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RESUMO 

 
A água é um dos melhores bens que o planeta contempla, sendo assim a água no 

planeta tem cerca de 71% da ocupação do mundo e apenas 29% é terra 

firme,porém sem a água nenhum dos seres vivos sobreviveria, a água na terra está 

dividida em 97.5 % águas salinas, 2.5% é água potável. Seguindo essa realidade 

muitos pesquisadores tem procurado soluções inovadores, para modificar essas 

porcentagens, uma solução de fácil aplicabilidade é a captação da água da chuva 

não potável, para reduzir despesas com captação e transporte da água até seus 

eventuais consumidores, um valor agregado ao meio ambiente, preservando nossos 

poucos recursos hídricos. Desta maneira, este trabalho vê como objetivo principal 

dimensionar a captação da água em telhados, para seu reaproveitamento na 

limpeza em geral, uso da água captada para descarga em vasos sanitários utilizando 

também nos reservatórios técnicos de prevenção a incêndios. 

 

Palavras – chave:  Águas. Captação da água da chuva. Terra. 

  



 

ABSTRACT  
 

Water is one of the best assets that the planet contemplates, so the water on the 

planet is about 71% of the world's occupation and only 29% is land, but without water 

no living things survive, the water on earth is divided into 97.5% saline water, 2.5% is 

fresh water. Following this fact many researchers have sought innovative solutions to 

modify these percentages, a solution of easy applicability is to capture water 

undrinkable rain, to reduce costs of capture and transport the water to their possible 

consumers an added value to the environment preserving our scarce water 

resources. Thus, this work sees the main objective scale uptake of water on roofs, for 

its reuse in general cleaning, use of water abstracted for discharge in toilets using 

also the technical tanks in fire prevention.  

 

Key - words: water. rainwater capture. Earth. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água potável é um bem que com o passar dos anos pode se esgotar. O que 

provoca esses efeitos na humanidade que são: a ocupação desordenada dos 

centros urbanos e a poluição das redes hídricas. Assim a preocupação sobre este 

assunto só cresce em relação ao futuro, podendo ocasionar o racionamento da água 

potável, elevação nos seus custos, e talvez até o desabastecimento das redes 

(HESPANHOL, 2003). 

Precisam-se encontrar novas técnicas para uso racional e consciente da 

água. Uma das alternativas de fácil aplicação se dá através da utilização da água da 

chuva, para aproveitamento em locais que não tenham a necessidade de ser água 

potável,assim contribuindo para a conservação dos recursos hídricos e promovendo 

uma economia considerável de água potável. 

Porém, procurando utilizar a água tratada potável apenas para consumo do 

ser humano, a água das chuvas poderá ser captada, armazenada e utilizada para a 

limpeza de calçadas, banheiros irrigação de plantas, reservas técnicas de incêndio 

entre outras atividades. 

De acordo com Hespanhol (2003), a água se tornou um fator limitante para o 

desenvolvimento urbano, industrial e agrícola provocando alterações significativas 

na qualidade de vida das pessoas. Então o aproveitamento de águas pluviais torna-

se viável até mesmo para minimizar os problemas urbanos e as ameaças de 

possíveis conflitos sociais. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

• Incentivo a utilização correta da água da chuva; 

• Finalidade de Reduzir gastos com o volume de água, e diminuir o 

consumo de água potável, para limpezas de pisos, descarga de vasos 

sanitários e, contudo diminuindo o risco de enchentes; 

• Na cidade de Caçador, a maioria das construções da atualidade está 

adquirindo os sistemas de aproveitamento da água chuva. 

• Buscando melhorias na qualidade da água, para as gerações futuras,          

além de outros benefícios. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivos Gerais 

 

Este presente trabalho tem como objetivo geral dimensionar um sistema de 

aproveitamento de água de chuva, para fins não potáveis em uma casa Unifamiliar, 

no Município de Caçador, em Santa Catarina são números relativamente pequenos 

de residências que contém algum tipo de aproveitamento de água da chuva, porém 

nos dias atuais de grande importância. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

O trabalho apresenta os seguintes objetivos específicos: 

 

• Dimensionar um sistema de captação completo contendo: calhas, 

condutores verticais e horizontais e reservatórios para a água; 

• Promover a racionalização do uso da água; 

• Aproveitar as coberturas de residências para captar água da chuva 

para fins não potáveis. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.2. Captação da Água da chuva na antiguidade e na Atualidade 

 

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. 

Segundo Tomaz (2007), umas das escrituras mais antigas é a do rei Mesa o 

qual era o rei de Moab, o qual escreveu em uma pedra no oriente médio no ano de 

830 a.C. que dizia o seguinte “Que cada um de vós faça sua cisterna para si mesmo 

em sua casa”. 

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). 

Em Israel, há muitos séculos atrás era utilizado o sistema de captação, os 

quais permanecem até hoje em torno de 10 cisternas com a capacidade de 40 

milhões de litros, esse sistema de reservatórios se encontra na Fortaleza de 

Massada (TOMAZ, 2003). 

Em torno de 2000 anos passados, no território Chinês, já existiam 

reservatórios para a finalidade armazenamento da água da chuva, os quais eram 

encontrados na província do Planalto de Loess (GNADLINGER, 2004 apud MORÉS, 

2006). 

Por volta do ano de 1970, a Índia também utilizava o método de captação da 

água da chuva, como porta de saída na produção agrícola (WORD WATER 

CONCIL, 2000; apud MORÉS, 2005). 

Em países mais voltados para a indústria, agora no século XXI como a 

Alemanha, está incentivando com uma ajuda financeira a empresas há utilizar o 

sistema de captação de água da chuva, deste modo os habitantes em geral também 

estão adquirindo financiamentos para a instalação dos sistemas, este incentivo é em 

prol de um melhor aproveitamento das águas, que atualmente abastecem as 

localidades, obtendo menor consumo de água potável (tratada) e economizando as 
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águas subterrâneas, com o objetivo de deixar para as futuras gerações e novas 

empresas a serem instaladas (GROUP RAINDROPS, 2002). 

O Japão é um dos países com maior rigor na questão captação da água da 

chuva, onde obriga edifícios e empreendimentos com a área construída maior que 

trinta mil metros quadrados, ou que tenha um consumo maior de água que cem 

metros cúbicos para fins não potáveis, além disso, procurando evitar alagamentos, 

enchentes é compromisso de quem possui terrenos com área acima de dez mil 

metros quadrados, a detenção da água da chuva utilizando o método de 

reservatórios de água (TOMAZ, 2003). 

Outros países estão desenvolvendo estudos na área da captação da água da 

chuva, como Estados Unidos, Austrália e Cingapura. Em Cingapura, no aeroporto de 

Chagi no ano de 1992, iniciou um processo de captação da água da chuva nas 

pistas de decolagem, utilizando a água para descargas dos banheiros do aeroporto 

(GROUP RAINDROPS, 2002). 

A empresa Chilena Masisa, maior produtora de painéis de madeira latino 

americana, onde contempla com uma filial no Brasil, estado do Paraná, em Ponta 

Grossa fizeram um investimento de 1,3 milhões em um projeto de sistema de 

captação de água, contudo utilizará toda a água captada em sua produção 

interna(GAZETA MERCANTIL, 2003;CARLON, 2005; MORÉS, 2006). 

Já na cidade brasileira de São Paulo, no setor hoteleiro quem mais se 

destaca é o hotel Íbis Paulínia, que pertence à rede de Hotéis Accor, o qual 

implantou um projeto de sistema de captação da água da chuva, que faz parte do 

projeto ecológico do plano de gestão ambiental da rede de Hotéis (CARLON, 2002 

apud MORÉS, 2006). 

A captação da água da chuva no Brasil, para algumas empresas são de 

grande importância como, por exemplo, a Ford do Brasil e a Keko as quais utilizam 

água da chuva em alguns procedimentos internos, essas técnicas em aproveitar a 

água da chuva, os quais tem a vantagem de ser uma maneira de economia e 

receber ênfase político sócio ambiental (MORÉS, 2006). 

A captação da água da chuva nos últimos anos está em alta, sempre 

preservando a questão ambiental e visando economia em diversos setores. Em 

Caçador – SC contempla com um posto de combustível o qual fornece a seus 

clientes uma lavação de aparência nos automóveis, utilizando 100% da água das 

chuvas. 
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2.1.3. Disponibilidade Hídrica a nível mundial 
 

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. 

Com esse crescimento populacional e industrial, a demanda de água só 

aumenta gerando a insuficiência desse bem tão precioso. 

Na atualidade, o planeta tem cerca de mais ou menos seis bilhões de 

pessoas e até o ano de 2050 terá cerca de 10 a 12 bilhões de pessoas, porém os 

recursos hídricos serão os mesmos e a demanda só aumenta, se terão que 

alimentar mais pessoas, mais empregos e outras questões que só expandem (LIMA, 

2001). 

No Planeta ao todo tem em torno de 1,1 bilhões de pessoas, que não tem 

acesso a água potável (tratada) e aproximadamente 1,6 milhões de pessoas vem a 

óbito todos os anos em função de complicações de saúde por falta de água (ONU, 

2013). 

Segundo a ONU (2013), se estima que 70% de toda a água que escorre 

sobre a superfície é de alguma forma utilizada na produção de alimentos, se houver 

uma escassez em grande escala, pode ocorrer à possibilidade da carência de 

alguns alimentos nas mesas do mundo inteiro, em função disso no ano de 2003 a 

ONU declarou o Ano Internacional da água potável, com o intuito de promover e 

incentivar a população de utilizar a água de forma correta, evitando ao máximo o 

desperdício. 

No planeta inteiro, se estima que a quantidade de água varie em torno de 

1386 milhões de quilômetros cúbicos, esse valor é constante e tem relatos que nos 

últimos 500 milhões de anos essa estimativa não se alterou (LIMA, 2001, 

SHIKLOMANOV, 1998). 

A água se distribui em: água salgada e água doce, tendo um ciclo hidrológico. 

Desde os primórdios da terra a água se encontra em três modelos, sendo eles: 

Sólido (geleiras) Liquido (oceanos, aqüíferos subterrâneos), e no estado gasoso. 

Consecutivamente tem grande preocupação com a escassez de água no 

planeta, então abaixo temos uma imagem que demonstra a água doce e salgada 

que contemos no planeta, podemos garantir que a água salina seu volume é bem 
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maior, podendo ser de fácil verificação os oceanos são muito maiores que nossos 

volumes de água doce, que na maioria das vezes é encontrado nas calotas polares, 

rios, córregos. 

 

Figura 1 - Total de Água no planeta

 

Fonte:Tomaz(2009) 

 

Observando a ilustração acima,se mede a preocupação com esses valores, 

onde a visualização é que a maior parte da água do planeta é salina, o que gera um 

grande receio que com o passar dos anos, a população continua a crescer e pode 

haver certo tempo que haverá uma falta ainda maior de água. 

Já água doce no planeta é uma pequena parte correspondente, que 

atualmente está gerando grandes conflitos, existem histórias que já houve 

desavenças até óbitos por falta de água. 

A próxima figura apresenta como está distribuída a água doce no planeta, 

ilustrando em um gráfico com a porcentagem e os locais com maior e menor 

quantidade de água, o qual é um liquido imprescindível para que haja vida na 

encosta terrestre. 
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Figura 2 - Relativamente volume de água doce no planeta 

 

Fonte:Tomaz (2009) 

 
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. 

Com ênfase para suprir a demanda de água no mundo, desde o início da 

humanidade visando às melhorias nos sistemas de abastecimento de água, é 

mudado o ciclo hidrológico, contudo construindo poços, barragens, sistemas de 

captação de água de rios, sempre pensando em abastecer centros urbanos, centros 

industriais entre outros locais que necessitam da água. 

Conclui que a água doce que está na superfície terrestre é muito baixa, 

gerando a cada momento uma maior apreensão na questão, se a água pode acabar 

no Brasil e no mundo. 

 

2.1.4. Distribuição Hídrica no Brasil e seus respectivos problemas 

 

Brasil, o quinto maior país em extensão territorial e em população, sendo 

privilegiado, contendo em seu território os mais variados tipos de matas, serrados, 

pantanal, mata fechada, e o principal, rico em água doce, sendo concentrados 12% 

de toda a água doce do planeta, onde 68,5% de toda a água Brasileira se encontram 

na região amazônica que é habitada por apenas 5% de toda população brasileira, e 

distribuída toda a água restante que pertence ao Brasil aos outros 95% da 

população (LIMA, 2001). 
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No Brasil, o problema com falta de água é decorrente dos locais onde a 

demanda é de maior procura, como cita anteriormente em certos pontos que a água 

é mais localizada, já em outros locais a demanda é maior e com pouca abundância 

de água havendo a escassez. 

A insuficiência de água, não é um problema do futuro e sim ela atinge a 

população dos dias atuais, contudo a água é um bem promissor do desenvolvimento 

e do progresso (VIANNA, 2005). 

Atualmente, o setor que desenvolve projetos para a melhoria dos sistemas de 

águas pluviais brasileiros é ANA (Agencia Nacional de águas), sendo responsável 

por todos os recursos hídricos Brasileiros, contudo obrigatoriamente para ser 

construídas represas ou mudanças nos leitos dos rios ou dos recursos hídricos, 

necessita de autorização da ANA(ANA, 2015). 

No Brasil, país onde o desperdício de água é constante, se estima que 45% 

de toda a água que é oferecida a população é perdida, em valores calculados o 

volume de água que poderia ser utilizado em outra forma, gira em torno de 3,78 

bilhões metros cúbicos (LIMA, 2001). 

A cada dia que passa, a água limpa (potável) no Brasil está subindo seu valor, 

motivo o qual está ficando com maior dificuldade de encontrá-la, principalmente nos 

grandes centros urbanos, a grande dificuldade com a água, podemos dizer que esse 

bem natural imprescindível fica sem poder ser reutilizada, por estar completamente 

poluída, consecutivamente por causa do crescimento da população em um mesmo 

local, industrialização e também por razão da produção agrícola (SÓCIO 

AMBIENTAL, 2010). 

São inúmeros os fatores que contribuem para essa desordem nos sistema 

pluvial brasileiro, um fator importante é o corte da mata ciliar ao entorno de 

nascentes, não tratamento da rede de saneamento para ser reutilizada, existem os 

mais variados tipos de conscientização, mas são muito pouco utilizados. 

Conforme IBGE (2005), em torno de 80% de todos os esgotos são 

direcionados diretamente a águas, sem nenhum tipo de tratamento, poluindo seu 

entorno por completo, existem preocupações com nossos efluentes em um geral há 

muito tempo, mais nos últimos dez anos essa preocupação tendeu a aumentar, e a 

cada momento é criado novas maneiras de preservar mais e mais nossas águas. 

O Brasil tem um grande problema com a cultura, sendo respectivamente que 

a maioria da população e indústrias,tem em mente que a água, pode ser usada de 
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maneira e quantidade abusiva, e após ser aproveitada devolvida a natureza sem 

controle algum de poluição, mas os governos tanto federais quando estaduais estão 

trabalhando em conjunto para amenizar os problemas com os recursos hídricos, 

onde foram criados comitês das bacias hidrográficas com o objetivo de preservarem 

as bacias (ANA, 2015). 

O governo brasileiro como citado anteriormente, tem leis que atendem as 

exigências para que os recursos hídricos sejam completamente seguros contra 

poluição, entre tantos problemas que afetam o mesmo, mas na grande maioria das 

vezes a preocupação é encontrar pessoas qualificadas para fazer vistorias. 

Investimentos é outro item que preocupa muito e após a verificação do investimento 

se deve fazer analises na água para ter a legitima certeza para termos o parecer que 

estabelece a Lei das Águas (MINISTÉRIO MEIO AMBIENTE, 2014). 

Atualmente, o setor de recursos hídricos tem ganhado uma valorização maior, 

simplesmente não apenas pelo governo, mas sim também pelos noticiários, já é um 

grande progresso, porém, quando se abre em pauta,um debate sobre recursos 

hídricos não somente para técnicos na área e sim para todos os habitantes em geral, 

isso gera um grande avanço para toda a sociedade, para que no futuro o Brasil 

possa ser sustentável e aprimorar cada vez mais o conhecimento de aproveitamento 

de água (LIMA, 2001). 

Singelamente podemos afirmar que no Brasil, contemos o maior e diferencial 

reservatório de água doce do mundo, e principalmente da América latina sendo o 

maior país dessa região, o Brasil possui seu relevo muito variado, portanto, suas 

reservas hídricas são em os mais variados estados, contudo possuindo recursos 

hídricos espalhados por toda sua extensão. 

Os recursos hídricos na maioria das vezes são em bacias hidrográficas, rios, 

lagos, lagoas, reservatório de barragens e os aquíferos subterrâneos, conforme a 

região do país é o seguimento de água, nas planícies a principal forma como 

podemos encontrar a água é nos rios, já na região sul são em forma de aquíferos 

podendo contar com rios também. 

A seguir mostra se uma figura, em que nos demonstra como os recursos 

hídricos estão divididos por toda a extensão brasileira. 
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Figura 3 - Localização das águas doces no Brasil. 

 

Fonte:Tomaz(2009) 

 

A maior região é o norte, com 68,5% de toda água brasileira é uma região de 

mata, mangue e uma pequena parte de cerrado onde está localizada a floresta 

amazônica, quanto mais cuidar das nascentes de rios, preservar o meio ambiente, 

não poluir, isso é e sempre será um benefício para nossos recursos hídricos, 

contudo, uma pequena faixa que é o nordeste conta com apenas 3,3% de água, 

abaixo temos uma tabela, que nos mostra todas as regiões do Brasil suas 

respectivas áreas, suas populações e porcentagem da população (MEIO AMBIENTE 

2015). 

Tabela 1: Regiões do Brasil com áreas em km² e população 

Regiões do  

Brasil  

 

Área 

(km2)  

População  

1999 

Porcentagem  

da população 

(%) 

 

Norte 

 

3.869.637 

 

12.133.705 

 

7,40 

 

Nordeste 

 

1.561.177 

 

46.289.042 

 

28,23 

 

Sudeste 

 

927.286 

 

69.858.115 

 

42,61 

 

Sul 

 

577.214 

 

24.445.950 

 

14,91 

 

Centro Oeste 

 

1.612.077 

 

11.220.742 

 

6,85 

 

Total 

 

8.547.403 

 

163.947.554 

 

100,00% 

Fonte: Tomaz, (2003) 
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No Brasil, a água está presente sendo maior do que grande parte do restante 

do mundo, contendo cerca de 13,7% de toda a água do planeta, previamente 

distribuída em alguns lugares, sendo ela localizada em diversas regiões, como 

68,5% do total da água Brasileira se encontra na região Amazônica e apenas 31,5% 

distribuído entre outras regiões(MANUAL DA EDUCAÇÃO,2002). 

 A seguir, contamos com uma figura, onde se encontra todas as bacias 

hidrográficas distribuídas pelo Brasil. 

 

Figura 4 - Bacias hidrográficas Brasileiras 

 

Fonte: Lago (2002) 

 

Segundo Graça (1985), em decorrência da forma de como se utiliza a água, 

tornou-se um dos motivos que decorreram para a qualidade de vida do ser humano, 

é um dos principais fatores que influenciam para o desenvolvimento da vida. A água 

nos tempos anteriores era um dos primórdios para a instalação de algumas aldeias 

em variados locais. Conforme relatos os primeiros habitantes de regiões sempre se 
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abrigavam próximo a nascentes, rios, lagos com o objetivo de estabelecer circulação 

de água, com o passar dos anos o progresso da tecnologia para utilização da água 

para distintas finalidades. 

 

2.1.5. Disponibilidade Hídrica no Estado de Santa Catarina 

 

Santa Cataria, estado brasileiro, localizado na região sul, com uma estimativa 

de 6.819190 habitantes com uma área de 95. 736 165 quilômetros quadrados 

(IBGE, 2012). 

Segundo CASAN (2007), o estado de Santa Catarina é composto por diversas 

bacias hidrográficas como a Iguaçu, Sudeste e do Uruguai, e os principais e maiores 

rios que pode ser citado são: Uruguai, Canoas e o Negro(CASAN, 2007). 

 

Figura 5 - As três bacias hidrográficas e os principais rios catarinenses 

 

Fonte: CASAN, (2015) 

 

No estado de santa Catarina, em torno de 95% dos habitantes são 

abastecidos pela concessionária do estado com água da superfície, (rios, lagos, 

barragens) e apenas 5% são habitantes da agricultura, que na maioria das vezes a 

água para o consumo é subterrânea (MARINOSKI, 2007). 
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Na questão, águas subterrâneas, Santa Catarina é privilegiada, porém o 

aquífero Guarani abrange uma grande parte, no entanto de difícil acesso, pois o 

aquífero está a uma profundidade elevada, não como nos outros estados que está 

mais próximo a superfície (MARINOSKI, 2007). 

O Instituto de Planejamento e Economia Agrícola de Santa Catarina compõe 

de relatórios dos sistemas produtivos, os quais definem que o uso em excesso das 

águas subterrâneas na agricultura, é prejudicial, porém, a falta de cobertura em 

terrenos rurais é culpada, que em época de estiagem possa haver escassez das 

águas (SIRHESC, 2007, MARINOSKI, 2007). 

 

2.1.6. Disponibilidade Hídrica na cidade de Caçador - SC 

 

Cidade de Caçador, pertencente ao estado de Santa Catarina, situado na 

região Meio Oeste, com uma população estimada em 75 mil habitantes, e com uma 

área territorial aproximada de 985 mil quilômetros quadrados (IBGE, 2015). 

Rio caçador, o qual deu o nome à cidade, Caçador é cercado por vários rios 

os quais são: Rio Caçador, do Peixe, Veado, São Pedro, Jangada, Castelhano, XV 

de Novembro e conta com todo seu território de águas subterrâneas sobre o 

Aquífero Guarani. 

2.1.6.1. Precipitação Mensal da cidade de Caçador - SC 

 

Precipitação é a quantidade de água que está disponível nas nuvens para que 

possa haver as chuvas tanto na forma liquida, como na forma de gelo, geralmente a 

precipitação o seu valor é informado em milímetros por um intervalo de tempo 

(METEOBLUE, 2015). 

Precipitação ocorre quando o vapor de água se depara com as nuvens, o qual 

se congela em função de estar a uma grande distância da crosta terrestre, havendo 

a condensação, depois de condensada vira a chuva (METEOBLUE, 2015). 

Nas figuras a seguir, apresentamos a quantidade de chuva que ocorreu no 

período de Janeiro de 2013 á Outubro de 2015 no município de Caçador, e foi obtido 

o valor de 177, 26 mm / mês, sendo consequência uma precipitação média diária de 

5,91mm/ dia, contudo, sabe se que quanto maior for o período de tempo de 

obtenção dos resultados para média, cada vez será mais precisa. 
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Figura 6 - Precipitação diária mensal do ano de 2013 em Caçador - SC 

 
Fonte: EPAGRI (2015) 

 

Figura 7 - Precipitação diária mensal do ano de 2014 em Caçador - SC 

 

Fonte: EPAGRI (2015 
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Figura 8 - Precipitação diária mensal do ano de 2015 em Caçador - SC 

 

Fonte: EPAGRI, (2015) 

 

Conforme, podemos observar às imagens a média da precipitação do ano de 

2015, até o mês de outubro é de 174,57mm / mês, já a média do ano de 2014 é de 

194,21 mm / mês e do ano de 2013 a média da precipitação é 163 mm / mês e com 

esses valores obteve-se a média dos últimos 34 meses (2 anos e 10 meses) que o 

valor da precipitação é 177,26 mm / mês. 

 

2.1.7. Consumo de Água 

 

Conforme ANA (2008), no Brasil dos 2.178 m³/s que representavam o 

consumo total de água, sendo que era utilizado 56% na irrigação da agricultura, 21% 

para fins urbanos, somente 12% para as indústrias brasileiras, 6% no setor rural e os 

outros 6% que restam para dessedentação de animais. 
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2.1.8. Consumo diário de Água populacional 

 

Segundo a SABESP (2010), o consumo diário de água de uma pessoa é de 

110 litros diariamente para atender as necessidades de consumo e higiene pessoal, 

já a Organização Mundial (2008), relata que uma pessoa terá o consumo mínimo 

diário de 20 a 50 litros, para ter uma boa qualidade de vida. 

 

Tabela 2 - Consumo e quantidade mínima  

 

CONSUMO 

 

 

QUANTIDADE MINIMA L/pessoa/dia 

Água potável 5 

Serviços Sanitários 20 

Banho 15 

Preparo de Alimentos 10 

Fonte: Gleick(1999), Prosab (2006), Weierbacher(2008) 

 
2.1.9. Consumo de água da chuva 

 

Ultimamente estão surgindo em todas as partes do mundo variados modelos 

para gerenciar a água chuva, seja ela nas áreas rurais ou urbanas, tudo isso devido 

à quantia das perdas de mananciais e de recursos hídricos, associando um geral a 

falta de abastecimento para algumas regiões devido à escassez, distribuidoras não 

tem controle total de reservatórios, subsequente faltando água a algumas 

residências, empresas, lugares onde necessitam da água (RAINWATER 

HARVESTING AND UTILISATION 2002,PROSAB 2006, WEIERBACHER, 2008). 

Em diferentes lugares do planeta, que sofrem com enchentes e cheias, 

geralmente os reservatórios foram mais estendidos para esses lugares, porém, 

funciona de grande maneira, objetivando isso começaram a introduzir variados 

reservatórios de água da chuva por todos os continentes, não somente para esses 

motivos e sim para variadas infinidades (WEIERBACHER, 2008). 
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Tabela 3 – Demanda interna e externa da água por equipamentos 

Demanda Interna Faixa Unidade 

Vaso Sanitário – Volume 6 – 15 L. / descarga 

Vaso Sanitário – Frequência 4 – 6 Descarga / hab. / dia 

Maquina de lavar roupa – 

Frequência 

100 – 200 L / Ciclo 

Maquina de lavar roupa – 

Volume 

0,2 – 0,3 Carga / hab./ dia 

 

Demanda Externa 

 

  

Unidade 

Rega de Jardim – Volume 2 L / dia / M² 

Rega de Jardim – Frequência 8 – 12 Lavagem / mês 

Lavagem de Carro – Volume 80 - 150 L / lavagem / carro 

Lavagem de carro – Frequência 1 – 4 Lavagem / mês 

Fonte: Tomaz (2000),Weierbacher(2008) 

 

Geralmente, em diversos empreendimentos da sociedade se iniciaram 

processos de captação da água da chuva, para fins potáveis e não potáveis 

estabelecimentos como estádios, colégios, empresas de lavagem de automotores, e 

até mesmo estabelecimentos comerciais, essas empresas buscam por esse método 

visando economia e divulgação do empreendimento, na questão social e ambiental.  

Em algumas cidades espalhadas pelo Brasil, como Curitiba, Porto Alegre, São 

Paulo, Rio de Janeiro é norma da Legislação do Plano diretor imposto pela cidade, 

que empreendimentos acima de “x” metros são obrigados a construir um sistema de 

captação de águas da chuva, geralmente isso acontece em edifícios acima de 

quatro pavimentos, e em variadas edificações isso está tendo um retorno positivo 

(SICKERMANN, 2006 apud WEIERBACHER, 2008). 

Nos últimos anos, vem se considerando a captação da água das chuvas 

como um sistema rentável para fins não potáveis, todavia como uma fonte 

alternativa, para fins potáveis, porém, ainda não sendo vantajoso para a utilização 

humana (PROSAB, 2006). 
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2.1.10. Aproveitamento da água da chuva no Mundo 
 

Nos últimos tempos, o uso da água da chuva vem crescendo a cada dia mais, 

com o intuito de ajudar a controlar a escassez e prevenir de que em um futuro 

próximo,aumente a cada vez mais o nível da falta de água. 

Países de primeiro mundo estão a cada momento investindo grandes 

quantidades de recursos, em sistemas de captação da água da chuva. 

 

2.1.11. Padrão de consumo da água da chuva para fins potáveis 

 

Segundo Tsutiya (2004), a água para ser potável tem variados critérios e 

muito rigorosos sobre sua qualidade, não podendo ser encontrado em sua 

composição elementos que possa ser prejudicial à saúde, uma água para ser 

potável não pode ter cheiro, odor e nem cor desagradável, sempre buscando 

atender os padrões de qualidade exigidos pela Portaria número 518 do Ministério da 

Saúde que a partir de 2004 foram impostos padrões de potabilidade. 

 

Tabela 4 - Parâmetros da água 

 

Parâmetro 

 

 

Unidade  

 

VMP(1) 

Alumínio mg / L 0,2 

Amônia (como NH3) mg / L 1,5 

Cloreto mg / L 250 

Cor Aparente uH (2) 15 

Dureza mg / L 500 

Etilbenzeno mg / L 0,2 

Ferro mg / L 0,3 

Manganês mg / L 0,1 

Monoclorobenzeno mg / L 0,12 

Odor - Não Objetável 

Gosto - Não Objetável 

Sódio mg / L 200 

Sódios Dissolvidos totais mg / L 1000 

Sulfato mg / L 250 

Sulfeto de Hidrogênio mg / L 0,05 

Surfactantes mg / L 0,5 
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Tolueno mg / L 0,17 

Turbidez UT(4) 5 

Zinco mg / L 5 

Xileno mg / L 0,3 

Fonte: Ministério da saúde, (2004) 

 

2.1.12. Padrão de qualidade da água da chuva 

 

Conforme Tomaz (2003),a qualidade da água da chuva pode ser determinada 

em quatros etapas, sendo a primeira na questão qualidade da água, antes de atingir 

o terreno a ser captado, já na segunda etapa é sobre a qualidade da água após 

atingir a superfície onde será captada, na terceira etapa é no armazenamento da 

mesma porem depositadas em um reservatório e após algum tempo fica assentado 

no fundo elementos sólidos, já na última etapa que seria a quarta é água pronta para 

seu uso como, por exemplo, lavagem de veículos. 

Já nas superfícies que coletam a água, certamente alteram as características 

da água, com certeza sobre as superfícies há depósitos em pequena escala de 

resíduos provenientes de gases e sedimentação de pequenos compostos presentes 

na atmosfera, o que é recomendado que seja descartada a primeira chuva, pois nela 

se agregam essa parte de resíduos, que é determinada esse descarte da água como 

auto - limpeza, geralmente ocorre este descarte em questão da contaminação de 

fezes de aves, por fumaças que contem derivados do petróleo e outros derivados de 

poluições que são encontrados com maior freqüência nos centros urbanos 

(PROSAB, 2006). 

Locais onde podemos obter uma água da chuva com uma boa qualidade, são 

em lugares onde não tem a aproximação de pessoas ou animais e sendo removidos 

os entulhos existentes e poeira sobre as áreas de captação, alguns lugares onde 

não tem fontes de água ou sistemas de tratamento nas proximidades à água da 

chuva é coletada para consumo. 

Água captada em locais onde haja aproximação de habitantes, não é uma 

água tão limpa (GROUP RAINDROPS, 2002 apud WEIERBACHER, 2008). 

Depende da área onde a água é captada, a qualidade e sua utilização podem 

variar conforme o nível de poluição da atmosfera (GROUP RAINDROPS, 2002 apud 

SILVA, 2007). 
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Um fator com grande importância, quem utiliza a água captada através de um 

sistema de captação de águas pluviais entenda o risco que corre ao ingerir a água, 

portando é de extrema importância ter consciência do mau que pode causar, 

portanto órgãos de saúde intensificam projetos para adequação do sistema de 

captação de água da chuva para algumas finalidades (SIMPÓSIO BRASILEIRO, 

2012). 

 

Tabela 5 -Local de captação muda a qualidade da água e sua devida utilização 

Grau de Qualidade Local de Coleta de Chuva Observações 

 

A 

 

Telhados (Locais não 

ocupados por pessoas ou 

animais) 

Lavar Banheiros, regar 

plantas, a água pode se dar 

para consumo humano (se 

for purificada) 

 

B 

 

Telhados (Locais 

freqüentados por pessoas e 

animais) 

Somente para usos não 

potáveis, após receber 

pequeno tratamento não 

pode ser usada para beber 

 

C 

 

Terraços e terrenos 

impermeabilizados; Áreas de 

estacionamento 

É necessário tratamento 

mesmo para usos não 

potáveis 

 

D 

 

 

Estradas, Vias Férreas 

elevadas 

Mesmo para usos não 

potáveis necessitam de 

tratamento 

Fonte: GroupRaindrops, (2002), Weierbacher(2008) 

 

A qualidade da água da chuva tem grande diversificação, dependente da 

quantia em que o ar é poluído e também da variação em que ocorrem as limpezas 

do sistema de captação da mesma, como exemplo, se tivermos um sistema de 

captação aberto, ao seu redor diversidade de árvores obrigatoriamente precisamos 

instalar sistema de tela que neste caso será indispensável (GROUP RAINDROPS, 

2002 apud SILVA, 2007). 
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Tabela 6 – Contempla se com os mais diferentes métodos de uso e seus respectivos 

cuidados a serem tomados com o uso e tratamento da água 

Uso da água da chuva  Tratamento da água  

 

Irrigação de Jardins 

 

 

Não é necessário nenhum tratamento 

 

Irrigadores, combate ao incêndio, 

condicionamento de ar 

 

É necessário cuidados para manter os 

equipamentos em boas condições  

 

Sistemas decorativos aquáticos, descarga 

sanitária em banheiros, lavagens de roupas 

e lavagens de carros 

 

Tratamento higiênico, devido o possível 

contato da água com as pessoas 

 

Banho/piscina, consumo humano e no 

preparo de alimentos 

 

Desinfecção, pois a água é ingerida direta 

ou indiretamente 

Fonte: (Group Raindropsapud Silva 2007, Weierbacher, 2008) 

 

2.2. METODOLOGIA E MATERIAL 

2.2.1. Material 

 

2.2.1.1. Componentes principais para um sistema de captação da água da chuva 

 

Um sistema de captação de água da chuva é composto por variados 

elementos como, telhado ou área para captação, calhas, condutores, filtro Grosseiro, 

Separador das Primeiras Águas, Reservatório, Sistema de Recalque, Reservatórios 

Secundários e Condutores distribuintes. 

NBR 15527 (ABNT, 2007), que trata Água da chuva - Aproveitamento em 

áreas urbanas para fins não potáveis, a qual normatiza sobre coleta da água da 

chuva em casas, apartamentos e qualquer superfície que capta água da chuva. No 

interior desta norma contemplamos com outras as quais estão logo abaixo. 

 

• Instalação Predial de Água fria, NBR 5626 (ABNT, 1998); 
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• Instalações Prediais de águas Pluviais, NBR 10844 (ABNT, 1989); 

• Projeto de captação de água de superfície para abastecimento público, NBR 

12213 (ABNT, 1992); 

• Projeto de bombeamento de água para abastecimento público, NBR 12214 

(ABNT, 1992); 

• Projeto de reservatório de distribuição para abastecimento público, NBR 

12217 (ABNT, 1994). 

 

2.2.1.2. Itens utilizados no sistema de captação 

 

Para obtermos um sistema de captação em boas condições de serviço, 

necessita-se obrigatoriamente de um telhado ou uma área de captação da água 

limpo, alguns autores revelam que para obtermos uma água com uma qualidade 

elevada, deve se evitar captar os primeiros milímetros que serão 1 mm e 2 mm, para 

impedir que escoe até o reservatório partículas poluidoras que estão submetidas às 

áreas de captação. 

Qualquer telhado de uma residência, escola, lojas, resumidamente qualquer 

área de cobertura pode ser considerada uma área de captação da água da chuva, 

como segue um telhado básico como exemplo de área de captação. 

 

Figura 9 - Telhado em telhas cerâmicas onde pode ser utilizado como área de 

captação da água da chuva 

 

Fonte: R7(2015) 
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Em continuidade, outro item indispensável para ir completando o sistema, é a 

calha ou coletor, podendo ser encontrado tanto na versão calhas de concreto, calhas 

em aço galvanizado ou em PVC (Policloreto de polivinila), o qual faz coleta de toda 

água captada conduzindo-a para o filtro grosseiro, sempre é bom quando temos 

árvores ou plantas próximas às calhas, podarmos para que não haja elementos nas 

calhas, como folhas, galhos e também para que impeça a passagem de roedores 

nas proximidades do sistema de coleta, prevenindo que a qualidade da água seja 

alterada, sempre atendendo as regras exigidas pela NBR 10844 (ABNT, 1998). 

Para obter um bom resultado, todas as calhas devem ter uma inclinação 

mínima de 0,5%, para que possa haver o escoamento previsto, e o diâmetro interno 

mínimo de uma calha circular deve ser de 75 mm. 

 

A seguir seguem os três tipos de calhas mais utilizados nas últimas décadas. 

 

Figura 10 - Calha em PVC 

 

 Fonte: Amanco (2015) 
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Figura 11 - Modelo de uma calha em concreto na cobertura de um edifício. 

 

Fonte: Soldafort (2014) 

 

Figura 12 - Calha em Aço galvanizado 
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Fonte: Sannox (2014) 

Para que possa haver o dimensionamento de calhas, necessita se do fator de 

rugosidade dos materiais o qual se encontra na NBR 10844 (ABNT, 1989). 

 

Tabela 7: Rugosidade dos Materiais 

Material Fator de 

rugosidade 

(n) 

PVC, Fibrocimento, Aço, Metais não Ferrosos  0, 011 

Ferro Fundido, Concreto Alisado, Alvenaria Revestida 0, 012 

Cerâmica, Concreto não alisado 0, 013 

Alvenaria de Tijolos não Revestida 0, 015 

Fonte: NBR 10844 (ABNT 1989) 

 

Após a compreensão do cálculo de vazão das calhas, admite se o valor 

compatível com a tabela, procurando encontrar o valor mais próximo possível e 

adquirindo o diâmetro da circular, que utiliza se no sistema de captação da água da 

chuva. 

 

Outro item subsequente é os condutores verticais, os quais são mais 

utilizados em duas categorias em aço galvanizado e em PVC onde na maioria dos 

casos utiliza se o caso em PVC. 

 

Figura 13: Condutor Vertical em Aço Galvanizado 

 

Fonte: Rei da Calha (2015) 
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Figura 14: Condutor Vertical em PVC 

 

Fonte: Malandrino (2015) 

 

Filtro Grosseiro tem como  função reter galhos de árvores, folhas entre outros 

resíduos, como seu nome já explica reter principais elementos grosseiros. 

 

Figura 15 - Filtro Grosseiro utilizado especialmente em sistemas de captação 
da água da chuva. 

 

Fonte: Bela Calha (2006) 
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Separador das primeiras águas, tem sua prioridade que é de excluir os 

primeiros 2 milímetros evitando que impurezas encontradas na atmosfera, poeira, 

fezes de insetos e roedores, entre outras impurezas que são encontradas na área de 

captação da água da chuva, promovendo uma melhor qualidade da água que entra 

no reservatório. 

 

Figura 16 - Separador das Primeiras águas 

 

Fonte: TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (2005), EBAH (2013) 

 

Reservatórios inferiores ou cisternas devem atender a NBR 12217 (ABNT, 

1994), conseguindo encontrar os mais variados modelos começando por menores 

entre 1000 litros e podendo chegar a até 25000 litros, podendo ser construído in loco 

em alvenaria e outra forma que pode se encontrar é pronto em fibra, plástico entre 

os demais modelos, existem dois modelos de reservatório, aquele onde é superficial 

ou o enterrado, geralmente é mais produtivo o enterrado, porém, quanto menos luz 

solar abranger o reservatório será menor a proliferação de algas e fungos. 

 



 

Figura 17 - Reservatório em fibra, podendo ser encontrado em os mais variados 

tamanhos e cores, na maioria das vezes esses modelos podem ser superficiais e 

Reservatórios em concreto moldado in loco

conforme suas dimensões a 

quadrada, retangular, normalmente consegue

necessidade da obra. 

 

Figura 18 - Reservatório moldado 

Reservatório em fibra, podendo ser encontrado em os mais variados 

tamanhos e cores, na maioria das vezes esses modelos podem ser superficiais e 

enterrados. 

Fonte: FIBRATEC (2014) 

 

Reservatórios em concreto moldado in loco, sua capacidade

conforme suas dimensões a ser construído, pode se estabelecer

angular, normalmente consegue-se ser moldado n

Reservatório moldado no local, seu formato em circulo.

Fonte: Construindo (2015) 
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Reservatório em fibra, podendo ser encontrado em os mais variados 

tamanhos e cores, na maioria das vezes esses modelos podem ser superficiais e 

 

sua capacidade podendo variar 

construído, pode se estabelecer na forma circular, 

se ser moldado na maneira que for a 

no local, seu formato em circulo. 
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Nos Reservatórios segundo a NBR 12217 (ABNT, 1994), se deve considerar 

na etapa de projeto: extravasor, dispositivo de esgotamento, cobertura, inspeção, 

ventilação e segurança. 

Utilização de equipamentos para recalque, segundo a NBR 15527 (ABNT, 

2007), é conveniente utilizar a NBR 12214 (ABNT, 1992) que explana o assunto, nos 

mais variados lugares se utiliza sistema de recalque, o qual é um equipamento que 

envia ou puxa fluido de um local para outro, onde é obrigatório vencer um grau de 

desnível. 

Bomba centrifuga para recalque de água, ou como é conhecida bomba 

“sapo”, a qual carrega este apelido por trabalhar mergulhada no fluído, é uma turbo 

máquina com competência principal elevar fluídos, e com uma capacidade 30 m de 

altura em recalque e 9 m para sucção, relativamente utilizada para irrigar plantações, 

elevar água em edifícios, casas, e no setor industrial, (TETRALON, 2015). 

 

Figura 19 - Exemplo de uma bomba de recalque submersa 

 

Fonte: ANAUGER (2015) 

 

Bomba de recalque é uma turbo máquina, com principal característica elevar 

fluídos, e com uma capacidade 30m de altura em recalque e 9m para sucção, 

relativamente utilizada para elevar água com destino irrigar lavouras, elevar água em 

edifícios, casas, e no setor industrial (TETRALON, 2015) 
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Figura 20 - Exemplo de uma Bomba Centrifuga 

 

Fonte: MOTORS (2015) 

 

O próximo item, que é utilizado na maioria dos sistemas de captação é os 

reservatórios intermediários ou reservatório elevado, que seu tamanho pode variar 

entre 500 litros a 25000 litros, essa variação ocorre conforme a necessidade de 

implantação do mesmo, em inúmeras vezes se utiliza, porém é da onde irá ser 

distribuída água para todas as tubulações internas. 

 

Figura 21 - Reservatório de pequeno porte, para uma edificação 

 

Fonte: AATECMIL (2015) 
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Condutores distribuintes, são aqueles que levam a destinação da água por 

toda a área de utilização, como exemplo: A água captada é enviada para 

reservatório inferior, destinada através de uma turbo máquina para o reservatório 

superior, a qual escoa sobre os condutores internos onde é enviada para sua 

respectiva utilização como, por exemplo, lavagem de calçadas, automóveis, etc. 

 

Figura 22 - Demonstra os mais variados condutores e conectores 

 

Fonte: Express (2015) 

 

2.2.2. Metodologia 

 

2.2.2.1. Dimensionamento de um sistema de captação da água da chuva 

2.2.2.1.1. Base de Cálculo para as superfícies de captação 

 

Para se dimensionar a quantidade de água que irá escoar sobre a superfície 

de coleta, é necessário saber a área de captação, que segundo a NBR 10844 

(ABNT, 1989), disponibiliza de oito métodos de cálculo das áreas de captação. 
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Os quais são determinados conforme a superfície:  

 

Superfície Plana Horizontal:  

A = a x b                                                                                                          (1) 

 

Superfície Inclinada:  

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

 

Superfície Plana Vertical Única: 

 A= (a x b) / 2                                                                                                   (3) 

 

Duas superfícies planas verticais opostas: 

 A= (a x b) / 2                                                                                                   (4) 

 

Duas superfícies planas verticais opostas: 

ab<cd� A = (a x b – c x d) / 2                                                                         (5) 

ab>cd� A = (a x b – c x d) / 2                                                                         (6) 

 

Duas superfícies planas verticais opostas: 

 A= √(A1² + A2²) /2                                                                                          (7) 

 

Três superfícies planas verticais adjacentes e perpendiculares, sendo as duas 

opostas adjacentes: 

 A= (a x b) / 2                                                                                                   (8) 

 

Quatro superfícies planas verticais, sendo uma com maior altura: 

A= (a x b) / 2                                                                                                    (9) 

2.2.2.1.2. Dimensionamento das Calhas 

 

Segundo Neves (2007), toda a água que for adquirida nas áreas de captação 

do sistema, será conduzida por coletores horizontais, que são as calhas e também 

por condutores verticais. Os condutores tanto verticais como horizontais deverão 

seguir a NBR 10884 (ABNT, 1989). 
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A NBR 10884 (ABNT, 1989), explica que deve se calcular a vazão, a qual é 

definida pela equação: 

 

Q = I x A / 60                                                                                                 (10) 

 

Onde: 

 

Q = vazão do projeto (L/min.)  

 

I = intensidade pluviométrica (mm/h)  

 

A = área de contribuição (m²)  

 

Observação : Em fator da segurança, utiliza se a Intensidade pluviométrica de 

200 mm/h, que seria o resultado de uma chuva com alta intensidade. 

Após a realização do cálculo da vazão, utiliza se a tabela a seguir, para 

concluir qual será o diâmetro escolhido. 

 

Tabela 8: Capacidade de Calhas Semi Circulares utilizando coeficiente de 

rugosidade 0, 011 

 

  

Diâmetro Interno 

(mm)  

 

 

 

0,5% 

Vazões 

(Litro/minuto) 

Declividade 

1,0% 

 

 

 

2,0% 

75 95 133 188 

100 130 183 256 

125 236 333 466 

150 384 541 757 

200 829 1167 1634 

 

Fonte: NBR 10844 (ABNT 1989) 
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2.2.2.1.3. Dimensionamento dos Condutores Verticais 

 

Para se fazer o dimensionamento dos condutores verticais,utiliza se a tabela 

a seguir, a qual disponha dos diâmetros das tubulações verticais, onde háa 

comparação através da área de captação (m²), com a vazão (L / s) (PINTO, 2011). 

 

Tabela 9: 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 & RIBEIRO Jr. (1998), PINTO (2011) 

2.2.2.1.4. Cálculo do Volume do Reservatório 

 

Para dimensionar os reservatórios tem se vários métodos, segundo a NBR 

15527(2007), encontra-se seis Métodos, os quais são de Rippl, Azevedo Neto, 

Prático Alemão, Prático Inglês, Prático Australiano e Método da Simulação, no 

presente trabalho utilizam e explanam somente do método Azevedo Neto e o 

Método prático Inglês. 

 

2.2.2.1.4.1. Método Azevedo Neto 

 

Neste método a equação da continuidade é empregada, relevando que o 

reservatório seja com tamanhos finitos, (NBR 15527, 2007). 

 

Onde se Utiliza a seguinte equação:   

 

V = 0, 042 x P x A x T                                                                                    (11) 
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Suas incógnitas são descritas como: 

 

V = Volume de água do reservatório em litros (L);  

 

P=Valor numérico da precipitação média anual em milímetro (mm);  

 

T = Número de meses com pouca chuva ou seca, (este valor varia nas 

conformidades de cada região). 

 

A= Área a ser coletada em projeção em metros quadrados (m²). 

 

2.2.2.1.4.2. Método Prático Inglês 

 

O volume de chuva é obtido pela seguinte equação:  

V = 0,05x P x A                                                                                              (12) 

Onde os valores desconhecidos são: 

P= Valor numérico da precipitação média anual, expresso em milímetros 

(mm); 

 

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

quadrados; 

 

V= Valor numérico do volume de água aproveitável e o volume de água da 

cisterna, expresso em litros (L). 
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2.2.2.1.5. Cálculo da perda de carga nas conexões 

 

Segundo a NBR 5626 (ABNT, 1992), para que possa haver o 

dimensionamento do motor bomba que é o item subsequente, precisa saber todas 

as perdas de cargas nas conexões, as quais são apresentadas nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 10: Perda de carga em conexões - Comprimento equivalente para tubo 

rugoso (tubo de aço-carbono, galvanizado ou não). 

Diâmetro 

nominal 

(DN) 

     TIPO DE CONEXÃO   

Cotovelo 

90° 

Cotovelo 

45° 

Curva 

90° 

Curva 

45° 

Tê 

passagem 

direta 

Tê 

Passagem 

lateral 

15 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,7 

20 0,7 0,3 0,5 0,3 0,1 1,0 

25 0,9 0,4 0,7 0,4 0,2 1,4 

32 1,2 0,5 0,8 0,5 0,2 1,7 

40 1,4 0,6 1,0 0,6 0,2 2,1 

50 1,9 0,9 1,4 0,8 0,3 2,7 

65 2,4 1,1 1,7 1,0 0,4 3,4 

80 2,8 1,3 2,0 1,2 0,5 4,1 

100 3,8 1,7 2,7 - 0,7 5,5 

125 4,7 2,2 - - 0,8 6,9 

150 5,6 2,6 4,0 - 1,0 8,2 

Fonte: NBR 5626 (ABNT, 2007) 
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Tabela 11: Perda de carga em conexões - Comprimento equivalente para tubo liso 

(tubo de plástico, cobre ou liga de cobre) 

Diâmetro 

nominal 

(DN) 

     TIPO DE CONEXÃO   

Cotovelo 

90° 

Cotovelo 

45° 

Curva 

90° 

Curva 

45° 

Tê 

passagem 

direta 

Tê 

Passagem 

lateral 

15 1,1 0,4 0,4 0,2 0,7 2,3 

20 1,2 0,5 0,5 0,3 0,8 2,4 

25 1,5 0,7 0,6 0,4 0,9 3,1 

32 2,0 1,0 0,7 0,5 1,5 4,6 

40 3,2 1,0 1,2 0,6 2,2 7,3 

50 3,4 1,3 1,3 0,7 2,3 7,6 

65 3,7 1,7 1,4 0,8 2,4 7,8 

80 3,9 1,8 1,5 0,9 2,5 8,0 

100 4,3 1,9 1,6 1,0 2,6 8,3 

125 4,9 2,4 1,9 1,1 3,3 10,0 

150 5,4 2,6 2,1 1,2 3,8 11,1 

Fonte: NBR 5626 (ABNT, 2007) 

Outras Conexões utilizadas não citadas acima é a Válvula reta horizontal, 

com diâmetro de 25 mm tendo uma perda de carga localizada de 2.7 m, e também 

uma válvula de bóia diâmetro 25 mm tendo uma perda de carga de 6 m. 

Decorrente da análise das tabelas, retirados os valores das perdas de cargas 

de cada conexão em analise, utiliza se as seguintes equações para obtiver a perda 

de carga ao longo de uma tubulação (NBR 5626, 2007) 

Para tubos rugosos (tubos de aço-carbono, galvanizado ou não), emprega a 

equação: 

J = 20,2 x 106 x Q1, 88 x d-4, 88                                                                                                     (13) 

Onde as incógnitas são: 

J = Perda de carga unitária, em quilopascals por metro; 

Q = Vazão (L / s); 
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D = Diâmetro interno da tubulação (mm). 

Para tubos lisos (tubos de plástico, cobre ou liga de cobre): 

J = 8,69 x 10 6 x Q 1,75 x D – 4,75                                                                                                         (14) 

Onde: 

J = Perda de carga unitária, em quilopascals por metro; 

Q = Vazão (L / s); 

D = Diâmetro interno da tubulação (mm). 

2.2.2.1.6. Cálculo para dimensionamento de Motor Bomba 

 

Necessita se de um motor bomba para fazer a elevação dos fluidos de um 

nível para outro, então para prestar o dimensionamento precisa se fazer alguns 

cálculos a seguir: 

 

P = (γ.Q.Hman) / (75.η)                                                                                 (15) 

 

Hman = Hg + hf                                                                                             (16) 

 

Hg = Hs + Hr                                                                                                  (17) 

 

Onde as incógnitas são: 

 

P = potência (HP)  

 

γ = peso específico do líquido (água = 1000 kg /m³); 

 

Q = vazão (m3/s); 

 

Hman = altura manométrica (m); 
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η = rendimento global do conjunto (motor e bomba); 

 

Hg = altura geométrica (diferença de nível) (m); 

 

Hs = altura de sucção (altura do eixo da bomba sobre o nível inferior) (m); 

 

Hr = altura de recalque (altura do nível superior em relação à bomba) (m); 

 

Hf = Perda de carga no conjunto ao todo (m ou mca). 

 

2.3. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1. Projetos 

 

Projeto a seguir, refere se a uma residência com dois pavimentos e 72 metros 

quadrados por pavimento onde será aplicado um sistema de captação de água da 

chuva no município de Caçador. 

Esta edificação contém 2 pavimentos, sendo cada pavimento com 72 metros 

quadrados cada pavimento sendo 144 metros de área construída, obrigatoriamente 

levando em consideração os beirais de 0.8 metros e inclinação também levada em 

consideração temos uma área de captação de 115,01 metros quadrados. 

No decorrer do presente trabalho, apresentam-se algumas figuras que são 

projetos do pavimento térreo e pavimento superior, cortes e fachada que estão sem 

escalas definidas em fator do tamanho da folha utilizada no presente trabalho. 

A fachada será a figura mais utilizada para poder dar inícios a execução das 

equações citadas anteriormente, 
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Figura 23 - Planta Baixa do pavimento térreo com suas respectivas divisões 
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Figura 24 – Planta baixa do pavimento superior 
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Figura 25 - Corte AA da Residência em estudo 
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Figura 26 – Corte BB da residência em estudo 
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Figura 27– Fachada Frontal, com suas cotas necessárias para desenvolvimento do 
projeto em analise 

 

 
 

Segundo as equações citadas acima, a primeira etapa para dar início ao 

dimensionamento é o cálculo da área da cobertura, onde utiliza se a equação de 

número dois, a qual refere a uma superfície inclinada, objetivando se ao trabalho em 

analise, onde:  

Observação: as medidas a seguir de 0.8 metros são do beiral do entorno da 

edificação em estudo. 

 

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

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

 

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

400 cm 

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

A = 115,01 m² 

Próxima etapa para o dimensionamento é realizar o cálculo da vazão para 

poder ter a dimensão da calha horizontal a ser utilizada, a qual é definida pela 

equação de número 10, referente abaixo: 

 

Q = I x A / 60                                                                                                  

Q = 200 X 115,01 / 60 

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

 

Depois de realizado o dimensionamento do condutor horizontal, para 

continuar com a realização do projeto de captação de águas pluviais, outro item é a 

verificação da tabela 9 citada anteriormente a qual descreve o dimensionamento dos 

condutores verticais, através de um comparativo entre área de cobertura com a 

vazão obtendo finalmente o diâmetro do condutor vertical. 

 

Tabela 9: 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 & Ribeiro Jr. (1998), Pinto (2011) 

 

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

acima, descreve apenas duas das seis encontradas na NBR 15527 (ABNT, 2007), 

que são: 

 

� Método Azevedo Neto  

 

V = 0, 042 x P x A x T 

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

V = 2568.72 l 
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� Método Prático Inglês 

 

V = 0, 05 x P x A  

V = 0, 05 x 177,26 x 115,01 

V = 1019, 33363 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 a 

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. 

Observação a ser levada em consideração, nossa tubulação é em PVC que 

utiliza a equação de número 14, que é a seguinte: 

 

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

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) 

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

P =  3.5 cv 

 

Hman = Hg + Hf 

Hman =8.5 x 1.386 + 13.5 

Hman =25,2m 
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Hg = Hs + Hr 

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), o qual explica que o rendimento global é diretamente 

relacionado à vazão, o qual foi calculado seguindo a equação de número 10, que 

diretamente o valor a ser retirado da tabela de número 12, a seguir será: 

Tabela 12: 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. 
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Figura 28 - Projeto dimensionado 

 

  

Demonstra – se na figura 28, a residência com dois pavimentos, e todo o 

sistema de captação da água da chuva, porém conta se com o reservatório de água 

potável, que provém esta água da companhia que abastece a região, contudo vale 

reforçar a idéia, água da chuva pode ser utilizado para consumo humano, aliás, 

estudos aprofundados comprovam que não está viável realizar todo o processo para 

uma residência. 
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Contamos no sistema de captação com dois reservatórios, sendo um superior 

e um inferior, sendo o reservatório inferior com um suporte de cinco mil litros de 

água e no superior, foi optado por um reservatório de 1000 litros, condutores 

horizontais com diâmetro de 125 mm e condutores verticais com a mesma 

dimensão, um separador das primeiras águas que são os dois primeiros milímetros 

de chuva, um filtro grosseiro, e um motor bomba de 3,5 cv o qual tem a e função de 

elevar o fluido até o reservatório superior. 

 

2.3.2. Resultados 

 

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 a idéia. 

Resumidamente pode se verificar, que um sistema de captação da água da 

chuva é rentável, tanto na questão social como ambiental, em nosso 

desenvolvimento foi citado inúmeras tabelas, as quais demonstravam a economia de 

água potável que gera o sistema, se analisar em grande escala, numa pequena 

residência já é de grande importância, imagina se todas as empresas de grande e 

pequeno porte, escolas onde a bastante utilização de água em sanitários, limpeza 

de calçadas, outros locais que também seria de grande interesse em utilizar o 

sistema, é em produtores de mudas, onde é utilizada muita água. 

Em nosso dimensionamento, obteve se todas as peças necessárias para um 

conjunto de captação de água pluvial, depois de realizado alcançou se uma tabela 

com a economia de água potável em uma residência que está a seguir: 
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Tabela 13: 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) 

Em avaliação ao sistema de captação de água da chuva no município de 

Caçador, avalia se totalmente rentável tendo uma economia relativamente alta em 

questões água potável (tratada), por ser utilizado na maioria das vezes água com 

tratamento para devidos fins citados na tabela acima, onde não se faz necessário. 

Tendo previsto uma economia mensal de treze mil trezentos e oitenta litros 

mensais de água tratada, além de ser revigorante para a natureza uma economia de 

pequena escala em dinheiro. 

Previstamente, sendo uma aplicação de baixo custo, tendo em vista em 

trabalho futuros se trabalhar com custo dos materiais utilizados e numa segunda 

proposta de um projeto em maior escala como, por exemplo, hospital, escolas, posto 

de combustível, algo em maior escala, para conseguir conscientizar ainda mais a 

população que o sistema e completamente rentável. 

Em pesquisa a outros autores, encontra-se um tipo de custo estimado pelo 

autor citado abaixo, de um sistema semelhante ao estudado no caso do presente 
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trabalho, porém para alavancar um custo médio não exatamente mais que terá uma 

variação entre os valores, mas a título de conhecimento será demonstrado a seguir. 

 

...os custos médios por metro cúbico de água de chuva 

armazenada de um reservatório de concreto armado varia de 

US$ 105/m³ a US$ 178/m³, enquanto que o custo de um 

reservatório apoiado de PVC ou de fibra de vidro varia de US$ 

105/m³ a US$ 137/m³. Nestes custos estão inclusos a base de 

concreto, os tubos de entrada e descarga, bomba centrífuga 

flutuante, instalação elétrica, tampão, etc.(TOMAZ, 2005, p. 

103). 

 

Segundo estudos do professor Plínio Tomaz no ano de 2005, um sistema 

varia em torno de, 105 a 137 dólares por metro cúbico de água armazenada, o que 

corresponde em valores atuais do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis a um 

valor de 366.45 a 478.13 reais, por metro cúbico de água armazenada. 

Com esses valores exemplificados acima, demonstram que o sistema 

realmente terá um retorno do investimento, mas como o retroceder não é o principal 

item a ser considerado e sim os benefícios que o sistema oferece, tanto para a 

população em geral como ao usuário do sistema e ao meio ambiente. 

A nível mundial agrega se com palestras, sites, panfletos e outras formas de 

marketing, que o sistema é importante para que nas futuras gerações possam 

continuar com uma boa qualidade de água, mesmo que na atualidade seja um 

problema para algumas regiões do planeta, deve se considerar um consciência para 

que não possa houver ainda uma maior escassez de água.  
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3. CONCLUSÃO 

 

Conforme observa se no decorrer do presente trabalho, desde a antiguidade, 

já era utilizado sistemas de captação de água da chuva e com o passar dos anos, 

este sistema avançou, porém, em pequena escala, agora nos tempos atuais 

voltando e sendo utilizado com maior continuidade, isso em decorrência da má 

utilização dos recursos hídricos nos tempos atuais. 

Segundo autores citados anteriormente, destaca se que a água salgada, é a 

maior parte presente na terra, e a água doce está em pequena quantidade,o que 

cresce a preocupação de como pode se utilizar melhor os recursos hídricos 

presentes. 

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. 

Compreendendo um sistema de captação da água da chuva, entende se que 

é uma das melhores maneiras que encontramos para fazer o correto, em virtude 

disso, algumas cidades já estão aderindo ao plano diretor, obrigando alguns edifícios 

e construções a adquirir os sistemas de captação de água da chuva. 

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. 

Desde o principio do trabalho o ideal era atender todos os objetivos citados, 

foram alcançados e representados conforme a necessidade de cada um, para se 

obter um boa resolução do presente trabalho. 

Em Caçador não há relatos bibliográficos de sistemas de captação da água 

da chuva, contudo sabe se que existem alguns, mas são poucos, porém se todos ou 

a maioria dos engenheiros responsáveis comentassem a respeito, com seus clientes 

muitas residências e edifícios iriam adquirir essa forma de ajuda ao meio ambiente 

como a si próprio com grande importância. 

Realizado o dimensionamento do sistema de captação da água da chuva no 

município de Caçador na residência unifamiliar, obteve se o diâmetro dos condutores 

horizontais e verticais, reservatórios e motor bomba. 



 

66 

Pode se verificar a importância da captação da água da chuva, para a 

sociedade e as futuras gerações, também realizando o dimensionamento do 

sistema. 

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. 

 Este presente trabalho seja um grande contribuinte para a melhoria do uso 

da água, tanto nas atuais e futuras gerações, contanto com um grande avanço na 

tecnologia para ainda aprimorar mais os sistemas de captação da água da chuva. 

Motivado em abranger áreas de captação no município de caçador, dispor de 

eventuais melhorias na água, e principalmente diminuir a quantidade de risco de 

enchentes e utilizar com consciência a água potável do planeta. 

No segmento deve se o aprimoramento, para a cada região a aplicação do 

sistema de captação aqui disposto, porém esse foi exclusivamente relatado para 

uma edificação de dois pavimentos no centro oeste catarinense no município de 

caçador, estado de Santa Catarina, nas demais regiões e municípios tem que obter 

todo um levantamento do índice pluviométrico. 

Por fim, o sistema de captação de água da chuva no município de Caçador, 

foi uma pequena proposta, que possa induzir as gerações atuais e as futuras 

gerações que utilize a água consciente e induza a população a conservar o meio 

ambiente, tudo em função de que a água não seja desperdiçada. 

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. 
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