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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta a formula de obter um sistema de captação da água da chuva em uma 

casa unifamiliar no municipio de Caçador no estado de Santa Catarina, irá demonstrar os 

passos para captadar a água da chuva na cidade e tambem todos os materias utilizados no 

sistema, está se utilizando esse metodo de captação porém nos ultimos tempos sabe se que a 

maior parte de toda água do planeta é salgada, e com isso precisa encontar novas maneiras de 

aproveitamento da água para que não possa aumentar ainda mais os niveis de escassez de 

água potavel por todo o mundo. 

 

Palavras-chave: Água. Captação da água da chuva. Mundo. 

 

ABSTRACT  

 

This paper presents the formula to get a rainwater catchment system in a single-family house 

in Hunter municipality in the state of Santa Catarina, will demonstrate the steps to captadar 

rainwater in the city and also all materials used in the system , it is using this method of 

capture but in recent times knows that most of all the planet's water is salty , and this needs to 

FIND new ways to use the water so it can not further increase the levels of potable water 

scarcity all over the world. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Á água potável é um bem que com o passar dos tempos possa se esgotar é com essa 

preocupação que é necessário a procura por novas fontes de economizar a água e aproveitar 

ainda mais esse bem imprescindível para a continuação da vida no Planeta. 

O sistema de captação da água da chuva, é uma maneira que é utilizada há muito 

tempo, tem como principais características a utilização correta da água da chuva, diminuir o 

consumo de água potável para limpezas de automóveis, pisos, entre outras atividades. 

No presente artigo será dimensionado um sistema de captação da água da chuva 

completo: área de captação, condutores verticais e horizontais, reservatórios superior e 

inferior, e conjunto motor bomba. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

O sistema de captação da água da chuva é um método de fácil aplicabilidade com um 

grande retorno e com um investimento de baixo custo, o qual desde os tempos primordiais até 

nos dias atuais é utilizado. 

Nos dias atuais, todos os países sofrem com uma grande dificuldade que é a escassez 

de água no planeta. Esse problema é ligado diretamente com o crescimento desordenado da 

população das cidades, poluição de rios, lagos, córregos, nascentes de água e em geral todos 

os recursos hídricos. 

O planeta tem cerca de mais ou menos seis bilhões de pessoas e a estimativa é de que 

até o ano de 2050 terá cerca de 10 a 12 bilhões de pessoas, porém os recursos hídricos serão 

os mesmos e a tendencia da demanda é aumentar, neste contexto será necessário alimentar 

mais pessoas, gerar mais empregos além de outras questões que só expandem (LIMA, 2001). 

Em todo o planeta 97,5% da água é salina, e o restante é doce, ou seja, que pode ser 

consumida pela povoação de onde se encontra a mesma. 

A forma como a população e o ecossistema aproveita a água doce, é através da 

captação da água de rios e lagos, que é a fonte mais fácil de adquiri-la o que representa 0,3% 

de toda água doce do planeta. 

Mas no momento um sistema que volta a ser usado é a captaçao da água da chuva, o 

qual ja era usado nos tempos primordiais, porem com a escassez de água da atualidade 



 

pretende voltar com força ainda maior e ser utilizado novamente pela população do mundo 

inteiro. 

  

No Brasil um dos sistemas de captação mais antigo, se encontra na ilha de Fernando 

de Noronha no Estado de Pernambuco, o qual foi instalado no ano de 1943 pelos Norte-

Americanos (CARLON, 2002 apud MORÉS, 2006). 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

Neste desenvolvimento será demonstrado um modelo de residencia no Municipio de 

Caçador que será aplicado o sistema de captação da água da chuva com suas dimensões a 

serem seguidas. 

Em Caçador seu indice pluviometrico é de 177,26 mm/ mês, segundo dados fornecidos 

pela EPAGRI de Caçador, estes dados correspondem aos ultimos 34 meses de chuvas. 

 

  

Figura 1 : Fachada Principal  com suas medidas que serão utilizadas no projeto 

 

Primeiro passo após receber o projeto e realizar o calculo da área de captação da água 

da chuva no que o segmento rege a NBR 10844 (ABNT, 1989), disponibiliza de oito métodos 

de cálculo das áreas de captação, porém neste caso irá se utilizar a equação de calculo de duas 

águas com inclinação : 

a = 8 + 0,8 + 0,8 = 9,6 m 

b = 9 + 0,8 + 0,8 = 10,6 m 

400 cm 

250 cm 



 

 

A= (a+ (h/2)) x b   (1) 

            A = (9.6+ (2,5/ 2)) x 10.6 

A = 115,01 m² 

 

Na continuidade precisa realizar o calculo dos condutores verticais e horizontais o qual 

é realitavamente calculado atravez da formula da Vazão, no seguimento  analiza o resultado 

com uma tabela onde se adquire o diametro correto para a vazão em estudo. 

Q = I x A / 60  (2)                                                                                                 

Q = 200 X 115,01 / 60 

Q = 383,36l / min. ou 6.389 l / s ou 0, 006389 m³/s 

 

Tabela 1: Área de cobertura para condutores de seção circular 

Diâmetro em (mm) Vazão (L/s) Área de Cobertura (m²) 

50 0,57 17 

75 1,56 53 

100 3,78 114 
125 7,0 212 
150 11,53 348 

200 25,18 760 

Fonte: Adaptado de Botelho e Ribeiro Jr. (1998), Pinto (2011). 

 

Próxima equação a ser realizada é do volume do reservatório, que citado acima, 

descreve apenas uma das seis encontradas na NBR 15527 (ABNT, 2007), que são: 

 

� Método Azevedo Neto  

V = 0, 042 x P x A x T (3) 

V = 0, 042 x 177,26 x 115,01 x 3 

V = 2568.72 l 

 

Segundo a norma NBR 15527 (ABNT, 2007), conscientiza a todos os usuários de 

reservatórios, que a limpeza dos mesmos deve ser realizada uma vez por ano em residências, 

estabelecendo uma desconfiança de água contaminada aderir junto à água do reservatório 

água sanitária ou hipoclorito de sódio 10%. 



 

Prosseguindo com o dimensionamento, outro item subsequente é o dimensionamento 

do motor bomba, onde primeiro passo necessário é desenvolver a quantidade de perda de 

carga ao longo da tubulação, de passagem do fluido do reservatório inferior até o reservatório 

superior. 

Outra formula a ser utilizada é a equação de perda de carga que corresponde a seguir: 

J = 8,69 x 10 6 x Q 1,75 x D – 4,75    (4) 

J = 8,69 x 10 6x 0,0063891,75x 0,025 – 4,75     

J = 1.386 kpa/m 

 

Em continuidade o próximo cálculo é realmente o da potência do motor bomba que é 

obtido através da seguinte equação: 

P = ( y x Q x hman ) / ( 75 . n)   (5) 

P = ( 1000 x 0,006389x 25,2 ) /  ( 75 x0,61)    61/ 100= 0,61 

P =  3.5 cv 

 

Hman = Hg + Hf   (6) 

Hman =8.5 x 1.386 + 13.5 

Hman =25,2m 

 

Hg = Hs + Hr (7) 

Hg = 0 + 8.5 

Hg = 8.5 m 

 

Hf = 4 Joelhos 90° => 4 x 1.2 = 4.8 m 

Hf = 1 Válvula bóia => 1 x 6 = 6 m 

Hf = 1 Válvula Reta => 1 x 2.7 = 2.7 m 

Hf total = 13.5 m 

 

O rendimento Global (n) é obtido através da vazão por está tabela a seguir : 

Tabela 2: rendimento global 

Q(l/s) 5,0 7,5 10 15 20 25 30 40 50 80 100 200 

N(%) 55 61 64 68 72 76 80 83 85 86 87 88 

Fonte: Ufc, 2016 



 

Consecutivamente realizado todos os cálculos necessários, obteve se os seguintes 

diâmetros e volumes, para realizar o sistema de captação da água da chuva no município de 

caçador em uma casa unifamiliar. 

Em seguida, a próxima figura a qual representa o sistema, em cores diferentes pode se 

visualizar onde cada item se encontra. 

 

Figura 2: Projeto de captação pronto 

 

Realizado todos os cálculos necessários, enfim obteve se o resultado que indica um 

sistema de captação da água da chuva, algumas partes estão faltantes, porém são adquiridas 

em lojas de matérias de construção sem ser necessário o cálculo, que seria o separador das 

primeiras águas e também o filtro grosseiro. 

Alcançou um resultado esperado, desde o princípio que era de se executar o cálculo de 

um dimensionamento por completo e obter os resultados cogentes, para que este projeto seja 

de uma forma mais utilizada pela população em geral e nas demais empresas, que até o 

momento ainda não aderiram à ideia. 



 

Tabela 3: Economia de água potável 
  

Mínimo 

 

Intermediário 

 

Maximo 

 

Freqüência 

Quantidade 

De Pessoas  

Quatro 

Vaso 

 Sanitários 

6 Litros/ 

Descarga 

10,5 Litros 

Descarga 

15 Litros/ 

Descarga 

4 – 6 252 Litros/ Dia 

Maquina de 

lavar roupas 

100 Litros 150 

Litros 

200 

Litros 

0,25 

Carga/hab./dia 

150 

Litros/ Dia 

Regar  

Jardim 

2 Litros/ dia / 

m² 

2 Litros/ dia / m²   2 Litros/ dia 

 / m² 

 8 – 12 / Mês 400 Litros/ Mês 

Limpeza 

 De 

 automóveis 

80 

Litros 

115 

Litros 

150 

Litros 

1 – 4 

Limpeza por 

Mês 

920 Litros mês 

Total mês     7560+4500 + 400+ 

920= 

13380 Litros 

Fonte: Tomaz (2000),Weierbacher (2008), Adaptado Bassani (2016) 

3. CONCLUSÃO  

 

Os sistemas de captação da água da chuva, além de ser uma forma ambientalmente 

correta, também diminuem o consumo de água potável (tratada) em residências, comércios, 

hospitais e em muitos outros lugares não mencionados. 

Conclui se, que por ser um sistema de baixa aplicação e com grande rentabilidade e de 

fácil manuseio e aplicação, podendo ser instalado em qualquer local que tenha uma chuva 

ponderadamente ativa e com frequência. 

Tem se como grande alvo, apresentar a população em geral e também a profissionais, 

que atuam na área da construção civil que demonstrem mais interesse em aderir junto aos seus 

planos básicos o sistema de captação da água da chuva. 

Em trabalhos futuros, pode haver a expectativa de aprimoramento ao assunto, 

realizando o levantamento de quantidade materiais e custos, para aplicação do sistema e 

aprofundando o estudo para abranger obras de grande nível, com interesse de incentivar a 

população a aderir ao sistema. 



 

4. REFERÊNCIAS 

 

MARINOSKI, Ana Kelly. Aproveitamento de água pluvial para fins não potáveis em 
instituição de ensino: estudo de caso em Florianópolis - sc. 2007. 118 f. Monografia. 
(Engenharia Civil). UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 
 

TOMAZ, Plínio. Aproveitamento da Água da Chuva. 2009. 268 f. livro (Engenheiro civil) 
Distrito Federal. 
 

VASCONCELOS, Leonardo Ferreira de; FERREIRA, Osmar Mendes. Captação da Água 
da Chuva para uso Domiciliar. 2007. 20 f. Monografia. (Engenharia Ambiental). UCG, 
Universidade Católica de Goiás, Goiás. 
 

ANDRADE, Ana Paula Farias. Captação de Água de chuva em uma Escola pública na 
cidade de João Pessoa – pb. 2011. 52 f. Monografia. (Engenharia Civil). UFPC, 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 
 

WEIERBACHER, Leonardo.Estudo de captação e aproveitamento de água da chuva na 
Indústria Moveleira Bento Móveis de Alvorada- RS. 2008. 69 f. Monografia -  Curso de 
engenharia civil .ULBRA, Universidade Luterana do Brasil, Alvorada. 
 

OLIVEIRA, Nancy Nunes. Aproveitamento de água de chuva de cobertura para fins não 
potáveis de próprios da educação da rede Municipal de Guarulhos. 2008. 80 f. 
Monografia. (Engenharia Civil). UNG, Universidade de Guarulhos, Guarulhos. 
 

BARROS, Fernanda Gene Nunes; AMIN, Mário M.. Água: um bem econômico de valor 
para o Brasil e o mundo. 2008. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional. 
Taubaté. n. 1, p. 76-108. Jan-abr/ 2008. 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 15527: Água de chuva - 
Aproveitamento coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis - Requisitos. Rio de 
Janeiro, 2007. 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 5626: Instalação Predial de 
Água fria – Requisitos Rio de Janeiro, 1998.  
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 10844: Instalações prediais 
de águas pluviais – Requisitos Rio de Janeiro, 1989.  
 

 
 
 
 



 

 


