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RESUMO 
 
 

O aumento da demanda por água potável e a crescente poluição dos recursos hídricos apontam para 
um futuro incerto. Não se sabe se haverá água em quantidade e qualidade suficientes para as futuras 
gerações. Diante desta situação, o Brasil criou a Política Nacional de Recursos Hídricos, que visa 
disciplinar o uso da água no território nacional. Além de aplicar esta Política, é necessário também 
reduzir o consumo de água e adotar tecnologias sustentáveis. O aproveitamento da água de chuva é 
uma alternativa, mas existem alguns fatores que limitam a adoção desta tecnologia, principalmente o 
alto custo de implantação. Em contrapartida, há uma permanente redução do valor da conta de água. 
Neste sentido, o presente trabalho visa determinar o período de retorno do investimento, ou seja, o 
tempo que decorrerá para que o gasto extra na implantação do sistema hidráulico predial seja 
compensado pela conta de água. O estudo foi realizado numa residência unifamiliar de alto padrão, 
que possui seis habitantes. Constatou-se que a adoção de um filtro encarece muito o sistema. Por isso 
foram desenvolvidas duas variações de projeto: uma com filtração e a outra apenas com peneiramento 
da água. Para determinar o valor presente do investimento (gasto extra), também foi necessário 
desenvolver um outro projeto, somente com água proveniente da rede de abastecimento. Nos projetos 
com aproveitamento de água de chuva, a mesma foi utilizada somente para os usos não nobres, como 
vasos sanitários, jardinagem e lavação de calçadas e carros. No sistema com filtração, utilizou-se a 
água da chuva também para lavação de roupas. Os períodos de retorno resultantes foram de oito anos 
e um mês, para o sistema com filtração, e cinco anos e seis meses, para o sistema com peneiramento. 
Esse resultado mostra que a adoção de um filtro é antieconômica. Em primeira análise, o filtro é 
dispensável do ponto de vista sanitário, pois a água será usada somente para fins não nobres e a 
primeira parcela de água da chuva, que contém a maior parte das impurezas, será descartada. A 
redução no valor da conta de água/esgoto foi de mais de 50% e a tendência é que essa redução seja 
ainda maior com o passar dos anos, pois a água potável deve ficar cada vez mais cara. Devido às 
peculiaridades da residência estudada, não é possível extrapolar os resultados obtidos. Mas pode-se 
afirmar que o aproveitamento da água da chuva é viável economicamente para uma parcela 
significativa da população, sendo o período de retorno variável caso a caso. 

 
 

ABSTRACT 
 

The increase of the demand for drinking water and the increasing pollution of the water resources 
point to an uncertain future. We don’t know if there will be water in enough quantity and quality for 
the future generations. Towards this situation, Brazil has created the National Policy of Water 
Resources, which aims to discipline the use of the water in the national territory. Besides applying this 
Policy, it is also necessary to reduce the water consumption and adopt sustainable technologies. The 
use of the rainwater is an alternative, but there are some factors that limit the adoption of this 
technology, mainly the high cost on introducing it. On the other hand, there is a permanent reduction 
of the cost of the water bill. In this meaning, the present work aims to determine the returning period 
of the investment, it means, the time that will take so that the extra outlay to introduce the hydraulic 
system in buildings be compensated by the water bill. We verified that the adoption of a filter makes 
the system much more expensive. That’s why two variations of project were developed: one by 
filtering the water and the other by only sieving it. In order to determine the present cost of the 
investment (extra outlay), it was also necessary to develop another project, with water only from the 
water distribution system. In the projects in which the rainwater is used, this water was used only for 
non-noble purposes, such as sanitary installations, gardening and for washing sidewalks and cars. In 
the system with filtration, we also used the rainwater for washing clothes. The resulting return periods 
were of eight years and one month, for the system with filtration; and five years and six months, for 
the system with sieving. This result shows that the adoption of a filter is not economic. At first 
analysis, the filter is dispensable from the sanitary point of view, for the water will be used only for 
non-noble purposes and the first portion of the rainwater, which contains most of the impurities, will 
be ruled out. The reduction in the cost of the water/drain bill was of more than 50% and the tendency 
is that this reduction gets even larger through the years, for the drinking water must get more and 
more expensive. Due to the specialties of the house studied, it is not possible to exceed the results 
obtained. But we can state that the use of the rainwater is economically feasible for a significant 
portion of the population, being the returning period changeable from case to case. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Mais de 97% das águas do planeta estão nos oceanos e menos de 3% 
constituem as águas doces. E, ainda, do total de água doce, apenas 1% está 
disponível para o homem, na forma de água superficial (ROSA e PHILIPPI, 2000). 
Considerando a distribuição irregular dessas águas, a poluição dos rios e o aumento 
excessivo do consumo, a humanidade está se deparando com o problema de falta de 
água. 

O aumento excessivo do consumo de água nos últimos anos se deve, 
principalmente, ao crescimento acelerado da população e ao avanço tecnológico, que 
modifica hábitos diários. Quanto maior o aglomerado urbano, maior a demanda 
diária per capita. De acordo com Sant´Anna et al (2002), a demanda mundial de 
água cresceu de 6 a 7 vezes na última década. O suprimento de água já está ficando 
comprometido em algumas cidades como São Paulo, pois a oferta de água não 
acompanha a demanda. 

O Brasil possui relativa abundância de água doce, comparado a outros países 
do mundo. Porém esta água está mal distribuída, estando a maior parte concentrada 
na região norte (bacia amazônica). Em parte das bacias hidrográficas brasileiras as 
águas superficiais e subterrâneas estão degradadas pela ação antropogênica, 
apontando para um futuro incerto. Há dúvidas se haverá água disponível para as 
futuras gerações, em quantidade e qualidade suficientes. 

Diante desta situação, em 1997 o Brasil criou a Política Nacional de Recursos 
Hídricos - Lei 9.433 - que tem o intuito de disciplinar o uso da água nas bacias 
hidrográficas. A Política define que a água é um bem público, dotado de valor 
ecológico, social e econômico. A tendência é que nos próximos anos haja cobrança 
pelo uso da água dos mananciais brasileiros. 

Porém, a aplicação da Política Nacional não é suficiente para garantir água às 
futuras gerações. Para haver equilíbrio entre a oferta e a demanda de água, é 
necessário que haja redução do consumo em todos os setores da sociedade. As 
indústrias devem buscar alternativas tecnológicas que reduzam o consumo e/ou 
reutilizem a água; e os cidadãos devem fazer o mesmo em suas casas. 

O aproveitamento da água da chuva para usos não nobres, como resfriamento 
(nas indústrias), e instalações sanitárias (nas residências), é uma alternativa que pode 
ser adotada juntamente com a redução do consumo de água. A água proveniente dos 
mananciais ficaria restrita a usos nobres, como beber e cozinhar, correspondendo a 
uma pequena parcela do consumo residencial. Desta forma se poderá diminuir ou, ao 
menos, estabilizar a demanda de água dos mananciais. 

Entretanto alguns fatores limitam a utilização das águas de chuva, como a falta 
de conhecimento técnico e de consciência em relação aos problemas ambientais, a 
inexistência de legislação específica, o alto custo da implantação do sistema e a 
duvidosa qualidade da água da chuva armazenada por longos períodos. 

O presente trabalho tem por finalidade avaliar economicamente a implantação 
de um sistema de aproveitamento de água pluvial numa residência. O custo de 
implantação é compensado pela redução permanente do valor da conta de água. O 
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principal objetivo deste trabalho é fazer uma estimativa do tempo que levará para o 
investimento inicial ser “amortizado” pela redução na conta de água (período de 
retorno). A partir do resultado, concluir-se-á, do ponto de vista econômico, se 
compensa implantar o referido sistema. Dessa maneira, acredita-se estar contribuindo 
para que a sociedade passe a utilizar mais as águas da chuva. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

Fazer uma análise da viabilidade econômica da utilização de águas pluviais 
numa residência unifamiliar. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Desenvolver dois projetos de sistema de aproveitamento de águas pluviais 
para a mesma residência, um prevendo a filtração da água, e outro prevendo 
apenas o peneiramento; 

- Desenvolver um projeto de sistema convencional, somente com água 
potável, também para a mesma residência; 

- Para cada sistema de aproveitamento de águas pluviais, estimar o valor que 
será gasto a mais em relação ao sistema convencional; 

- Estimar a redução no valor da conta de água e o acréscimo na conta de 
energia; 

- Para cada sistema de aproveitamento de águas pluviais, determinar o 
período de retorno do investimento. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA SOBRE O 
APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 
 

A conservação de água em cisternas vem sendo praticada no mundo desde os 
tempos primórdios. Com o advento dos sistemas urbanos de abastecimento de água, 
sistemas menores, como a captação para casas individuais, foram colocados em 
segundo plano. O aproveitamento da água de chuva no mundo, desde então, é feito 
em casos de falta ou insuficiência de outras fontes de água. A seguir serão 
apresentados alguns locais onde o aproveitamento das águas de chuva é feito e como 
começou.  

A precipitação atmosférica no Japão é muito superior à média mundial, sendo 
aproximadamente 1.800mm por ano, com uma freqüência de 4 a 5 dias. Poder-se-ia 
pensar que, sendo assim, não seria necessário fazer o aproveitamento das águas de 
chuva, pois a vazão dos rios e a recarga dos aqüíferos seriam suficientes. Mas a 
densidade demográfica de algumas áreas do Japão é muita elevada, sendo que a 
reserva anual por pessoa em Tóquio é de 207 m3, representando apenas 0,6% da 
média mundial. Portanto é absolutamente necessário utilizar a água da chuva neste 
país, o que efetivamente é feito (GROUP RAINDROPS - 2002). 

Em algumas cidades alemãs a água subterrânea é utilizada para abastecimento. 
Para preservar essa fonte, as cidades de Osnabrück e Erlangen estão utilizando as 
águas pluviais, reduzindo o volume de água retirado do subsolo e, além disso, a água 
excedente do reservatório subterrâneo infiltra-se no solo, contribuindo para a recarga 
do lençol d´água. O governo alemão inclusive oferece apoio financeiro para a 
construção desses sistemas (GROUP RAINDROPS - 2002). 

Na ilha de Oahu, no Havaí, a precipitação anual é absurdamente alta, sendo de 
7.620 mm. Esta chuva abastece os rios e, onde o solo não é impermeável, a água é 
armazenada num aqüífero profundo. A maior parte da população de 1,6 milhões de 
pessoas e dos 6 milhões de turistas anuais é abastecida por estas fontes. Mas, nas 
colinas afastadas dos núcleos urbanos, onde não chega a rede de abastecimento de 
água e a água subterrânea não está disponível, a água da chuva está sendo coletada, 
sendo a única fonte de água. Percebeu-se que este costume é antigo, pois havia um 
tanque de madeira de mais de 120 anos (GROUP RAINDROPS - 2002). 

O Brasil detém 11,6% da água doce superficial do mundo, sendo que 70% da 
água disponível está localizada na região Amazônica, e os 30% restantes distribuem-
se desigualmente pelo país, para atender 93% da população (FEIJÓ e PEDRELLI, 
2004). Apesar de muitas regiões brasileiras sofrerem com a falta de água, em 
quantidade e em qualidade, o Brasil está apenas começando a despertar para os 
benefícios trazidos pelo aproveitamento das águas de chuva.  

Os primeiros sistemas foram feitos para as propriedades rurais e indústrias. O 
baixo custo da água tratada nas cidades desmotivava o aproveitamento da água da 
chuva para consumo. Devido à escassez, a água está ficando cada vez mais cara. A 
tendência é piorar cada vez mais, forçando as pessoas a adotarem medidas 
alternativas como reuso das águas e aproveitamento de águas pluviais. 
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3.1 LEGISLAÇÃO E NORMATIZAÇÃO 
 

Para resolver o problema de falta de água e enchentes nos aglomerados 
urbanos, é necessário a participação maciça da sociedade. Não podemos esperar a 
boa vontade das pessoas em resolver estes problemas. É necessário que existam leis 
que imponham a adoção de medidas mitigadoras, como o aproveitamento de águas 
pluviais. 

Algumas cidades como São Paulo e Guarulhos possuem legislação impondo a 
construção de reservatórios de acumulação de água da chuva, citando a possibilidade 
de uso da mesma para fins não potáveis. O município de Santo André, também em 
São Paulo, possui uma lei que institui a taxa de drenagem, que é proporcional à 
contribuição volumétrica de água lançada no sistema de drenagem urbana. Ou seja, 
se for feito o aproveitamento das águas pluviais, a taxa será menor. Mas não há 
nenhuma obrigatoriedade. 

O município de Florianópolis possui um Projeto de Lei (N° 9.084/01), proposto 
pelo vereador Nildomar Freire Santos. O referido Projeto “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de edifícios, hotéis, motéis e similares possuírem sistema de reuso 
de água...”, mas não prevê nos termos da Lei o aproveitamento das águas pluviais. 

Com relação ao aspecto econômico da utilização de águas pluviais, dispõem-se 
de duas legislações importantes: o Decreto n º 24.643/34 (Código de Águas) e a Lei 
9.433/97 (Política Nacional de Recursos Hídricos). O Título V do Código de Águas 
trata sobre as águas pluviais. O Artigo 103 diz que “As águas pluviais pertencem ao 
dono do prédio onde caírem diretamente, podendo o mesmo dispor delas à vontade, 
....”. É interessante ressaltar também que, segundo este decreto, o direito de uso é 
imprescritível. 

Por outro lado, a Política Nacional de Recursos Hídricos prevê a cobrança pelo 
uso da água como um instrumento de gestão dos recursos hídricos. Os Comitês de 
Bacias Hidrográficas estão se tornado uma realidade e estão começando a discutir a 
cobrança pelo uso da água, que em breve tornar-se-á uma prática usual. Portanto a 
água captada nos mananciais e distribuída à população tende a se tornar cada vez 
mais cara, enquanto as águas pluviais nunca poderão ser cobradas, como assegurado 
no Código das Águas. 

Um outro problema que freia a utilização das águas pluviais é a falta de 
conhecimento técnico. A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 
pretende lançar uma norma oferecendo diretrizes e técnicas para a captação e uso 
local das águas pluviais (MAESTRI, 2003). Dessa maneira haverá uma padronização 
das técnicas e uma certa garantia de funcionamento do sistema, encorajando os 
profissionais de engenharia a projetar sistemas de aproveitamento de águas pluviais. 

Os aspectos qualitativos das águas pluviais também possuem legislação 
aplicável. Deve-se seguir os padrões de qualidade regulamentados pela Portaria 
1.469/00 de 29 de dezembro de 2000, a qual “estabelece os procedimentos e 
responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para 
consumo humano e seu padrão de potabilidade”. 
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3.2 ESTUDOS ECONÔMICOS REALIZADOS 
 

Um dos fatores mais importantes a serem considerados no desenvolvimento de 
sistemas de água de chuva é a viabilidade econômica e a aceitação social. O aspecto 
econômico é crucial, sobretudo em países em desenvolvimento, onde recursos 
financeiros são escassos. Alguns estudos econômicos sobre o aproveitamento de 
águas pluviais foram realizados no Brasil. A seguir estão expostos os resultados de 
alguns desses estudos. 

O estudo de caso realizado por CAMPOS et al (2003), numa residência 
unifamiliar na cidade de Ribeirão Preto, resultou numa redução de 43% na conta de 
água. Este percentual já está considerando a tarifa de esgoto, que é de 80% do valor 
da água consumida. Considerando juros de 1,0%, o período de retorno obtido foi de 
seis anos e nove meses. Os autores ressaltaram que, em cidades com tarifas mais 
elevadas, como São Paulo, esse período seria reduzido para cinco anos e nove meses. 

O trabalho realizado por MAESTRI (2003) foi desenvolvido para um edifício 
multifamiliar. A taxa de juros adotada foi de 1,0% ao mês e a redução mensal dos 
gastos foi de U$484,58. Esta redução não foi expressa em termos percentuais. O 
período de retorno resultante foi de apenas três meses. 

KOBIYAMA E HANSEN (2002) também fizeram um estudo econômico sobre 
o aproveitamento de águas pluviais. O referido estudo foi desenvolvido para a 
biblioteca central da Universidade Federal de Santa Catarina, onde 75% da água é 
consumida nas instalações sanitárias. Aproximadamente U$15.000,00 seriam 
economizados por ano na conta de água e esgoto (já considerando 80% da tarifa de 
esgoto), resultando num período de retorno do investimento de 2,7 anos. 

 

3.3 QUALIDADE DAS ÁGUAS PLUVIAIS 
 

 

Ao precipitar, a água da chuva carrega partículas da atmosfera, oriundas da 
poluição dos veículos, indústrias, etc. As águas pluviais podem conter 
microrganismos e substâncias que comprometem a saúde das pessoas. Mas, em geral, 
a água de chuva possui qualidade suficiente para diversos usos. A Tabela 01 traz 
alguns indicadores de qualidade de água, fazendo uma comparação entre os valores 
desejados e os resultados obtidos em análises da água da chuva, realizada no Rio 
Grande do Sul. 
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Tabela 01 – Comparativo dos resultados analisados x valores desejados 
Parâmetro Unidade Mínimo 

Desejado 
Máximo 
Desejado 

Resultados da 
análise 

Cor Pt/L Hazen 2 20 100 
Turbidez NTU 1 5 36 

Ph  - - 9,53 
Sólidos 
Totais 

mg/L 500 1500 5.661 

Nitrito mg/L - - Não detectado 
Sulfato mg/L - - 18,1 
Cloreto mg/L 200 600 0,39 
Ferro mg/L 0,3 0,1 0,18 

Surfactantes mg/L 0,2 0,5 3,8 
Coliformes 

Totais 
NMP/100mL   2,4 x 106 

Coliformes 
Fecais 

   Nada 
detectado 

Alcalinidade mg/L - - 42,1 
Nitrato mg/L - 10 0,09 
Dureza mg/L - - 2,04 

Fonte: KOWAL (2004). 
Baseando-se na Tabela 01, constata-se que é necessária a remoção de sólidos 

da água pluvial. As formas de tratamento serão vistas no próximo item. 
Muitos fatores interferem na qualidade das águas pluviais. O tempo de 

armazenamento é o principal problema. Como não chove todo dia, é necessário 
reservar água para os dias secos. Quando o volume a ser reservado é muito grande, 
pode haver deterioração da água, principalmente por ação microbiológica. É 
necessário, portanto, encontrar um ponto de equilíbrio entre qualidade e quantidade 
de água armazenada. 

A água pode ter sua qualidade afetada também ao entrar em contato com um 
telhado sujo, calhas com ninhos de pássaros e/ou roedores e até mesmo dentro da 
cisterna. Esses contaminantes poderão ser biológicos ou não. Poeira, sujeira, fezes de 
animais e folhas de árvores podem, além de contaminar a água com microorganismos 
patogênicos, causar sabor e odor desagradáveis à água (AMORIM e PORTO, 2003). 

A construção de cisternas próximas a fossas, a falta de conservação e manejo 
adequado das mesmas, tampas inadequadas e problemas de rachaduras também 
propiciam contaminação da água, de forma que vários microrganismos, não só do 
grupo coliformes totais e fecais, mas também outros como a Pseudomonas 
aeruginosa, o Cryptosporidium e a Giardia, podem penetrar na cisterna e causar 
riscos significativos à saúde pública. Estudos indicaram a contaminação de origem 
fecal em todas as cisternas avaliadas no nordeste do Brasil e também a ausência de 
medidas de prevenção de contaminação (AMORIM e PORTO, 2003). 

Devido às impurezas contidas no ar, nos telhados e nas calhas, a primeira 
parcela de chuva contém muitas impurezas, como sólidos suspensos. Por isso é 
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recomendável que a primeira parcela da chuva seja eliminada, através de dispositivos 
automáticos. 

A chuva ácida também é preocupante. A mesma possui pH inferior a 5,6 
devido à presença do gás carbônico atmosférico (CO2), que se dissolve nas nuvens e 
na chuva, formando um ácido fraco: o ácido carbônico (H2CO3). Este valor de pH 
indica que a água da chuva já é levemente ácida. Entretanto, valores de pH inferiores 
a 5,6 indicam freqüentemente que a chuva encontra-se poluída com ácidos fortes 
como o ácido sulfúrico (H2SO4) e o ácido nítrico (HNO3) e, eventualmente, com 
outros tipos de ácidos como o clorídrico (HCl) e os ácidos orgânicos (FEIJÓ e 
PEDRELLI, 2004). 

Os requisitos de qualidade das águas pluviais são em função dos usos previstos 
para as mesmas. De acordo com AMORIM e PORTO (2003), as águas com fins 
potáveis (beber, cozinhar, tomar banho e escovar os dentes), ou seja, que terão 
contato direto com as pessoas, devem ser isentas de microrganismos patogênicos e 
substâncias químicas nocivas, como pesticidas e metais pesados. A turbidez deverá 
ser baixa, pois poderá dificultar a ação dos desinfetantes. O odor e sabor não poderão 
ser percebidos. Os valores de turbidez e dos demais parâmetros de potabilidade 
deverão obedecer à Portaria 1.469/00, do Ministério da Saúde. 

Devido à dificuldade de manter esses padrões de qualidade, não é 
recomendável utilizar as águas pluviais para contato direto com o corpo humano. A 
água teria que ter um tratamento mais refinado, com desinfecção, e não poderia ficar 
armazenada por muito tempo. 

O aproveitamento da água da chuva destina-se principalmente para descargas, 
jardinagem e lavação de automóveis, pois essas atividades não exigem altos níveis de 
qualidade da água. Para utilização na lavação de roupas é necessário um tratamento, 
embora sem desinfecção (GROUP RAINDROPS, 2002). CAMPOS et al (2003) 
recomenda a utilização em descargas de banheiros e torneiras de jardim (jardinagem, 
lavação de carros e calçadas). O uso na piscina também é possível, pois haverá 
desinfecção com pastilhas de cloro. Na visão de ANDRADE NETO (2003), a água 
de chuva “é geralmente excelente para vários usos, inclusive para beber, exceto em 
locais com grande poluição atmosférica”. 

Neste trabalho, além das instalações sanitárias, jardinagem e lavação de 
automóveis, utilizaremos a água de chuva para lavação de roupas, mas somente no 
caso de haver uma filtração prévia. Devido ao grande volume de água necessário em 
curto espaço de tempo, não utilizaremos a água da chuva para abastecer a piscina. 

 

3.4 DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 
APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 
 

3.4.1 Formas de tratamento e manutenção da qualidade das águas pluviais 
 

Mesmo para usos menos exigentes são necessárias medidas de controle de 
qualidade das águas pluviais. Para alcançar-se os padrões desejados de qualidade é 
necessário, inicialmente, a aplicação de um tratamento de água. Também é 
imprescindível a adoção de medidas que evitem contaminações, criando uma barreira 
física aos possíveis contaminantes. 



 9

Os sistemas de tratamento mais utilizados são a filtração e a desinfecção da 
água. O tratamento por desinfecção é um processo físico de destruição de 
microrganismos presentes na água, que, mesmo filtrada, ainda pode contê-los. O 
processo mais comumente utilizado é a cloração que usa o cloro como agente 
desinfetante (AMORIM e PORTO, 2003). De acordo com GROUP RAINDROPS 
(2002), se a água não for utilizada para beber, cozinhar e tomar banho, não é 
necessária a desinfecção da mesma. Um tratamento muito complicado aumentaria os 
custos e seria um incômodo permanente ao usuário da edificação. 

A água da cisterna deverá ser armazenada em certas condições para manter 
suas condições sanitárias. Existem diversas medidas preventivas para evitar as 
contaminações. Dentre as quais pode-se citar: 

- cuidados de limpeza e manutenção do sistema de coleta; 
- limpezas periódicas da cisterna; 

- utilização de dispositivos de “primeira descarga”; 
- verificação de rachaduras; 

- verificação de problemas com as tampas e possíveis entradas de 
contaminantes; 

- colocar telas na entrada e saída da cisterna. 
As Figuras 01, 02 e 03 mostram detalhes que visam melhorar a qualidade das 

águas pluviais armazenadas nas cisternas. 

 
Figura 01 – Abertura de inspeção com tampa metálica 

(Fonte: DACACH, 1990). 
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Figura 02 – Dispositivo automático, com válvula de flutuador, para refugo da 

porção inicial da água captada no telhado 
(Fonte: DACACH, 1990). 
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Figura 03 – Dispositivo automático, com tela, para descarte da parcela inicial 

da água captada no telhado 
(Fonte: DACACH, 1990). 

Os projetos de sistemas de aproveitamento de águas pluviais deverão ser 
concebidos em função da qualidade exigida para o uso da água. Os processos de 
tratamento a serem adotados, portanto, deverão atender somente aos padrões 
exigidos, sem encarecer o sistema com custos desnecessários. 

 

3.4.1.1 Coadores e peneiras 
 

Existem outros métodos de tratamento de água, como coadores automáticos 
rotativos de limpeza, microcoadores com filtros de malha fina, peneiras, entre outros. 
As peneiras removem apenas as partículas mais grosseiras, não retirando os sólidos 
suspensos na água. Considerando a adoção de um dispositivo de descarte da parcela 
inicial da água captada no telhado, é aceitável aplicar apenas este tratamento na água. 
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Além disso, os sólidos suspensos decantarão na cisterna, clarificando a água. Por 
isso, é imprescindível a limpeza periódica dos reservatórios. 

A tecnologia de tratamento empregada em kits pré-fabricados vendidos no 
Brasil é constituída, basicamente, por uma tela com malha de 0,26mm. Antes de 
passar pela tela, a água passa por ripas em cascata, onde são removidos os sólidos 
grosseiros, como folhas, por exemplo. As revendas chamam este sistema de “filtro”. 
Como não há uma camada filtrante, é razoável denominá-lo como peneiramento. 

Este kit é constituído pelo sistema de tratamento, pelo conjunto flutuante de 
sucção, pelo freio d´água e pelo “sifão ladrão”. Estes três últimos são instalados na 
cisterna de águas pluviais. O conjunto flutuante de sucção é necessário para o 
acionamento da bomba, mas é vendido separadamente no comércio (bóias 
automáticas). O freio d´água e o “sifão ladrão” são dispensáveis. 

 

3.4.1.2 Decantação 
 

De acordo com GROUP RAINDROPS (2002), é possível obter água clara 
através do processo de sedimentação. As partículas suspensas na água são 
depositadas lentamente no tanque de sedimentação. O tempo de armazenamento 
adequado depende do tipo de partícula suspensa a ser depositada. Porém nem todas 
as partículas podem ser removidas por sedimentação, sendo necessária uma filtração 
posterior. Esta filtração poderá ser feita através de uma camada de cascalho ou 
através de um filtro metálico ou de resina, com uma malha fina. Ambos os sistemas 
necessitam de limpezas periódicas, mas possuem a vantagem de não precisar de 
aparelhos elétricos. 

 

3.4.1.3 Filtração 
 

Os filtros podem ser aplicados tanto para águas com pouca turbidez quanto 
para águas bastante turvas. Os filtros lentos (baixa taxa de filtração), com ação 
predominantemente biológica, são utilizados para águas com pouca turbidez, 
enquanto os filtros rápidos (alta taxa de filtração), com ação predominantemente 
física e química, são utilizados para águas com bastante turbidez (VIANNA, 1997).  

Os filtros de alta taxa (filtros rápidos) podem ser ascendentes ou descendentes. 
O primeiro deve possuir uma taxa de filtração média de 150 m3/m2.dia, enquanto o 
segundo pode ter uma taxa de até 500 m3/m2.dia. A taxa pode ser interpretada 
também como a velocidade da água, que em filtros ascendentes deve ser menor, com 
o objetivo de não carrear o material filtrante. Em média os filtros descendentes 
possuem uma taxa de 300 m3/m2.dia. Portanto a área de filtração dos filtros 
ascendentes é aproximadamente o dobro do filtro descendente. 

A filtração descendente deve possuir mais de uma camada filtrante, com 
diferentes pesos específicos, como antracito e areia. Desta forma evita-se a rápida 
colmatação, que aconteceria caso houvesse apenas uma camada de areia, onde os 
menores grãos de areia ficam na parte superior, recebendo a água mais turva. 
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De acordo com RICHTER e AZEVEDO NETTO (1991), para os filtros de 
areia descendentes temos: 

- Camada de areia com tamanho efetivo de 0,40 mm e coeficiente de 
desuniformidade < 1,6; 

- Camada de antracito com tamanho efetivo de 1,05 mm e coeficiente de 
desuniformidade < 1,8; 

- Camada suporte (pedregulho), dividida em três subcamadas: 

- 4,8 a 2,4mm = 0,15 cm; 
- 12,5 a 4,8mm = 15,0 cm; 

- 19,0 a 12,5mm = 20,0 cm. 
O filtro ideal é aquele onde o fluxo da água é no sentido dos grãos mais grossos 

para os mais finos. Por isso os filtros ascendentes são os mais recomendados e só 
precisam de uma camada filtrante. A água entra por baixo, onde estão os maiores 
grãos de areia e, quando a água chega na parte superior, onde está a areia fina, a 
turbidez já é menor. Tudo isto pode ser observado na Figura 04. 

 
Figura 04 – Filtro ascendente 

O filtro ascendente, portanto, possui uma colmatação mais lenta e uniforme e a 
carreira de filtração é maior em relação aos filtros descendentes, podendo transcorrer 
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um tempo maior entre as lavagens. Para aumentar ainda mais a carreira de filtração, é 
só aumentar a altura da camada filtrante, aumentando o volume de vazios onde se 
alojarão os sólidos presentes na água. A desvantagem dos filtros ascendentes é que o 
leito filtrante é muito alto, sendo inconveniente para residências, onde a altura 
disponível é limitada. 

O processo de filtração pode ser realizado a montante ou a jusante da cisterna. 
No primeiro caso, podem ser utilizados filtros simples de areia e cascalho; já para 
filtração a jusante, utiliza-se filtros como de sedimentos e de carvão, com camadas de 
cascalho, carvão pisado em pó, areia fina e areia grossa, adequadamente dispostos 
em camadas (AMORIM e PORTO, 2003). 

No caso do filtro ser disposto a jusante da cisterna, esta pode servir como uma 
câmara de carga, necessária para que a água possa vencer as perdas de carga do 
filtro. Outra vantagem é que se evita que a água excedente seja filtrada, não 
sobrecarregando o filtro desnecessariamente. A água excedente é aquela que chega 
na cisterna quando a mesma já está cheia e, sendo assim, é eliminada pelo extravasor, 
seguindo para a drenagem pluvial. Neste caso, a vazão do filtro é em função do 
consumo de água pluvial e não do volume de precipitação. 

A desvantagem de o filtro ser disposto a jusante da cisterna é que não temos 
como controlar automaticamente a saída de água da cisterna. Tendo água na mesma, 
teremos sempre vazão no filtro, pois a cisterna funciona como câmara de carga. Mas 
a água filtrada não terá uso imediato e também não há outro reservatório depois do 
filtro. Para não precisar haver manobra diária de registros, aconselhamos dispor o 
filtro a montante da cisterna. Neste caso a vazão a ser considerada é em função da 
precipitação. 

 

3.4.2 Reservatórios 
 

As instalações hidráulicas típicas do Brasil possuem reservatório superior. Em 
países como a Alemanha e o Japão, a distribuição de água é feita diretamente da 
bomba, sem passar pelo reservatório superior.  

No caso dos reservatórios para águas pluviais, as formas de captação não 
permitem que haja somente um reservatório superior, pois a cota de entrada do 
reservatório encontra-se acima dos pontos de captação. Teríamos ainda um outro 
inconveniente, que seria o carregamento excessivo da estrutura da casa, pois o 
volume de reservação de água pluviais é muito grande, aumentando os custos de 
execução da obra (estrutura de sustentação). Por esses motivos é necessário ter um 
reservatório inferior, que receberá as águas coletadas por gravidade e não encarecerá 
a estrutura da casa. 

O reservatório superior deverá atender apenas 40% da demanda diária de água 
pluvial. Este valor está baseado nas recomendações da CASAN – Companhia 
Catarinense de Águas e Saneamento (2004), para reservatórios superiores. Portanto o 
volume será calculado pela seguinte equação: 

VRS = 0,40 x N x q       (1) 

Onde: 
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VRS = Volume mínimo do reservatório superior (litros); 

N = número de habitantes (hab); 
q = consumo diário per capita de água pluvial (litros/hab). 

O reservatório inferior deverá atender, minimamente, 60% do consumo diário 
de águas pluviais. Porém o volume será muito maior, pois se deve suprir a demanda 
nos dias secos. Segundo GROUP RAINDROPS (2002), para calcular o volume do 
reservatório, é necessário fazer uma análise estatística dos períodos de seca da área 
de estudo, utilizando um dos dois métodos explicados a seguir. 

a) Método da seca máxima do ano. Procedimento: 

- Conta-se o número máximo de dias consecutivos sem chuva durante cada 
ano; 

- Organiza-se esses números em ordem decrescente e calcula-se a 
probabilidade através do método de Weibull: 

P = m/(n+1)      (2) 
Onde: 

P = probabilidade; 
m = número de ordem; 

n = número total de anos. 
Então se calcula o período de retorno usando-se a seguinte equação: 

T = 1/P       (3) 
Onde: 

P = probabilidade; 
T = período de retorno. 

- Plota-se uma curva do número máximo de dias consecutivos sem chuva 
em função do período de retorno. Um ajuste da Lei de Gumbel é 
verificado; 

- Quando não há nenhum ajuste com a Lei de Gumbel, a Lei de Gauss é 
adotada. Caso contrário, o gráfico obtido pode ser diretamente usado. 

b) Método alternativo. Procedimento: 

- Conta-se o número de eventos de dias consecutivos sem chuva durante 
cada ano; 

- Os números são organizados em ordem decrescente e a freqüência é 
calculada através do método de Weibull. Então, o período de retorno pode 
ser determinado; 

- Uma curva do número máximo de eventos de dias consecutivos sem 
chuva em função do período de retorno é plotada. Um ajuste da Lei de 
Gauss é verificado. 
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Ainda de acordo com GROUP RAINDROPS (2002), o método “a” é mais 
preciso, porém precisa de uma série histórica de 50 anos. No método “b” é possível 
usar uma série de apenas 10 anos. 

É possível, ainda, determinar o número de dias consecutivos sem chuva 
utilizando tratamento estatístico e o método de Gumbel, com séries históricas de 
precipitações, através do seguinte procedimento: 

- Conta-se o número máximo de dias consecutivos sem chuva durante cada 
ano; 

- Calcula-se a média aritmétrica e o desvio padrão, através das seguintes 
equações: 
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Onde: 
DS = número máximo de dias consecutivos sem chuva do ano; 

DS = média aritmétrica do número máximo de dias consecutivos sem chuva; 
n = número de anos; 

σ = desvio padrão. 
- Adota-se um período de retorno conveniente e aplica-se o método de 

Gumbel, utilizando as equações a seguir: 
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Onde: 

T = período de retorno; 
K = fator de freqüência; 

b = parâmetro de ajuste; 
DS = número máximo de dias consecutivos sem chuva; 

DS = média aritmétrica do número máximo de dias consecutivos sem chuva; 

σ = desvio padrão. 

No estudo realizado por GOUP RAINDROPS (2002), utilizou-se um período 
de retorno de três anos. Ou seja, a provável freqüência de falta de água no 
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reservatório inferior é de três anos. Consideramos um tempo razoável, pois, se 
adotarmos um tempo maior, o reservatório também será maior, tornando-se 
antieconômico. 

Ainda para determinar o número máximo de dias consecutivos sem chuva, 
alguns autores recomendam utilizar tabelas simplificadas do número de dias secos 
por mês, escolhendo-se os primeiros três números maiores. De acordo com GROUP 
RAINDROPS (2002), esta metodologia superestima o volume do reservatório, não 
sendo indicada. CAMPOS et al (2003) e SANTOS et al (2004) utilizaram o método 
de Ripple. 

O volume do reservatório inferior de águas pluviais é calculado multiplicando-
se o volume de água pluvial consumido em 01 (um) dia pelo número máximo de dias 
consecutivos sem chuva. MAESTRI (2003), citando SILVA et al. (1984), afirma que 
“ocorrem perdas eventuais de água no sistema em 10% do volume útil necessário”. 
Portanto, foi sugerido um coeficiente de 1,10, aumentando o volume calculado em 
10%. 

O volume do reservatório inferior é dado pela seguinte equação: 
VRI = 1,10 x DS x N x q       (9) 

Onde: 
VRI = Volume do reservatório inferior (litros); 

DS = número máximo de dias consecutivos sem chuva; 
N = número de habitantes (hab); 

q = consumo diário per capita de água pluvial (litros/hab). 
 

3.4.3 Área de captação 
 

A área de coleta geralmente é limitada a área do telhado, com exceção dos 
casos onde há também coleta em toldos, paredes, etc. No caso de haver grande 
disponibilidade de área de telhado, a área a ser utilizada deverá garantir o volume 
desejado de água (consumo anual de água pluvial). O cálculo da área deve levar em 
consideração também o percentual de água efetivamente coletada no sistema de 
captação (coeficiente de coleta) e a precipitação média anual do município. 

AZEVEDO NETTO (1991) sugeriu um valor de coeficiente de coleta de 50%, 
enquanto dados do Japão apontam para um valor de 70% (GROUP RAINDROPS - 
2002). Julgamos ser mais adequado adotar o valor de 70%, considerando que o 
sistema de captação será executado com cuidado, seguindo as recomendações de 
projeto. 

De acordo com PEREIRA (2004), a área de captação é obtida através da 
seguinte equação: 

A = V / (PA x CA)       (10) 

Onde: 
A = Área de Coleta (m2); 
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V = Volume ou Consumo Anual no Ambiente (m3/ano); 

PA = Precipitação Média Anual do Município (m/ano); 
CA = Coeficiente de Aproveitamento da Água da Chuva (%). 

 

3.4.4 Vazões máximas de projeto – método racional 
 

O cálculo das vazões máximas de projeto se faz necessário para o 
dimensionamento das calhas e condutos livres. Para tanto se pode utilizar métodos 
estatísticos, conceituais ou fórmulas empíricas. Geralmente utiliza-se o método 
racional, que é um método conceitual, porém utiliza parâmetros 
experimentais/empíricos. 

Desenvolvido em 1889, o método racional oferece estimativas satisfatórias 
para bacias urbanas com áreas próximas a 5 Km2 (POMPÊO – 2001). TUCCI (1995) 
menciona que a área máxima da bacia deve ser de 2 Km2. Neste trabalho a área de 
drenagem será apenas a área do telhado e, portanto, será muito menor que 2 Km2, 
podendo ser adotado o referido método. 

Os princípios básicos do método racional são: 

- A duração da precipitação máxima de projeto é igual ao tempo de 
concentração da bacia. Admite-se que a bacia é pequena para que essa 
condição aconteça, pois a duração é inversamente proporcional à 
intensidade; 

- Adota um coeficiente único de perdas, denominado C, estimado com base 
nas características de impermeabilização da bacia; 

- Não avalia o volume da cheia e a distribuição temporal das vazões. 
A equação para determinar a vazão de projeto é: 

Q = C x I x A / 3,6       (11) 
Onde: 

Q = Vazão de Projeto (m3/s); 
C = coeficiente de vazão; 

I = intensidade de chuva (mm/h); 
A = área de drenagem (Km2). 

A utilização do método racional (transformação de chuva em vazão) implica 
em uma adequada caracterização da precipitação de projeto. Esta caracterização é 
feita estabelecendo a duração da chuva, seu período de retorno e sua intensidade 
(POMPÊO - 2001). 

O valor da intensidade de chuva de projeto pode ser obtido através de equações 
de intensidade-duração-freqüência (equação de chuvas intensas) ou através de curvas 
de intensidade versus duração, para o período de retorno escolhido. 

O problema de se utilizar as equações de chuvas intensas é que nem todas as 
localidades possuem esta equação. Ao utilizar uma equação de uma localidade 
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relativamente distante, os valores de precipitação de projeto não serão adequados. O 
município de Florianópolis possui equações de chuva: 

 

para t ≤ 60 min        (12) 

 
    para t > 60 min            (13) 

Onde: 
i = intensidade de precipitação (mm/h); 

t = duração da chuva (min); 
T = período de retorno (ano). 

 

3.5 VIABILIDADE ECONÔMICA DO APROVEITAMENTO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS 

 

O estudo econômico a ser desenvolvido neste trabalho é muito simples. O 
objetivo é determinar o período de retorno do investimento. Para tanto é necessário 
apenas aplicar uma equação de juros compostos, que relaciona o valor presente com 
o valor das prestações mensais: 

 

             (14) 
 

Onde: 
P = valor presente (R$); 

A = prestação mensal (R$); 
n = período de retorno (meses); 

i = taxa efetiva de juros (ao mês). 
A equação possui quatro variáveis. Conhecendo três delas, determina-se a 

desconhecida. No presente trabalho a incógnita é o período de retorno, que será 
obtido após a determinação das outras variáveis, através de uma metodologia que 
será descrita posteriormente. 

 

34,0

25,0

)18,1(
145
−

=
t

Ti

73,0

32,0

)3(
597

−
=

t
Ti

n

n

ii
iAP

)1(
1)1(

+
−+=



 20

4 METODOLOGIA 
 

O estudo de caso será desenvolvido para uma residência unifamiliar de alto 
padrão, com uma grande área construída, localizada no município de São José - SC. 
A população residente é de seis pessoas há uma grande área gramada, de jardim e de 
calçada, influenciando no consumo de água. 

A adoção de um sistema de aproveitamento de águas pluviais implica na 
redução permanente do valor da conta de água, pois parte da água consumida passará 
a ter origem pluvial. Porém o custo de implantação do sistema será elevado, pois 
serão executadas duas instalações paralelas: uma para águas pluviais e outra para 
água potável. Além disso, será necessária a construção de um reservatório de grandes 
dimensões para armazenar a água da chuva nos dias de seca, encarecendo o sistema. 

A determinação do período de retorno do investimento será feita baseando-se 
na diferença entre os custos de implantação de dois sistemas: o convencional 
(somente com água potável) e o misto (com água potável e pluvial). Esta diferença 
de custo será amortizada mês a mês na conta de água. Após o referido período de 
retorno, a redução na conta trará benefícios econômicos permanentes ao usuário da 
edificação, principalmente quando começar a cobrança pelo uso da água, prevista na 
Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Ao pensar em como se determinaria o custo de implantação dos dois tipos de 
sistemas (convencional e misto), constatou-se que é necessário fazer os projetos de 
ambos os sistemas, para a residência em estudo. Com os sistemas projetados, será 
possível fazer os orçamentos de projeto, materiais e mão-de-obra. 

A seguir consta um roteiro que possibilitará o alcance do objetivo deste 
trabalho. Inicialmente é necessário desenvolver os fluxogramas de projeto. Depois de 
definidos os componentes de cada projeto, serão feitos os projetos propriamente 
ditos, com as respectivas relações de materiais e, finalmente, serão determinados os 
períodos de retorno para cada sistema misto. 

 

4.1 CONFIGURAÇÕES DE PROJETO 
 

 

A definição das configurações de projeto é essencial para realizar-se o 
dimensionamento e o detalhamento dos componentes. Minimamente deverão ser 
desenvolvidos dois projetos: um com e outro sem o aproveitamento da água da 
chuva. Como não há um padrão estabelecido de tratamento da água da chuva, e este 
componente faz muita diferença no custo de implantação do sistema, serão 
desenvolvidas três versões do projeto hidro-sanitário: dois sistemas mistos, com água 
potável para os usos nobres e água pluvial para os usos não nobres; e um sistema 
convencional, somente com água potável (proveniente da rede de abastecimento de 
água). 

Ambos os sistemas mistos irão dispor de um dispositivo de descarte da 
primeira parcela da água captada no telhado. Esta primeira parcela de água carreia a 
poeira depositada no telhado nos dias secos, contendo maior teor de sólidos em 
suspensão. 
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As instalações hidráulicas típicas do Brasil possuem reservatório superior, da 
onde a água é distribuída. Em países como a Alemanha e o Japão, a distribuição de 
água é feita diretamente da bomba, sem passar pelo reservatório superior. Neste 
trabalho, optou-se em adotar o sistema brasileiro. Portanto os sistemas mistos 
possuirão reservatório inferior e superior de águas pluviais. Para água potável, 
adotar-se-á somente reservatório superior, pois se pressupõe que haverá pressão 
suficiente na rede de abastecimento de água. 

O objetivo de se desenvolver dois projetos com sistema misto é o de realizar 
uma comparação entre os períodos de retorno resultantes, variando o sistema de 
tratamento. O primeiro projeto será provido de um sistema de filtração, abastecendo 
os vasos sanitários, torneiras para jardinagem, limpeza de calçadas e lavação de 
carros, além da lavação de roupas. O segundo terá apenas uma tela para remoção dos 
sólidos grosseiros, abastecendo as mesmas peças de utilização do primeiro, com 
exceção da lavação de roupas. 

Não será desenvolvido um projeto com o kit pré-fabricado, pois, como visto na 
revisão da literatura, o tratamento empregado também é o peneiramento. Seria um 
gasto desnecessário, tendo em vista que uma tela comprada em separado possui um 
custo muito inferior. 

 

4.1.1 Sistema misto com filtração 
 

O fluxograma abaixo (Figura 05) apresenta um sistema misto com filtração, 
reservatório superior de águas pluviais e bombeamento. 
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Figura 05 - Fluxograma do sistema misto com filtração 
No Anexo 01 consta o projeto detalhado referente ao sistema misto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 
RSPo = Reservatório Superior de Águas Potável 
RSPl = Reservatório Superior de Águas Pluviais 
RIPl = Reservatório Inferior de Águas Pluviais 
F = Filtro 
D = Dispositivo de descarte da primeira parcela de água da chuva 
                   

                Tubulação de água para lavagem do filtro
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4.1.2 Sistema misto com peneiramento 
 

O fluxograma abaixo (Figura 06) apresenta um sistema misto com 
peneiramento, reservatório superior de águas pluviais e bombeamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 06 - Fluxograma do sistema misto com peneiramento 
No Anexo 02 consta o projeto detalhado referente ao sistema misto. 
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4.1.3 Sistema convencional 
 

O fluxograma abaixo (Figura 07) apresenta um sistema convencional, 
exclusivamente com água potável e sem a necessidade de bombeamento de água. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 07 – Fluxograma do sistema convencional 
No Anexo 03 consta o projeto detalhado referente ao sistema convencional. 

 
4.1.4 Interligação entre as tubulações de água pluvial e potável 

 

Em períodos de seca prolongada há o risco de faltar água pluvial. Caso isto 
aconteça, os pontos de utilização serão abastecidos automaticamente por água 
potável, conforme a Figura 08, abaixo. 
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Figura 08 – Interligação entre os reservatórios superiores de água pluvial e 

água potável 
(Fonte: BELLA CALHA, 2004). 

Somente há possibilidade da água potável entrar na tubulação de água pluvial, 
caso esta última venha a faltar. De acordo com a Figura 08, o contrário não pode 
acontecer. Para que a água do reservatório de água potável entre na rede de 
distribuição de águas pluviais, o nível do reservatório de águas pluviais deverá estar 
mais baixo do que o nível do reservatório intermediário (by-pass). Isto acontecerá 
devido ao fato de que a pressão sobre a válvula de retenção será maior do lado onde 
há água potável. Caso o nível esteja mais alto no reservatório de água pluvial, a 
válvula de retenção bloqueia o fluxo de água para o reservatório intermediário. Como 
a entrada de água potável no reservatório intermediário é provida de torneira de bóia, 
e esta fica numa cota superior ao nível de água do by-pass, não há possibilidade de 
contaminação do reservatório de água potável (BELLA CALHA, 2004). 

 

4.2 PROJETO DE SISTEMAS DE APROVEITAMENTO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS 

4.2.1 Consumo de água 
 

Para dimensionar o volume do reservatório de águas pluviais é necessário 
conhecer o consumo diário de águas pluviais, baseando-se nos pontos de utilização 
dessas águas e no consumo de cada ponto. Para fazer o estudo econômico é 
indispensável calcular também o consumo de água nos pontos de utilização de água 
potável. Abaixo estão especificados alguns valores indicados na bibliografia, que 
serão utilizados nos cálculos posteriores para a residência em estudo. 

De acordo com AMBROZINI (2002), o consumo de água para as condições 
atuais aponta para os seguintes valores: 

- Bebida e cozinha  10 a 20 l/hab.dia; 
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- Lavação de roupa  10 a 20 l/hab.dia; 

- Banhos e lavação de mãos 25 a 55 l/hab.dia; 
- Instalações sanitárias  15 a 25 l/hab.dia; 

- Outros usos   15 a 30 l/hab.dia; 
- Perdas e desperdícios  25 a 50 l/hab.dia; 

- Total    100 a 200 l/hab.dia. 
De acordo com CAMPOS et al (2003), o consumo de água para irrigação de 

jardim e lavação de calçadas é de 1 L/m2.dia; e, para lavação de carros econômica, o 
consumo é de 100 L/lavação. Consider-se-á que o jardim será irrigado duas vezes por 
semana e teremos dois carros lavados duas vezes por mês. Considerar-se-á que as 
calçadas serão lavadas uma vez por semana. A troca de água da piscina ocorrerá a 
cada seis meses. 

As águas de chuva serão utilizadas em descargas de banheiros, lavação de 
roupas e torneiras (jardinagem, lavação de carros e calçadas). A piscina será 
abastecida com água da rede de abastecimento, como já explicado anteriormente. O 
consumo de água pluvial será estimado exclusivamente para a residência em estudo, 
levando em conta suas peculiaridades, como grande área gramada, de jardim e 
calçadas. 

 

4.2.2 Dimensionamento dos reservatórios 
 

O volume do reservatório superior será calculado pela seguinte equação (1). 
Para calcular o volume do reservatório inferior, é necessário fazer uma análise 

estatística para determinar o número máximo de dias consecutivos sem chuva. 
Devido ao fato de haver disponível uma série histórica de apenas onze anos (1993 – 
2003) para o município de São José/SC, adotar-se-á, neste trabalho, o método de 
Gumbel, por ser de fácil aplicação e apresentar resultados satisfatórios. Aplicar-se-á 
as equações (6), (7) e (8). 

A exemplo do que foi adotado por GROUP RAINDROPS (2002), considerar-
se-á sem chuva os dias com precipitação menor que 1,0mm. 

O volume do reservatório inferior é dado pela seguinte equação (9). 
 

4.2.3 Área de captação 
 

A área de captação será calculada utilizando a equação (10). 

Como visto na revisão da literatura, adotar-se-á um coeficiente de 
aproveitamento de 70%. 
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4.2.4 Dimensionamento das calhas e condutos de águas pluviais 
 

As calhas do telhado e os condutos verticais de coleta de águas pluviais 
(prumadas) serão dimensionados com base na ABNT NBR 10.844/81 – Instalações 
Prediais de Águas Pluviais. Abaixo está o roteiro de cálculo. 

 

a) Vazões das áreas de contribuição 
 

As áreas são classificadas em inclinadas, verticais e horizontais, pois há 
influência no cálculo das mesmas. Todas contribuirão para a vazão das calhas e 
condutos verticais. De acordo com a ABNT - NBR 10.844/81, as vazões devem ser 
calculadas pela seguinte equação: 

 

          (15) 
 

Onde: 
An = área de contribuição “n” (m2); 

Qn = vazão da área “n” (L/min); 
i = intensidade de precipitação (mm/h). 

Esta equação representa o método racional com o valor do coeficiente de vazão 
(C) igual a 1,0. Isto significa que o telhado é considerado impermeável, sendo toda a 
precipitação transformada em vazão. 

A intensidade de precipitação será determinada pela equação (12). 

Adotar-se-á uma duração da chuva de dez minutos e um tempo de retorno de 
três anos. 

 
b) Dimensionamento das calhas 
 
As calhas serão semicirculares com coeficiente de rugosidade n = 0,011 

(material plástico). O dimensionamento será feito conforme a Tabela 3 da norma 
ABNT - NBR 10.844/81, que leva em consideração a vazão da calha e a declividade. 
Com estes dados obtêm-se o diâmetro das calhas semicirculares. 

 
c) Dimensionamento dos condutos horizontais 
 
Os condutos horizontais serão circulares com coeficiente de rugosidade n = 

0,011 (material plástico). O dimensionamento será feito conforme a Tabela 4 da 
norma ABNT - NBR 10.844/81, que leva em consideração a vazão contribuinte e a 
declividade. Com estes dados obtêm-se o diâmetro dos condutos horizontais. 

 
d) Dimensionamento dos condutos verticais 
 
A saída de água das calhas para os condutos verticais dar-se-á através de saídas 

em aresta viva. O dimensionamento será feito conforme ábaco (a) da Figura 3 da 

60
AniQn ×=



 28

norma ABNT NBR 10.844/81, que leva em consideração a vazão contribuinte e o 
comprimento do conduto vertical. Com estes dados obtêm-se o diâmetro dos 
condutos verticais. 

4.2.5 Sistema de tratamento 
 

No sistema com peneiramento é possível utilizar telas, mantas geotêxteis ou 
chapas metálicas perfuradas com malha inferior a 1,0 mm. Estes produtos estão 
facilmente acessíveis no comércio. No presente trabalho adotar-se-á tela de fibra de 
vidro revestida com PVC. A tela será disposta na saída do dispositivo de descarte da 
primeira parcela de água do telhado, a montante da cisterna. 

No sistema com filtração, adotar-se-á um filtro rápido de gravidade, com fluxo 
descendente. O mesmo possuirá camada dupla (areia e antracito), além da camada 
suporte de pedregulho. O filtro ascendente não será adotado devido ao fato de o 
mesmo precisar de altura e área maior, em relação ao filtro descendente. 

O dimensionamento do mesmo será feito seguindo os passos a seguir. 
 

a) Taxa de filtração adotada 

A taxa média de filtração superficial “Tf” para filtros descendentes é de 300 
m3/(m2.dia). 

 

b) Superfície filtrante necessária 
A superfície filtrante é calculada através da seguinte equação: 
 

                (16) 
 

Onde: 
Sf = superfície filtrante (m2); 

Q = vazão do filtro (m3/dia); 
Tf  = taxa de filtração superficial (m3/m2.dia). 

A vazão do filtro é igual à vazão coletada no telhado, correspondente a uma 
precipitação com período de retorno de três anos e duração de dez minutos. 

 

c) Unidades filtrantes 
 

De maneira geral, o número mínimo de unidades filtrantes é de três ou, em 
casos especiais, duas. Mas, no presente estudo, como só há fluxo de água quando 
chove, podemos adotar apenas uma unidade filtrante. 

 

 

 

 

Tf
QSf =
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d) Dimensões do filtro em planta 
 

Adotando-se um filtro circular, o diâmetro interno mínimo é dado pela seguinte 
equação: 

 

            (17) 
 

Onde: 
D = diâmetro interno mínimo (m); 

Sf = superfície filtrante (m2). 
 

e) Profundidade útil total dos filtros 
 

Altura livre adicional = 0,20 a 0,50 m; 
Altura de água sobre o leito filtrante = depende da expansão da camada 

filtrante; 
Camada de antracito = 0,55 m; 

Camada de areia = 0,25 m; 
Camada suporte (pedregulho) = 0,50 m; 

Fundo falso = 0,50 m. 
 

f) Constituição do leito filtrante 
 

As especificações das camadas filtrantes e de suporte estão descritas na revisão 
da literatura. 

 
g) Fundo dos filtros 

 
 

O filtro terá um fundo falso, que consiste numa laje onde são instalados bocais 
distribuídos uniformemente. A saída de água filtrada e a entrada de água de lavagem 
serão feitas através desses bocais. As características dos bocais podem ser 
observadas na Tabela 02, abaixo. 

Tabela 02 – Características dos bocais 
Tipo de bocal Espaçamento 

dos bocais (m)
N° de bocais 

por m2 
Vazão por 
bocal (L/s) 

Perda de carga 
nos bocais (m)

DAE 0,15 44 0,35 0,75 

Umbrela de ½” 0,20 25 0,60 0,85 

Fonte: RICHTER e AZEVEDO NETTO (1991). 
 
 
 
 
 
 
 

π
SfD 4=
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h) Nível (ou cota) da canaleta de água de lavagem 
 
 

A altura mínima entre a calha e a superfície da camada filtrante em repouso 
depende da expansão máxima do leito filtrante. 

De acordo com RICHTER e AZEVEDO NETTO (1991), para areia com 
tamanho efetivo de 0,40 mm e velocidade ascensional entre 0,45 e 0,78m/min, 
teremos uma expansão de 35%. E, para antracito com tamanho efetivo de 1,05 mm e 
velocidade ascensional 0,63m/min, teremos uma expansão de 30%. 

 

i) Tubulações imediatas ao filtro 
 

As tubulações imediatas dos filtros são dimensionadas com base em regras 
estabelecidas pela experiência, que levam em conta as velocidades da água e as 
perdas de carga. Utilizam-se tabelas com os tamanhos usuais das tubulações para 
filtros. Entra-se com a área do filtro e a taxa de filtração, e retiram-se os diâmetros 
das tubulações. 

 
4.2.5.1 Lavagem do filtro 

 

A lavagem do filtro será ascendente e utilizará água filtrada. O reservatório 
será elevado, respeitando uma cota mínima, que vença as perdas de carga calculadas 
posteriormente. Será feito um manual de operações para facilitar a operação do filtro. 
A lavagem do filtro ocorrerá a cada 8 horas de chuva (operação do filtro). 

 

a) Vazão de água de lavagem e dimensionamento da calha de coleta 
 

A vazão de lavagem é dada pela seguinte equação: 
 

         (18) 
 

Onde: 
QL = vazão de lavagem (m3/s); 

A = área do filtro (m2); 
Va = velocidade ascensional (m/min). 

Adotando-se uma calha de coleta de água de lavagem dos filtros, a mesma terá 
capacidade de coletar a vazão de lavagem em sua totalidade. 

O dimensionamento das calhas retangulares é feito através da seguinte fórmula: 
 

             (19) 
 

Onde: 

Qc = vazão da calha (m3/s); 

60
AVaQL

×=

2/33,1 hbQc ××=
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b = largura útil (m); 

h = altura máxima de água (m). 
Para as calhas não retangulares, admite-se, por aproximação, a mesma altura h, 

fazendo-se a equivalência da área molhada. 
 

b) Volume de reservação de água para lavagem 
 

A vazão de lavagem foi calculada anteriormente. A quantidade de água 
necessária para a lavagem de um filtro é calculada tomando-se o tempo de 6,5 min. A 
lavagem propriamente dita dura de 3,5 a 5,5 minutos, sendo iniciada com uma vazão 
menor. 

A água para lavagem será água filtrada, sendo armazenada no reservatório 
superior de águas pluviais. O bombeamento da água para lavagem e da água de 
consumo será feito com o mesmo conjunto moto-bomba, com a mesma tubulação. O 
controle de nível será feito automaticamente através de bóias de mercúrio. 

 
c) Fixação da altura do reservatório de água para lavagem 

 
O fundo do reservatório de água para lavagem deverá estar em cota que 

permita a lavagem do filtro, com a vazão máxima prevista. Para a fixação desta cota 
será necessário calcular todas as perdas de carga existentes, desde a saída do 
reservatório até os bordos das calhas do filtro (RICHTER e AZEVEDO NETTO, 
1991). 

São consideradas: 

- perdas na tubulação e peças especiais (tabelado); 
- perdas no fundo do filtro (tabelado); 

- perdas na camada suporte de pedregulho (tabelado); 
- perdas na passagem pelo material filtrante expandido: 

-   perda de carga na areia: hf = 0,9 L e 
-   perda de carga no antracito: hf = 0,25 L, onde: hf = perda de carga 

(m) e L = altura da camada (m); 
- perda nos bordos da calha vertedora (tabelado). 

 

4.2.6 Sistema hidráulico 
 

O sistema hidráulico aqui considerado é composto do conjunto moto-
bomba, das tubulações de recalque e sucção da bomba e da tubulação de distribuição 
de água fria após a caixa d´água. A seguir está o roteiro de dimensionamento dos 
referidos componentes. 
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4.2.6.1 Dimensionamento do conjunto moto-bomba 

 
O dimensionamento do conjunto moto-bomba é feito com base na altura 

manométrica total e na vazão de água recalcada pela bomba. A altura manométrica 
leva em consideração a altura geométrica compreendida entre a cisterna e o 
reservatório superior, e as perdas de carga nas tubulações. 

 

a) Cálculos preliminares 
 

O conjunto moto-bomba irá recalcar apenas as águas pluviais, portanto 
consideraremos o consumo diário de águas pluviais: 

CD = N x q        (20) 
Onde: 

CD = Consumo Diário (L/dia); 
N = número de habitantes (hab); 

q = consumo per capita de águas pluviais (L/hab.dia). 
A vazão da bomba é calculada adotando-se o tempo de funcionamento diário 

da mesma: 
Q = CD / n        (21) 

Onde: 
Q = vazão da bomba (L/h); 

CD = Consumo Diário (L); 
n = tempo de funcionamento diário (h). 

O diâmetro do recalque é calculado pela seguinte equação: 
 

      (22) 

 
Onde: 

Dr = diâmetro do recalque (m); 
Q = vazão da bomba (m3/s); 

n = tempo de funcionamento diário (h). 
O diâmetro de sucção será uma bitola acima do de recalque. 
 

b) Cálculo da altura manométrica de sucção 
 

A perda de carga total da sucção é calculada com o comprimento virtual da 
tubulação de sucção, que é a soma do comprimento real e do comprimento 
equivalente da sucção. Este último corresponde às perdas devido às peças que 

4

24
3,1 nQDr ××=
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compõem a tubulação de sucção. O comprimento equivalente de cada peça é dado 
em metros de tubulação e é encontrado em tabelas, sendo em função do material 
(rugosidade) e do diâmetro da peça. 

Cálculo do comprimento real da tubulação de sucção: 
Ls = Hgs + Lhorizontal       (23) 

Onde: 
Ls = comprimento real da tubulação de sucção (m); 

Lhorizontal = comprimento horizontal da tubulação de sucção (m); 
Hgs = altura geométrica de sucção (m). 

A altura geométrica de sucção é medida no desenho em escala. Esta altura 
possui um limite, que é a altura de cavitação da bomba, especificada nos manuais das 
bombas. 

Cálculo do comprimento virtual da tubulação de sucção: 

Lvs = Ls + Lps        (24) 
Onde: 

Lvs = comprimento virtual da tubulação de sucção (m); 
Ls = comprimento real da tubulação de sucção (m); 

Lps = comprimento equivalente da sucção (m). 
Cálculo da perda de carga unitária, para tubos lisos (plástico ou cobre): 
 

     (25) 
 

Onde: 

J = perda de carga unitária (KPa/m); 
Q = vazão (L/s); 

d = diâmetro do tudo (mm). 
Cálculo da perda de carga total na sucção: 

Hps = Lvs x J        (26) 
Onde: 

Hps = perda de carga total na sucção (m); 
Lvs = comprimento virtual da tubulação de sucção (m); 

J = perda de carga unitária (m/m). 
Cálculo da altura manométrica de sucção: 

Hms = Hgs + Hps       (27) 
Onde: 

Hms = altura manométrica de sucção (m); 

75,475,161069,8 −×××= dQJ
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Hgs = altura geométrica de sucção (m); 

Hps = perda de carga total na sucção (m). 
 

c) Cálculo da altura manométrica de recalque 
 

O cálculo da altura manométrica de recalque é feito através das mesmas 
equações e procedimentos do cálculo da altura manométrica de sucção. 

 

d) Cálculo da altura manométrica total 
 

O cálculo da altura manométrica total é feito somando-se as alturas 
manométricas de sucção e recalque: 

Hmt = Hms + Hmr       (28) 

Onde: 
Hmt = altura manométrica total (m); 

Hms = altura manométrica de sucção (m); 
Hmr = altura manométrica de recalque (m). 
 

e) Cálculo da potência do motor 
 

O cálculo da potência do motor é feito através da seguinte equação: 
 

         (29) 

 

Onde: 

P = Potência do motor (CV); 

Q = vazão da bomba (L/s); 

η = Rendimento - arbitrado; 
Hmt = altura manométrica total (m). 

A escolha do modelo do conjunto moto-bomba é feita consultando-se tabelas 
de fabricantes, que levam em consideração a vazão da bomba e a altura manométrica 
total. 

 

4.2.6.2 Instalações de água fria 
 

As tubulações de distribuição de água serão dimensionadas baseando-se na 
ABNT - NBR 5.626/98 – Instalação predial de água fria. Serão feitas tabelas de 
dimensionamento das colunas de água fria e dos barriletes. 

η×
×=

75
HmtQP
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O dimensionamento das colunas de água fria será feito com base no número de 
aparelhos para utilização de água e dos seus respectivos pesos. Os pesos são 
equivalentes à vazão dos aparelhos e são tabelados na norma. Com o valor da soma 
dos pesos de cada coluna, consulta-se um ábaco para determinar o diâmetro da 
mesma. 

Os barriletes serão dimensionados após traçar o desenho das tubulações na 
planta de cobertura. O barrilete de água pluvial será interligado com o sistema de 
água potável para casos excepcionais de falta de água de chuva. O controle será feito 
através de registros de gaveta. 

O dimensionamento dos barriletes será feito por trechos e levará em conta os 
pesos das colunas de água fria para determinação dos diâmetros. A norma ABNT 
NBR 5.626/98 define que a velocidade máxima de escoamento da água nas 
tubulações de água fria é de 3,00 m/s. Calcularemos as velocidades de cada trecho 
para verificar se esta exigência será atendida. Para calcular a velocidade, é necessário 
antes calcular a vazão através da seguinte equação: 

∑= PQ 3,0          (30) 

Onde: 
Q = vazão de água na tubulação (L/s); 

ΣP = somatório dos pesos no trecho. 
O cálculo da velocidade é feito através da seguinte fórmula: 

2

4
d

QV
π
×=          (31) 

Onde: 
V = velocidade da água na tubulação (m/s); 

Q = vazão de água na tubulação (m3/s); 
d = diâmetro interno da tubulação (m). 
 

4.3 DETERMINAÇÃO DOS PERÍODOS DE RETORNO DOS 
SISTEMAS PROPOSTOS 

 

A análise da viabilidade econômica visa a determinação do período de retorno 
do investimento. Ou seja, o tempo necessário para amortizar o gasto extra com a 
implantação do sistema pluvial, em relação a um sistema exclusivamente com água 
potável. Utilizar-se-á a equação (14) para determinar o período de retorno. 

Considerar-se-á uma taxa efetiva de juros de 1,0% ao mês, o que corresponde 
aproximadamente à inflação mensal. O valor presente corresponde ao valor que será 
gasto a mais na implantação do sistema pluvial. A prestação mensal corresponde à 
diferença entre a redução do valor da conta de água e o acréscimo na conta de 
energia (devido ao bombeamento da água). A seguir constam os procedimentos de 
cálculo dessas variáveis. 
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4.3.1 Valor presente 
 

O valor presente corresponde ao valor que será gasto a mais na implantação do 
sistema pluvial. O custo de implantação considera os custos com projeto, materiais e 
mão-de-obra. Os custos de projeto e de mão-de-obra serão baseados nos valores 
médios da região de Florianópolis. 

Para calcular o custo com materiais, utilizar-se-á as relações de materiais 
geradas para os projetos, para a mesma data de referência. 

O cálculo do valor presente será feito através da seguinte equação: 

P = CIM – CIC        (32) 
Onde: 

P = valor presente (R$); 
CIM = custo de implantação do sistema misto (R$); 

CIC = custo de implantação do sistema convencional (R$). 
O valor presente será utilizado para calcular o tempo de retorno do 

investimento. 
 

4.3.2 Prestação mensal 
 

A prestação mensal corresponde à diferença entre a redução do valor da conta 
de água e o acréscimo na conta de energia (devido ao bombeamento da água), sendo 
um benefício econômico permanente. 

O cálculo da prestação será feito através da seguinte equação: 

A = ∆A - ∆E        (33) 
Onde: 

∆A = Redução mensal na conta de água; 

∆Ε = Acréscimo mensal na conta de energia. 
Através da pesquisa de tarifas por categorias de consumo da CASAN – 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, verificou-se qual a redução na 
conta de água da residência em estudo. A análise não é linear, pois quanto maior o 
consumo de água potável, maior a tarifa cobrada por m3 de água. Ou seja, se for feito 
o aproveitamento de águas pluviais, o valor pago por m3 de água potável (da 
CASAN) provavelmente será menor. Devido a este fato, calculou-se primeiro o 
percentual de redução volumétrica de consumo de água potável, enquadrou-se os 
volumes nas respectivas categorias tarifárias, e então se calculou a efetiva redução no 
valor da conta de água. Também foi levada em conta a tarifa de esgoto, que é de 80% 
sobre o valor da conta de água. 

A estimativa do aumento na conta de energia elétrica foi feita baseando-se no 
consumo da bomba, em função da potência e do tempo de funcionamento da mesma. 
As tarifas adotadas foram as da CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina. A 
medição do consumo mensal de energia elétrica é feita em KW.h. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 PROJETO DO SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS UTILIZANDO FILTRAÇÃO 

5.1.1 Consumo de água 
 

A seguir são apresentadas as características da residência em estudo, utilizadas 
para calcular o consumo de água per capita para jardinagem, piscina, lavação de 
carros e calçadas. 

O jardim possui uma área de aproximadamente 600 m2. Portanto a área de 
jardinagem per capita é de 100 m2. A calçada possui área de 280 m2, então a área de 
calçadas per capita é de 46,67 m2. O volume da piscina é de 30 m3. Com os dados e 
considerações vistos na metodologia, elaborou-se a Tabela 03. 

Tabela 03 – Consumo diário per capita para o sistema com filtração 
Ponto de utilização de 

água pluvial 
Ponto de 

utilização de água 
potável 

% consumo 
residencial

Consumo diário 
por pessoa 

(litros) 
Vaso sanitário com caixa 

acoplada 
  13,50 25,0 

Lavação de calçadas   3,60 6,7 
Jardinagem   15,42 28,6 

Lavação de carros   1,20 2,2 
Lavação de roupas   10,80 20,0 

  Piscina 15,00 27,8 
  Cozinha 10,80 20,0 
  Banhos e lavação 

de mãos 
29,69 55,0 

  Total Potável 55,48 102,8 
Total Pluvial   44,52 82,5 

Consumo diário per capita de água 100,00 185,2 
 

Estes valores só são válidos para o caso em estudo, que possui características 
próprias, como grande área de jardinagem, calçadas, piscina, etc. O consumo diário 
per capita ficou dentro do intervalo visto na metodologia (entre 100 e 200 
litros/pes.dia). 

 

5.1.2 Dimensionamento dos reservatórios 
 

a) Cálculo do volume do reservatório superior de águas pluviais 
 

O consumo diário de água pluvial por pessoa foi calculado anteriormente, 
correspondendo a um valor de 82,5 litros/pes.dia. Como já visto, habitarão, na 
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residência em estudo, seis pessoas. Aplicando esses valores na equação (1), chega-se 
a um volume de 198 litros de reserva superior. 

Além disso, é necessário reservar água para lavagem do filtro. Adotar-se-á 
reservatório único, que atenda ao consumo e à lavagem do filtro. O volume total será 
determinado posteriormente, no cálculo do volume de água para lavagem. 

 

b) Cálculo do volume do reservatório inferior de águas pluviais 
 

Para obter o volume do reservatório inferior, conforme a equação (9), é 
necessário calcular o número máximo de dias consecutivos sem chuva para o 
município de São José. O cálculo do número máximo de dias consecutivos sem 
chuva foi feito com os dados da Tabela 04 e aplicando-se as equações (4), (5), (6), 
(7) e (8). 

 

Tabela 04 – Número máximo de dias sem chuva em São José, SC 
ANO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
DS 10 40 24 20 25 14 12 13 19 15 27 

 

Método de Gumbel:   
    

DS = 19,91 dias  
σ = 8,7459   
T = 3 anos (adotado) 
b = 0,9027   
K = 0,2539   

DS = DS + K σ =  22 dias 
 
Aplicando-se a equação (9), obteve-se um volume de 11.979 litros para a 

cisterna de águas pluviais. Adotaremos 12.000 litros, distribuído em duas caixas 
d´água circulares de fibra de vidro, uma com 10.000 L e outra com 2.000 L. 

O volume calculado é muito elevado, podendo interferir na qualidade da água, 
que ficaria armazenada durante longos períodos. A Figura 09 relaciona o volume da 
cisterna com o tempo de abastecimento de águas pluviais (autonomia). 
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Figura 09 – Volume da cisterna x tempo de abastecimento de águas pluviais 
Como se pode observar no gráfico, a relação entre volume e tempo é linear. No 

caso de adotar-se um volume menor para a cisterna, o tempo de abastecimento seria 
reduzido. Por exemplo, para um volume de 8.000 L, a autonomia é de 16 dias de 
abastecimento. Neste caso, em alguns dias do ano, os usos não nobres seriam 
abastecidos com água potável, não sendo muito significativo. 

 

5.1.3 Área de captação 
 

Encontrou-se, para a estação hidro-meteorológica de São José, SC, no período 
compreendido entre 1993 e 2003, uma precipitação média anual de 1.794,91 mm. 

A área de captação ideal foi calculada aplicando-se a equação (10) e utilizando 
os seguintes dados: 

V = Volume anual no ambiente = 180,68 m3/ano; 
PA = Precipitação média anual do município = 1,79491 m/ano; 

CA = Coeficiente de aproveitamento da água da chuva = 70%. 
A área de captação resultou em 143,80m2. 

A residência em estudo possui uma área de telhado de 237,35 m2, maior que o 
mínimo necessário. Por isso serão utilizadas apenas algumas águas de telhado, o 
suficiente para atingir a área ideal, que é de 143,80 m2. 

 

5.1.4 Dimensionamento das calhas e condutos verticais de águas pluviais 
 

a) Vazões das áreas de contribuição 
 

O dimensionamento será feito conforme a Figura 2 da norma ABNT NBR 
10.844/81 e a Planta do telhado (Figura 10, a seguir). 



 40

 
Figura 10 – Planta baixa do telhado – áreas de contribuição e calhas 
 

De acordo com a norma, deve-se classificar as superfícies em inclinadas, 
verticais e horizontais. No presente estudo utilizou-se somente superfícies inclinadas, 
que são as águas dos telhados. Na Tabela 05 temos as áreas e as respectivas vazões, 
que foram calculadas pela equação (15). 

O livro de NERILO et al (2002) apresenta as curvas de intensidade-duração-
freqüência para a maioria dos municípios catarinenses. Estes dados poderiam ser 
utilizados em São José. Porém o período de retorno de três anos, adotado para o 
presente estudo, não consta na referida bibliografia. Por isso adotou-se a equação de 
chuvas intensas de Florianópolis (12), que é um município vizinho a São José. Para 
uma chuva com duração de 10 minutos e período de retorno de 3 anos, obteve-se 
uma intensidade de precipitação de 91,03 mm/h. 

Tabela 05 – Vazões das áreas de contribuição 

Área Área Vazão Calha de 
N° (m²) (L/min) contribuição 
1 10,15 15,40 1 
2 4,75 7,21 2 
3 24,10 36,56 3 
4 7,76 11,77 4 
5 1,75 2,66 5 
6 37,73 57,24 6 
7 22,56 34,23 7 
8 19,99 30,33 8 
9 31,52 47,82 9 

Total 160,31 243,22   
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Como pode ser observado na Tabela 05, a área total de telhado, para captação 
da água de chuva, é de 160,31 m2, maior do que a área mínima calculada, que é de 
143,80 m2. 

 

b) Dimensionamento das calhas 
 

As calhas serão semicirculares com coeficiente de rugosidade n = 0,011 
(material plástico). O dimensionamento foi feito conforme a Tabela 3 da norma 
ABNT - NBR 10.844/81. A Tabela 06 detalha o dimensionamento das calhas. 

 

Tabela 06 – Dimensionamento das calhas 

Calha Área de Calhas de Vazão Declividade Diâmetro 
N° contribuição contribuição (L/min) (%)  (mm) 
1 1 - 15,40 0,5 100 
2 2 1 22,61 0,5 100 
3 3 2 59,17 0,5 100 
4 4 3,5 130,84 1,0 100 
5 5 6 59,90 0,5 100 
6 6 - 57,24 0,5 100 
7 7 8 112,38 0,5 100 
8 8 9 78,15 0,5 100 
9 9 - 47,82 0,5 100 

 

c) Dimensionamento dos condutos horizontais 
 

Os condutos horizontais serão circulares com coeficiente de rugosidade n = 
0,011 (material plástico). O dimensionamento foi feito conforme a Tabela 4 da 
norma ABNT - NBR 10.844/81. A Tabela 07 detalha o dimensionamento dos 
condutos horizontais. 

 

Tabela 07 – Dimensionamento dos condutos horizontais 

Conduto horiz. Calha de Vazão Declividade Diâmetro 
N° contribuição (L/min) (%)  (mm) 
1 4 130,84 0,5 100 
2 7 112,38 0,5 100 

 

d) Dimensionamento dos condutos verticais 
 

A saída de água das calhas para os condutos verticais dar-se-á através de saídas 
em aresta viva. O dimensionamento foi feito conforme ábaco (a) da Figura 3 da 
norma ABNT - NBR 10.844/81. A Tabela 08 detalha o dimensionamento dos 
condutos verticais. 
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Tabela 08 – Dimensionamento dos condutos verticais 

Conduto vert. Conduto horiz. Vazão Comprimento Diâmetro Diâmetro 
AP N° de contribuição (L/min) L (m) ábaco (mm) adotado (mm)

1 1 130,84 6 50 100 
2 2 112,38 6 50 100 

 

O diâmetro obtido no ábaco não poderá ser adotado, pois o diâmetro do 
conduto vertical não deve ser menor que o diâmetro do conduto horizontal de 
contribuição. Então se adotou o diâmetro do conduto horizontal de contribuição. 

 

5.1.5 Sistema de tratamento 
 

O filtro será do tipo rápido de gravidade, com fluxo descendente. Possuirá 
camada dupla (areia e antracito), além da camada suporte de pedregulho. O 
dimensionamento do mesmo está explicitado a seguir. 

 

a) Taxa de filtração adotada 
 

A taxa de filtração superficial “Tf” adotada será de 300 m3/(m2.dia). 
 

b) Superfície filtrante necessária 
 

Aplicando-se a equação (16) com uma vazão de 243,22 L/min e a taxa de 
aplicação adotada, obteve-se uma área superficial de 1,167 m2. 

 

c) Unidades filtrantes 
 

Adotou-se apenas uma unidade filtrante. 
 

d) Dimensões do filtro em planta 
 

Adotando-se um filtro circular e aplicando-se a equação (17), obteve-se um 
diâmetro interno mínimo de 1,22 m. Optou-se por usar anéis de concreto pré-
fabricado com 1,40 m de diâmetro interno. 

 

e) Profundidade útil total dos filtros 
 

Altura livre adicional = 0,25 m; 

Altura de água sobre o leito filtrante = 0,70 m (ver item g); 
Camada de antracito = 0,55 m; 

Camada de areia = 0,25 m; 
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Camada suporte (pedregulho) = 0,50 m; 

Fundo falso = 0,50 m; 
Altura total (altura da caixa do filtro) = 2,75 m. 

Na Figura 08 podemos observar o corte do filtro, com as dimensões acima. 
Cada anel possui 0,70 m de altura. Portanto precisa-se de quatro anéis de 

concreto pré-fabricados, sendo três sem fundo e um com fundo. 
 

f) Fundo dos filtros 
 

O filtro terá um fundo falso, que consiste numa laje onde são instalados bocais 
distribuídos uniformemente. A saída de água filtrada e a entrada de água de lavagem 
serão feitas através desses bocais. O bocais adotados terão espaçamento de 0,20 m, 
sendo 25 bocais/m2, 0,60 L/s e 0,85 m de perda de carga. 

 

g) Nível (ou cota) da canaleta de água de lavagem 
 

A altura mínima entre a calha e a superfície do leito filtrante em repouso 
depende da expansão máxima do leito filtrante. Além disso, haverá uma folga de 
0,15 m, resultando em 0,40 m. Adotou-se 0,70 m. 

 

h) Tubulações imediatas ao filtro 
 

As tubulações serão de PVC rígido soldável, em diâmetros comerciais. 

Água para lavagem = φ 110mm (4”); 

Descarga água de lavagem = φ 200mm (8”); 

Dreno para esgotamento = φ 50mm (1.1/2”); 

Afluente filtro = φ 110mm (4”); 

Efluente do filtro = φ 85mm (3”). 
Na Figura 11, a seguir, pode-se observar as dimensões verticais do filtro e as 

tubulações imediatas. 
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Figura 11 – Corte do filtro e tubulações imediatas 

 

5.1.5.1 Lavagem dos filtros 
 

A lavagem do filtro será ascendente e utilizará água filtrada. O reservatório 
será elevado, respeitando uma cota mínima, que vença as perdas de carga calculadas 
posteriormente. 

Para facilitar a operação do filtro e de todo o sistema de aproveitamento de 
águas pluviais, elaborou-se um manual de operações (Anexo 04). 

Devido ao fato da filtração ser descendente, é provável que se forme uma 
película de sujeira sobre o leito filtrante. Por isso é necessário fazer também uma 
lavagem superficial do filtro, que poderá ser feita manualmente através de uma 
mangueira a jato. Esta lavagem superficial deverá ser feita antes da lavagem de todo 
o leito filtrante. 

 

a) Vazão de água de lavagem e dimensionamento da calha de coleta 
 

A velocidade ascensional para expansão do antracito em 30 % é da ordem de 
0,60 m/min, que é a velocidade mínima de lavagem do filtro. Portanto, aplicando a 
equação (18) para um filtro com área 1,54 m2, obteve-se uma vazão de lavagem de 
0,0154 m3/s. Adotou-se apenas uma calha de coleta de água de lavagem dos filtros, 
que coletará a totalidade da vazão de lavagem. 

O dimensionamento da calha retangular foi feito através da equação (19), 
resultando numa calha retangular com 0,20m de largura útil e 0,20m de altura útil. 
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Adotou-se uma calha retangular, com 30 cm de altura total, sobrando 10 cm de altura 
livre. 

 

b) Volume de reservação de água para lavagem 
 

RICHTER e AZEVEDO NETTO (1991) recomendam que o volume de 
reservação corresponda a um tempo de 6,5 minutos, sendo que o tempo de lavagem é 
de 3,5 a 5,5 minutos. Porém, adotando 6,5 minutos, o volume de reservação seria 
muito elevado, passando de 6.000L. Por isso adotou-se o tempo mínimo de lavagem, 
que é de 3,5 minutos. Então, para uma vazão de 0,0154 m3/s, o volume de água 
necessário para a lavagem do filtro foi calculado em 3,234 m3. 

A água para lavagem será água filtrada e o reservatório será o mesmo do 
consumo (reservatório superior de águas pluviais). Adotou-se duas caixas d´água de 
fibra de vidro de 2.000L cada, totalizando 4.000L. A saída de água para lavagem do 
filtro será na extremidade inferior da caixa d´água, enquanto a saída para consumo 
será numa cota imediatamente acima do nível de água para lavagem do filtro. 

O bombeamento da água para lavagem e da água de consumo será feito com o 
mesmo conjunto moto-bomba, portanto o dimensionamento da bomba deverá levar 
em conta também a vazão da água para lavagem do filtro. 

 

c) Fixação da altura do reservatório de água para lavagem 
 

Fixação da cota do fundo do reservatório de água de lavagem: 

- perdas na tubulação e peças especiais (φ 110mm, V = 2,05m/s ): 
- carga cinética = 0,30 m; 

- 1 entrada na tubulação = 0,15 m; 
- 8 curvas 90° = 8 * 0,12 = 0,96 m; 

- 1 curva 45° = 0,06 m; 
- 2 controladores de vazão (registros) = 2 * 0,75 = 1,50 m; 

- 1 te passagem direta = 0,18 m; 
- 1 te saída lateral = 0,39 m; 

- perdas no fundo do filtro (bocais) = 0,85 m; 
- perdas na camada suporte (de pedregulho) = 0,10 m; 

- perdas na passagem pelo material filtrante expandido: 
-   perda de carga na areia = 0,9 * 0,25 = 0,23 m e 

-   perda de carga no antracito = 0,25 * 0,55 = 0,14 m; 
- perda nos bordos da calha vertedora = 0,11 m; 

- perda de carga total = 4,97 m. 
Portanto a altura mínima compreendida entre o fundo do reservatório superior 

de águas pluviais e a extremidade superior da calha de coleta de água de lavagem 
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deverá ser de 4,97 m, conforme a Figura 12. Nesta figura também podemos observar 
o dispositivo de descarte da primeira água de chuva que cairá sobre o telhado. 

 

Figura 12 – Altura mínima entre o fundo do reservatório de água para lavagem 
e a extremidade superior da calha de coleta 

 
No corte do projeto arquitetônico observamos que a altura compreendida entre 

o fundo do reservatório de água para lavagem e a extremidade superior da calha de 
coleta de água de lavagem é de 7,90 m, sendo maior do que o mínimo calculado. 

 

5.1.6 Sistema hidráulico 
 

O sistema hidráulico aqui considerado é composto do conjunto moto-
bomba, das tubulações de recalque e sucção da bomba e da tubulação de distribuição 
de água fria após a caixa d´água. A seguir está detalhado o dimensionamento dos 
referidos componentes. 

 

5.1.6.1 Dimensionamento do conjunto moto-bomba 
 
O conjunto moto-bomba irá recalcar a água pluvial filtrada, para consumo e 

para lavagem do filtro. Portanto, para calcular a vazão da bomba, considerou-se o 
consumo diário de águas pluviais e a água para lavagem do filtro. 

Dispositivo de descarte 
da primeira parcela de 
água de chuva a cair 

sobre o telhado 
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O volume de água para lavagem do filtro é de 3.234 L, sendo transformado em 
vazão constante (3.234 L/15 dias). 

 

a) Cálculos preliminares 
 

O consumo diário de água pluvial foi calculado utilizando-se a equação (20), 
resultando em 495 L. Porém o conjunto moto-bomba terá que recalcar também a 
água para lavagem do filtro. O volume diário de água pluvial para lavagem do filtro 
foi calculado em 215,6 L. 

Para calcular a vazão da bomba utilizou-se a equação (21). Adotou-se um 
tempo de funcionamento diário da bomba de 3 h/dia, resultando numa vazão de 
0,0658 L/s. 

O diâmetro do recalque foi calculado com a equação (22), resultando em 
6,3mm. Adotou-se 25 mm, em PVC soldável. 

Como o diâmetro de sucção é sempre uma bitola acima do de recalque, ele será 
de 32 mm em PVC soldável. 

 

b) Cálculo da altura manométrica de sucção 
 

As perdas de carga localizadas na sucção são ocasionadas pelas seguintes 
peças: 

01 Registro de Gaveta aberto 32mm PVC = 0,30 m 
01 Joelho 90° 32mm PVC = 1,50 m 

01 Válvula de pé com crivo 32mm PVC = 13,30 m 
Portanto o comprimento equivalente das conexões de sucção corresponde a 

15,10 m. 
A altura geométrica de sucção é de 1,10 m e o comprimento horizontal da 

tubulação de sucção é de 1,15 m. Utilizando a equação (23), o comprimento real total 
da tubulação de sucção resultou em 2,25 m. 

Aplicando-se as equações (24), (25), (26) e (27), obteve-se, respectivamente, 
um comprimento virtual da tubulação de sucção de 17,35 m, uma perda de carga 
unitária (para tubos lisos) de 0,001 m/m, uma perda de carga total na sucção de 0,02 
m e uma altura manométrica de sucção de 1,12 m. 

 

c) Cálculo da altura manométrica de recalque 
 

As perdas de carga localizadas no recalque são ocasionadas pelas seguintes 
peças: 

01 Válvula de Retenção Horizontal PVC 25 mm = 2,70 m 
07 Joelhos 90 PVC 25 mm = 7 x 1,50 =10,50 m 

01 Saída de Canalização 25mm PVC = 0,90 m 



 48

01 Registro de Gaveta (aberto) 25mm PVC = 0,20 m 

Portanto o comprimento equivalente das conexões de recalque corresponde a 
14,30 m. 

A altura geométrica de recalque é de 13,38 m e o comprimento horizontal da 
tubulação de recalque é de 8,90 m. Utilizando a equação (23), o comprimento real 
total da tubulação de recalque resultou em 22,28 m. 

Aplicando-se as equações (24), (25), (26) e (27), obteve-se, respectivamente, 
um comprimento virtual da tubulação de recalque de 36,58 m, uma perda de carga 
unitária (para tubos lisos) de 0,003 m/m, uma perda de carga total no recalque de 
0,11 m e uma altura manométrica de recalque de 13,49 m. 

 

d) Cálculo da altura manométrica total 
 

Aplicando-se a equação (28), obteve-se uma altura manométrica total de 
14,61m. 

 

e) Cálculo da Potência do Motor 
 

Aplicando-se a equação (29) com um rendimento de 60%, obteve-se a 
potência de bomba, que foi de 0,021 CV. Adotou-se a potência comercial mínima de 
1/4 CV. Consultando a tabela da Schneider, sugere-se uma bomba auto-aspirante 
para água limpa, modelo ASP-56S, 1/4 CV, motor monofásico, diâmetro do rotor 94 
mm. 

 
5.1.6.2 Instalações de água fria 

 

As tubulações de distribuição de água foram dimensionadas baseando-se na 
ABNT NBR 5.626/98 – Instalação predial de água fria. Nas Tabelas 09 e 10 consta o 
dimensionamento das colunas de água fria. 

 

Tabela 09 – Dimensionamento das colunas de água fria – água pluvial 
COLUNA APARELHOS S PESO F ÁBACO FADOTADO 

AFP1  1 VS         32,0 1.1/4" = 40mm(com) 40 mm 
AFP2  1 VS         32,0 1.1/4" = 40mm(com) 40 mm 
AFP3  1 VS         32,0 1.1/4" = 40mm(com) 40 mm 
AFP4  1 VS         32,0 1.1/4" = 40mm(com) 40 mm 
AFP5  1 VS         32,0 1.1/4" = 40mm(com) 40 mm 
AFP6  1 TQE, 1 MLR          1,7 3/4" = 25mm(com) 25 mm 
AFP7  2 TORNEIRAS          0,8 3/4" = 25mm(com) 25 mm 
AFP8  1 TORNEIRA          0,4 3/4" = 25mm(com) 25 mm 
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Tabela 10 – Dimensionamento das colunas de água fria – água potável 
COLUNA APARELHOS S PESO F ÁBACO FADOTADO

AF1  1 CH, 1 LAV, 1 DH  0,8 3/4" = 25mm(com) 25 mm 
AF2  1 CH, 1 LAV, 1 DH  0,8 3/4" = 25mm(com) 25 mm 
AF3  1 CH, 1 LAV, 1 DH  0,8 3/4" = 25mm(com) 25 mm 
AF4  2 CH  0,8 3/4" = 25mm(com) 25 mm 
AF5  1 BA, 1 DH, 2 LAV  1,7 3/4" = 25mm(com) 25 mm 
AF6 1 CH, 1 LAV, 1 DH, 1 PIA 1,5 3/4" = 25mm(com) 25 mm 
AF7  1 PIA, 1 MLL  1,7 3/4" = 25mm(com) 25 mm 
 

Nas Tabelas 11 e 12 consta o dimensionamento dos barriletes de água fria. 
 

Tabela 11 – Dimensionamento do barrilete de água pluvial 
Trecho S PESO F Ábaco F Adot. F int. Q V 

  Total mm mm mm l/s m/s 
CX D´ÁGUA-A 162,9 60 60 53,4 3,83 1,71 

A-B 161,2 60 60 53,4 3,81 1,70 
B-C 96,4 60 60 53,4 2,95 1,32 
C-D 64,4 50 50 44,0 2,41 1,58 
D-E 32,4 40 40 35,2 1,71 1,75 
B-F 64,8 50 50 44,0 2,41 1,59 
F-G 32,8 40 40 35,2 1,72 1,77 

 

Tabela 12 – Dimensionamento do barrilete de água potável 
Trecho S PESO F Ábaco F Adot. F int. Q V 

  Total mm mm mm L/s m/s 
CX D´ÁGUA-H 8,1 32 32 27,8 0,85 1,41 

H-I 7,3 32 32 27,8 0,81 1,34 
I-J 2,5 25 25 21,6 0,47 1,29 
I-K 4,8 32 32 27,8 0,66 1,08 
K-L 4,0 32 32 27,8 0,60 0,99 
L-M 2,5 25 25 21,6 0,47 1,29 

 

A norma ABNT NBR 5.626/98 define que a velocidade máxima de 
escoamento da água nas tubulações de água fria é de 3,00 m/s. Como pode-se 
observar nas Tabelas 11 e 12, todos os trechos satisfazem a tal exigência. 

Nos Anexos 01, 02 e 03 pode-se observar, na plantas baixas, os barriletes e a 
locação das colunas de água fria. O barrilete de água pluvial será interligado com o 
sistema de água potável para casos excepcionais de falta de água de chuva. 
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5.2 PROJETO DO SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS UTILIZANDO PENEIRAMENTO 

5.2.1 Consumo de água 
 

Os dados para montar a Tabela 13 foram os mesmos do projeto do sistema 
misto com filtração. 

 

Tabela 13 – Consumo diário per capita para o sistema com peneiramento 
Ponto de utilização de 

água pluvial 
Ponto de utilização de 

água potável 
% consumo 
residencial

Consumo diário 
por pessoa 

(litros) 
Vaso sanitário com 

caixa acoplada 
  13,50 25,0 

Lavação de calçadas   3,60 6,7 
Jardinagem   15,42 28,6 

Lavação de carros   1,20 2,2 
  Lavação de roupas 10,80 20,0 
  Piscina 15,00 27,8 
  Cozinha 10,80 20,0 
  Banhos e lavação de 

mãos 
29,69 55,0 

  Total Potável 66,28 122,8 
Total Pluvial   33,72 62,5 
Consumo diário per capita de água 100,00 185,2 

 

5.2.2 Dimensionamento dos reservatórios 
 

a) Cálculo do volume do reservatório superior de águas pluviais 
 

O consumo diário de água pluvial por pessoa foi estimado anteriormente, 
correspondendo a um valor de 62,5 litros/pes.dia. Aplicando-se a equação (1) para 
seis pessoas, obteve-se um volume de 150 litros. Adotou-se um volume de 250 litros. 

 

b) Cálculo do volume do reservatório inferior de águas pluviais 
 

Aplicando-se a equação (9), obteve-se um volume de 9.075 litros para a 
cisterna de águas pluviais. Adotaremos 10.000 litros, usando uma única caixa d´água 
circular de fibra de vidro com este volume. 
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5.2.3 Área de captação 
 

A área de captação ideal foi calculada pela equação (10), resultando em 108,94 
m2. A residência em estudo possui uma área de telhado de 237,35 m2. Mas utilizou-
se a mesma área do sistema misto anterior (com filtração), que é de 143,80 m2. 

 

5.2.4 Outros componentes do sistema 
 

O dimensionamento das calhas e condutos verticais de águas pluviais do 
projeto anterior vale para este projeto (mesma residência e mesmas características). 

Além do dispositivo de descarte da primeira parcela de água de chuva, adotou-
se apenas uma tela para tratamento da água, que será disposta a montante do referido 
dispositivo. A tela deverá ser limpa manualmente, após cada período de chuva. 

O sistema hidráulico (conjunto moto-bomba, tubulações de recalque e sucção 
da bomba e tubulação de distribuição de água fria) será o mesmo do projeto anterior. 

 

5.3 DETERMINAÇÃO DOS PERÍODOS DE RETORNO DOS 
SISTEMAS PROPOSTOS 

 

5.3.1 Custo de implantação dos projetos 
 

5.3.1.1 Sistema misto com filtração 
 

A relação de materiais do sistema misto com filtração, com os preços 
detalhados, consta no Anexo 05. O custo total dos materiais foi orçado em R$ 
19.471,72, em outubro de 2004. A Tabela 14 detalha os custos com projeto, materiais 
e mão-de-obra. 

Tabela 14 – Custo de implantação – Sistema misto com filtração 
Detalhamento dos custos Valor (R$) 
Projeto hidro-sanitário 700,00 

Tubulação águas pluviais 4.478,76 
Tubulação água fria 8.228,97 

Filtro 2.642,99 
Acessórios (caixas d´água, 

bomba, etc.) 
4.121,00 

Mão-de-obra 10.000,00 
Total 30.171,72 

(Em outubro de 2004) 
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5.3.1.2 Sistema misto com peneiramento 
 

A relação de materiais do sistema misto com peneiramento, com os preços 
detalhados, consta no Anexo 06. O custo total dos materiais foi orçado em R$ 
9.947,87 em outubro de 2004. A Tabela 15 detalha os custos com materiais e mão-
de-obra. 

Tabela 15 – Custo de implantação – Sistema misto com peneiramento 
Detalhamento dos custos Valor (R$) 
Projeto hidro-sanitário 600,00 

Tubulação águas pluviais 3.094,08 
Tubulação água fria 3.911,29 

Acessórios (caixas d´água, 
bomba, etc.) 

2.942,50 

Mão-de-obra 9.500,00 
Total 20.047,87 

(Em outubro de 2004) 
 

5.3.1.3 Sistema convencional 
 

A relação de materiais do sistema convencional (somente água potável), com 
os preços detalhados, consta no Anexo 07. O custo total dos materiais foi orçado em 
R$ 3.063,22. A Tabela 16 detalha os custos com materiais e mão-de-obra. 

Tabela 16 – Custo de implantação – Sistema convencional 
Detalhamento dos custos Valor (R$) 
Projeto hidro-sanitário 500,00 

Tubulação águas pluviais 751,35 
Tubulação água fria 1.842,87 
Caixa d´água 2.000L 469,00 

Mão-de-obra 8.000,00 
Total 11.063,22 

(Em outubro de 2004) 
 

 

5.3.2 Cálculo do valor presente 
 

Aplicando-se a equação (32) para o sistema misto com filtração, obteve-se um 
valor presente (P1) de R$19.108,50. Para o sistema misto com peneiramento, obteve-
se um valor presente (P2) de R$ 8.984,65. 
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5.3.3 Cálculo da prestação mensal 
 

A prestação mensal pode ser traduzida como o ganho mensal com a redução do 
valor da conta de água/esgoto menos o aumento na conta de energia. As tarifas de 
água por faixa de consumo constam na Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Tarifas de água para consumo residencial – CASAN 
Faixa de consumo 

m3 
Tarifa 
R$/ m3 

0 – 10 1,5137 
11 – 25 2,5757 

> 25 3,5042 
(Em outubro de 2004) 
 

As tarifas de energia estão na Tabela 18, abaixo. 
 

Tabela 18 - Tarifas de energia elétrica para consumo residencial – CELESC 
Faixa de consumo 

KWh 
Tarifa 

R$/ KWh 
Até 150 0,346400 
> 150 0,406440 

(Em outubro de 2004) 
 

5.3.3.1 Sistema misto com filtração 
 

Na Tabela 19, abaixo, consta o detalhamento da redução do valor da conta de 
água/esgoto para a residência em estudo, baseado nas tarifas da CASAN. Esta 
redução prevê o uso de água da chuva também para lavação de roupas. 

 

Tabela 19 – Redução do valor da conta de água/esgoto (sistema misto com 
filtração) 

Variável Unidade   
Consumo mensal de água (total) m³ 33,34
Consumo mensal água pluvial m³ 14,85
Consumo mensal água potável m³ 18,50

Valor da conta de água/esgoto sem 
aproveitamento de águas pluviais R$ 210,27

Valor da conta de água/esgoto com 
aproveitamento de águas pluviais R$ 85,79

Economia mensal na conta de água R$ 124,48
Redução na conta % 59,2 

 

O faturamento de esgoto corresponde a 80% do faturamento de água e foi 
levado em conta nos cálculos. Como visto na Tabela 19, obteve-se uma redução de 
59,2% na conta mensal de água/esgoto.  
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Na Tabela 20, abaixo, consta o detalhamento do aumento no valor da conta de 
energia elétrica, baseado nas tarifas da CELESC. 

 

Tabela 20 – Aumento do valor da conta de energia elétrica 

Potência da bomba (CV) 0,25 
N° de horas de funcionamento/dia 3 

Consumo mensal de energia com o bombeamento 
das águas pluviais (KWh) 16,785

Tarifa (R$/KWh)* 0,41 
Acréscimo mensal na conta (R$) 6,82 

* Por ser uma casa de alto padrão, o consumo da residência 
excederá a 150 KWh/mês. 

 

Aplicando-se a equação (33), obteve-se o valor da prestação mensal para o 
sistema com filtração (A1), que foi de R$117,66. 

 

5.3.3.2 Sistema misto com peneiramento 
 

Na Tabela 21, abaixo, consta o detalhamento da redução do valor da conta de 
água/esgoto para a residência em estudo, baseado nas tarifas da CASAN. Esta 
redução refere-se ao sistema misto com peneiramento, que não usa água da chuva 
para lavação de roupas. 

Tabela 21 – Redução do valor da conta de água/esgoto 

Variável Unidade   
Consumo mensal de água (total) m³ 33,34
Consumo mensal água pluvial m³ 11,25
Consumo mensal água potável m³ 22,10

Valor da conta de água/esgoto sem 
aproveitamento de águas pluviais R$ 210,27

Valor da conta de água/esgoto com 
aproveitamento de águas pluviais R$ 102,48

Economia mensal na conta de água R$ 107,79
Redução na conta % 51,26

 

O acréscimo na conta de energia elétrica será o mesmo (R$6,82), pois a 
potência da bomba é a mesma. 

Aplicando-se a equação (33), obteve-se o valor da prestação mensal para o 
sistema com peneiramento (A2), que foi de R$100,97. 

5.3.4 Determinação dos períodos de retorno 
 

5.3.4.1 Sistema misto com filtração 
 

P = valor presente = R$ 19.108,50; 
A = valor das prestações mensais = R$ 117,66; 
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i = taxa efetiva de juros = 1,00%. 

Com estes dados e com a aplicação da equação (14), calculou-se o período de 
retorno, que foi de oito anos e um mês. 

 

5.3.4.2 Sistema misto com peneiramento 
 

P = valor presente = R$ 8.984,65; 

A = valor das prestações mensais = R$ 100,97; 
i = taxa efetiva de juros = 1,00%. 

Com estes dados e com a aplicação da equação (14), calculou-se o período de 
retorno, que foi de cinco anos e seis meses. 

 

5.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DOS 
ESTUDOS ECONÔMICOS ANTERIORES 

 

O estudo de caso realizado por CAMPOS et al (2003), numa residência 
unifamiliar na cidade de Ribeirão Preto, resultou em um período de retorno de seis 
anos e nove meses. Porém não foi feito o dimensionamento do filtro e das suas 
tubulações imediatas (água para lavagem, afluente, efluente, água de lavagem). 
Também não foi considerada a necessidade de um reservatório superior de águas 
para lavagem do filtro e o custo adicional de mão-de-obra. Tudo isso encarece muito 
o sistema. Além disso, não foi considerado o aumento na conta de energia elétrica. 
Devido a esses fatores, julga-se que o estudo não reflete a realidade, pois os custos 
foram subcalculados, minimizando o período de retorno. 

O trabalho realizado por MAESTRI (2003) num edifício multifamiliar resultou 
num período de retorno de apenas três meses. Não se considera este resultado 
coerente, pois há uma minimização do custo de implantação. O autor considera o 
custo do reservatório inferior (cisterna) de águas pluviais como sendo o mesmo de 
uma cisterna de água potável. Julgamos não ser coerente, pois o volume do 
reservatório inferior de águas pluviais é muito maior e, portanto, mais caro, 
refletindo significativamente no custo de implantação. Além disso, não estão sendo 
considerados os gastos com tubulações de diâmetros elevados para operação do 
filtro, que encarecem muito o sistema. 

KOBIYAMA E HANSEN (2002) desenvolveram um estudo para biblioteca 
central da Universidade Federal de Santa Catarina, resultando num período de 
retorno de 2,7 anos. Levando em consideração que a maior parte da água é 
consumida nos vasos sanitários, que utilizam a água da chuva, é coerente que o 
período de retorno seja menor. Mas não foi especificado se haverá tratamento da 
água, não sendo o mesmo considerado no cálculo, minimizando o período de retorno.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Os períodos de retorno resultantes foram de oito anos e um mês, para o sistema 
com filtração; e cinco anos e seis meses, para o sistema com peneiramento. Esse 
resultado mostra que a adoção de um filtro, nos moldes convencionais (com água 
para lavagem, etc.), é antieconômica. Vários foram os fatores que encareceram o 
custo de implantação do sistema com filtração. Em função da elevada vazão do filtro, 
as tubulações imediatas precisaram de diâmetros superiores a 85mm. Os tubos e 
conexões com essas dimensões são muito caros. O material filtrante e os bocais 
também possuem custo elevado. E, além disso, há a necessidade de um reservatório 
de água para lavagem do filtro e de uma cisterna com grande volume. 

No sistema com peneiramento o valor presente (gasto extra) caiu pela metade, 
em relação ao sistema com filtração. Os maiores gastos foram eliminados junto com 
o filtro, tornando o aproveitamento de água de chuva mais acessível à população. 

Com a adoção do sistema de aproveitamento de águas pluviais, a redução no 
valor da conta de água/esgoto foi de mais de 50%. A tendência é que essa redução 
seja ainda maior com o passar dos anos, pois a água potável deve ficar cada vez mais 
cara. 

Devido às peculiaridades da residência estudada, não é possível extrapolar os 
resultados obtidos. Mas pode-se afirmar que o aproveitamento da água da chuva é 
viável economicamente para uma parcela significativa da população, sendo o período 
de retorno variável caso a caso. Os fatores que influenciam no período de retorno do 
investimento são: 

- consumo de água – quanto maior a redução do consumo de água potável, 
menor será o período de retorno resultante; 

- padrão da residência – a área da casa e o número de pontos de utilização de 
água são diretamente proporcionais ao custo de implantação, aumentando o 
período de retorno; 

- rede coletora de esgoto – caso o local não possua rede coletora de esgoto, a 
redução do valor da conta de água será menor, aumentando o período de 
retorno; 

- tipo de tratamento – quanto mais sofisticado o tratamento, maior o custo de 
implantação e o período de retorno (ex.: filtro); 

- tarifa de água/esgoto. 
Ficou claro, neste trabalho, que o principal componente do sistema de 

aproveitamento de águas pluviais a ser estudado, é o tratamento da água. Em 
primeira análise, o filtro é dispensável do ponto de vista sanitário, pois a água será 
usada somente para fins não nobres e a primeira parcela de água da chuva, que 
contém a maior parte das impurezas, será descartada. Mas, para afirmar com certeza 
que o filtro é desnecessário, devem ser feitos estudos de qualidade da água de chuva. 
Esse estudo deve ser feito descartando-se a primeira parcela de água precipitada 
sobre o telhado. Caso os resultados mostrem que a água tenha qualidade suficiente 
para atender aos usos não nobres, o filtro se torna dispensável. 
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Caso se verifique que há necessidade de filtração, devem ser estudados filtros 
específicos para as características da água pluvial. Espera-se que esses filtros sejam 
acessíveis à sociedade e, ao mesmo tempo, possuam eficiência comprovada. Os 
filtros encontrados na bibliografia foram desenvolvidos para estações de tratamento 
de água, e são dimensionados em função da taxa de aplicação superficial. Devem ser 
estudadas taxas de aplicação compatíveis com as características da água de chuva, 
para filtros ascendentes e descendentes. Outras questões acerca da filtração, a serem 
pesquisadas em trabalhos futuros, são: 

- necessidade de lavagem da camada filtrante ou troca periódica da areia; 

- tempo necessário para lavagem do filtro; 
- velocidade de lavagem da camada filtrante; 

- volume de água necessário para lavagem do filtro; 
- utilização de materiais filtrantes simples e baratos, como areia bruta. 

As respostas a essas questões podem levar ao desenvolvimento de filtros mais 
econômicos, viáveis à população. A produção em massa de filtros e de outros 
componentes pré-fabricados, como o dispositivo de descarte em conjunto com a 
cisterna, pode reduzir custos, fazendo com que as pessoas se interessem mais em 
instalar um sistema de aproveitamento de água de chuva em suas residências. 
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8 ANEXOS 
 
ANEXO 01 – PROJETO DO SISTEMA MISTO COM FILTRAÇÃO (ÁGUA 
PLUVIAL E POTÁVEL); 
 
ANEXO 02 – PROJETO DO SISTEMA MISTO COM PENEIRAMENTO (ÁGUA 
PLUVIAL E POTÁVEL); 
 
ANEXO 03 – PROJETO DO SISTEMA CONVENCIONAL (EXCLUSIVAMENTE 
ÁGUA POTÁVEL); 
 
ANEXO 04 – MANUAL DE OPERAÇÕES DO SISTEMA DE 
APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; 
 
ANEXO 05 – LISTA DE MATERIAIS DO SISTEMA MISTO COM FILTRAÇÃO; 
 
ANEXO 06 – LISTA DE MATERIAIS DO SISTEMA MISTO COM 
PENEIRAMENTO; 
 
ANEXO 07 – LISTA DE MATERIAIS DO SISTEMA CONVENCIONAL. 


