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Resumo 
 

LIMA, Jéssica Rodrigues. RODRIGUES, Carlos Leonardo Galvão. Readequação de 

um sistema de captação de aproveitamento de água de chuva em uma edificação 

residencial no município do Rio de Janeiro. Projeto Final (Graduação em Engenharia 

Civil) – Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro, 2019. 

 

 

 Diante do cenário atual de escassez hídrica que tem afetado o Brasil, a 

utilização de água pluvial tem se tornado fundamental para reduzir o consumo de 

água potável e suprir demandas menos exigentes. Este trabalho tem como objetivo 

analisar um sistema de captação de aproveitamento de água da chuva em uma 

edificação na cidade do Rio de Janeiro. O método deste trabalho consiste na análise 

de projetos para readequação das condições existentes de um sistema 

complementar de modo a otimizar o volume implantado do reservatório com sistema 

de descarte da primeira chuva para amenizar os volumes iniciais da precipitação 

efetiva. É também realizada uma análise de viabilidade econômica da implantação 

do sistema complementar. Os resultados incluem melhoria na capacidade de 

operação do reservatório para usos não-potáveis de forma a economizar cerca de 

30 m3 de água ao mês, conforme a proposta de novas instalações hidráulicas 

prediais e tempo de recuperação do investimento de 14 meses. Pode-se concluir 

que a proposta de readequação do projeto e das condições existentes de um 

sistema de aproveitamento de águas pluviais permite ampliar a capacidade de oferta 

de água aos usuários da edificação, com custo adicional e que, portanto apresenta 

viabilidade técnica-econômica de modo atender a situação projetada. 

 

Palavras-chave: aproveitamento de água pluvial, água de chuva, instalações 

hidráulicas prediais. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

LIMA, Jéssica Rodrigues. RODRIGUES, Carlos Leonardo Galvão. 

Readjustment of a rainwater collection system in a residential building in the city of 

Rio de Janeiro. Project (Graduation in Civil Engineering) -Faculty of Engineering, Rio 

de Janeiro State University (UERJ), Rio de Janeiro, 2019. 

 

In the present scenario of water shortage that affect Brazil, the use of 

rainwater has become essential to reduce the consumption of potable water and 

supply non-essential needs. The aim of this study is to analyze a rainwater 

harvesting system in a building in the city of Rio de Janeiro. The method of this work 

consists of the analysis of projects to readjust the existing conditions of a 

complementary system in order to optimize the implanted volume of the reservoir 

with the system of discard of the first rain to mitigate the initial volumes of the 

precipitation. It also conducted an economic feasibility analysis of the complement 

system deployment. It can be concluded that the proposed re-adaptation of the 

project and the existing conditions of a rainwater harvesting system allows to 

increase the water supply capacity to the users of the building, therefore presents 

economic viability that respond projected situation. 

 

Keywords: Rainwater collection. Rainwater. Hydraulic building facilities. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Devido ao problema de escassez hídrica que afeta o Brasil nos últimos 

anos, com destaque para grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, 

torna-se evidente a importância de práticas alternativas de captação, 

armazenamento e aproveitamento de fontes alternativas de água pela 

população. 

 Apesar da superfície do planeta Terra ser coberto por 70% de água, 

apenas 2,5% é considerada própria para consumo, sendo a maior parte (1,8%) 

contida nas grandes geleiras. Os 0,7% restantes estão armazenados nos 

aquíferos subterrâneos, na atmosfera, armazenados nos lagos naturais, 

incorporados nos pântanos, solos, seres vivos e no degelo das geleiras 

(CONSELHO NACIONAL DA ÁGUA, 2016). 

 Dentro dessa conjuntura hídrica do planeta, fatores como o crescimento 

do consumo de água, o uso inadequado dos recursos hídricos, as mudanças 

climáticas que alteram o ciclo hidrológico e a poluição das reservas hídricas, 

contribuem para o aumento da escassez de água potável. Outro fator agravante 

é o desequilíbrio geográfico que existe entre a oferta de água e a demanda, 

ocasionando as crises de abastecimento em determinadas regiões. 

 O Brasil detém as maiores reservas de água doce do mundo, porém a 

maior parte está localizada na Região Amazônica, distante do alcance da 

maioria da população. A Região Sudeste concentra a maior parte da população 

brasileira, e as maiores demandas, e detém apenas uma pequena parte desses 

recursos hídricos (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2015). 

 Dessa forma, tem sido necessária a utilização de práticas alternativas 

capazes de amenizar a escassez hídrica nos centros urbanos. A utilização de 

aparelhos e equipamentos mais econômicos, a conscientização da população do 

uso racional e o aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis, são 

algumas medidas que podem ser empregadas para a otimização do consumo de 

água. 

 Este trabalho desenvolve uma readequação de um sistema de 

aproveitamento de água de chuva em uma edificação residencial na cidade do 
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Rio de Janeiro, com análise de dados pluviométricos da região de estudo, 

caracterização da edificação e projetos executivos de água pluvial e hidráulico. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 O trabalho tem como objetivo principal analisar um sistema de 

aproveitamento de água da chuva de uma edificação na cidade do Rio de 

Janeiro, com proposta de readequação das condições existentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Os objetivos específicos consistem de: 

 

• Avaliar o dimensionamento do reservatório construído com base na 

proposta de ampliação do consumo de água na edificação; 

• Estimar os benefícios econômicos das mudanças propostas no sistema 

de aproveitamento de água de chuva na edificação. 

 

1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. Crise hídrica no Brasil 

 A água é um recurso natural e de valor inestimável para a Terra, porém, 

de disponibilidade limitada à população e cada vez mais onerosa para ser 

adquirida. Sua obtenção em áreas urbanas é ainda mais difícil devido à 

impermeabilização do solo, além de rios e lagos contaminados, comprometendo 

a qualidade da água.  

 A utilização da água pelo homem depende da sua disponibilidade, da 

realidade socioeconômica e cultural, das formas de captação, tratamento e 

distribuição. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica (2014), as principais 

utilidades da água são: abastecimento público, industrial, comercial, agrícola e 

pecuário, recreacional, geração de energia elétrica e saneamento. 

Cerca de 48 milhões de pessoas foram afetadas por secas 

duradouras ou estiagens passageiras no território nacional entre 2013 

e 2016. Neste período, foram registrados 4 824 eventos de seca com 
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danos humanos. Somente em 2016, ano mais crítico em impactos para 

a população, 18 milhões de habitantes foram afetados por estes 

fenômenos climáticos que causam escassez hídrica, sendo que 84% 

dos impactados viviam no Nordeste. 1 

Ao contabilizar eventos de desastres de natureza hidrológica, o 

relatório da Conjuntura Nacional dos Recursos Hídricos no Brasil (ANA, 

2017) informa que entre 2013 e 2016 um total de 7,7 milhões de 

brasileiros sofreram com os impactos dos diferentes tipos de cheias: 

alagamentos, enxurradas e inundações. Apenas em 2016, cerca de 1,3 

milhão de habitantes sofreram com a água em excesso. Enquanto o 

dano mais frequente causado pelo fenômeno é a perda de residências 

e outros bens materiais, menos de 1% dos impactados tiveram outros 

tipos de danos, como óbitos, desaparecimentos, doenças e ferimentos 

em decorrência de cheias. 2 

 Segundo a Agência Nacional de Águas, em 2016 cerca de 1,3 milhões de 

pessoas no Brasil foram afetadas por cheias, mais ocorrentes nas regiões Sul e 

Sudeste, e 18 milhões por secas e estiagens, principalmente no Nordeste, 

levando diversos municípios decretarem Situação de Emergência  ou Estado de 

Calamidade Pública (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2017). 

De 2003 a 2016, as secas e estiagens levaram 2 783 

municípios a decretarem Situação de Emergência (SE) ou Estado de 

Calamidade Pública (ECP), sendo que 1 409 cidades do Nordeste 

(78,5% da região) tiveram que declarar SE ou ECP. Destes municípios, 

aproximadamente metade decretou emergência ou calamidade pelo 

menos uma vez em sete anos diferentes. Entre 2013 e 2016, o 

Nordeste registrou 83% dos 5 154 eventos de secas registrados no 

Brasil, que prejudicam a oferta de água para abastecimento público e 

para setores que dependem de água para realizarem atividades 

econômicas, como geração hidrelétrica, irrigação, produção industrial e 

navegação.3 

Entre 2003 e 2016, quase metade (47,5%) dos municípios 

brasileiros declararam Situação de Emergência ou Estado de 

Calamidade Pública pelo menos uma vez por conta de cheias, dos 

quais 55% (1 435) ficam no Sudeste ou no Sul. Considerando o 

período de 2013 a 2016, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram 

                                            
1 Disponível em: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/relatorio-da-ana-apresenta-situacao-
das-aguas-do-brasil-no-contexto-de-crise-hidrica, acessado em: 24/03/2019. 
2 Disponível em: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/relatorio-da-ana-apresenta-
situacao-das-aguas-do-brasil-no-contexto-de-crise-hidrica, acessado em: 24/03/2019. 
3 Disponível em: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/relatorio-da-ana-apresenta-
situacao-das-aguas-do-brasil-no-contexto-de-crise-hidrica, acessado em: 24/03/2019. 

http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/relatorio-da-ana-apresenta-situacao-das-aguas-do-brasil-no-contexto-de-crise-hidrica
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/relatorio-da-ana-apresenta-situacao-das-aguas-do-brasil-no-contexto-de-crise-hidrica
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/relatorio-da-ana-apresenta-situacao-das-aguas-do-brasil-no-contexto-de-crise-hidrica
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/relatorio-da-ana-apresenta-situacao-das-aguas-do-brasil-no-contexto-de-crise-hidrica
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/relatorio-da-ana-apresenta-situacao-das-aguas-do-brasil-no-contexto-de-crise-hidrica
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/relatorio-da-ana-apresenta-situacao-das-aguas-do-brasil-no-contexto-de-crise-hidrica
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44% dos registros de eventos de cheias associados a danos para 

pessoas no País.4 

 O relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil (ANA, 2017) 

mostra a quantidade de pessoas afetadas por secas e cheias no Brasil de 2013 

a 2016 (Figura 1). 

 

Figura 1- Pessoas Afetadas por Secas e Cheias no Brasil de 2013 a 2016 (em milhões de 

pessoas) 

 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, ANA, 2017. 

 

Em relação às cheias ocorridas de 2013 a 2016, o relatório mostra o 

número de eventos de cheias e o número de pessoas afetadas (em milhões) no 

Brasil (Figura 2). O decréscimo do número de pessoas afetadas ao longo de 4 

(quatro) anos analisados é notado de forma correspondente à diminuição do 

número de ocorrências de eventos de cheias. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 Disponível em: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/relatorio-da-ana-apresenta-
situacao-das-aguas-do-brasil-no-contexto-de-crise-hidrica, acessado em: 24/03/2019. 
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Figura 2- Cheias no Brasil de 2013 a 2016 

 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, ANA, 2017. 

 

A participação de cada região do Brasil em relação ao número de eventos 

de cheias, em porcentagem, é observado na Figura 3. As regiões Sul e Sudeste 

representam 70% da ocorrência de cheias no país, de modo justificado à 

ocupação urbana nesses locais. 

 

Figura 3- Cheias 2013 a 2016, participação de cada região (em %) 

 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, ANA, 2017. 
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O relatório também apresenta dados ocasionados pelas secas ocorridas 

no Brasil de 2013 a 2016 (Figura 4). É mostrado o número de eventos de secas 

ocorridos no Brasil e o número de pessoas afetadas (em milhões). 

 

Figura 4- Secas no Brasil de 2013 a 2016 

 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, ANA, 2017. 

 

A Figura 5 apresenta a participação de cada região do país na ocorrência 

de secas, em porcentagem. A região Nordeste se destaca das demais regiões, o 

que demonstra situação crítica de disponibilidade hídrica relacionada não 

somente pela ocupação urbana dessas áreas, como pelas condições ambientais 

presentes. 
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Figura 5- Secas no Brasil de 2013 a 2016, por participação de cada região (em %) 

 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, ANA, 2017. 

 

 

1.2. Distribuição dos recursos hídricos no Brasil 

 A água doce encontra-se distribuída de forma desigual nas regiões do 

planeta, como demonstra a Agencia Nacional de Águas (2016).  

Menos de dez Países concentram 60% dos recursos de água 

doce disponíveis: Brasil, Rússia, China, Canadá, Indonésia, USA, Índia, 

Colômbia e República Democrática do Congo. 5 

As áreas com maior concentração de água doce renovável na 

Terra incluem as bacias hidrográficas dos rios Amazonas e Orinoco 

(15% do escoamento total da Terra), na América do Sul, a bacia 

hidrográfica do rio Yangtze, na zona leste da Ásia, a zona sul e sudeste 

asiática (18% do escoamento total da Terra), incluindo as bacias 

hidrográficas dos rios Brahmaputra, Irrawaddy e Mekong, o Canadá, 

com cerca de 10% do escoamento da Terra em rios como o Mackenzie 

e o Yukon, a Sibéria, com as bacias dos rios Yenisey (cerca de 5% do 

escoamento superficial mundial), Ob e Lena, e as bacias hidrográficas 

dos rios Fly e Sepik, na Nova Guiné. As bacias hidrográficas ibéricas, 

com dimensões bastante mais reduzidas, têm escoamentos mais 

modestos.6 

                                            
5 Disponível em: http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/noticia.aspx?id_noticia=12683, 
acessado em 25/03/2019. 
6 Disponível em: http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/noticia.aspx?id_noticia=12683, 
acessado em 25/03/2019. 
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 Embora o Brasil possua as maiores reservas de água doce do mundo, a 

maior parte está na Região Amazônica fora do alcance da maioria da população. 

Dessa forma, a Região Sudeste, onde está localizada a maior parte da 

população brasileira, e assim a maior demanda, detêm apenas uma pequena 

parte desses recursos hídricos (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2015). 

Em termos globais, o Brasil possui uma boa quantidade de 

água. Estima-se que o país possua cerca de 12% da disponibilidade de 

água doce do planeta. Mas a distribuição natural desse recurso não é 

equilibrada. A região Norte, por exemplo, concentra aproximadamente 

80% da quantidade de água disponível, mas representa apenas 5% da 

população brasileira. Já as regiões próximas aos Oceano Atlântico 

possuem mais de 45% da população, porém, menos de 3% dos 

recursos hídricos do país. 7 

As disponibilidades hídricas das regiões do Brasil estão apresentadas na 

Tabela 1 e evidencia a região Norte como a maior detentora dos recursos 

hídricos existentes no Brasil com 68,5% dos recursos, já a região Sudeste detém 

apenas 6%. Na Tabela 2, encontram-se os dados da distribuição populacional 

em cada região e apresenta o Norte como a segunda região com menos 

população em todo o Brasil, enquanto o Sudeste detém a maior população em 

todo o território nacional. 

 
Tabela 1- Disponibilidade hídrica no Brasil por regiões 

Região Concentração dos recursos hídricos 
do país (%) 

Norte 68,5 
Nordeste   3,3 
Sudeste   6,0 
Sul   6,5 
Centro-Oeste 15,7 

Fonte: TOMAZ, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Disponível em: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/aguas-no-brasil/panorama-das-
aguas/quantidade-da-agua, acessado em 25/03/2019. 

http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/aguas-no-brasil/panorama-das-aguas/quantidade-da-agua
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/aguas-no-brasil/panorama-das-aguas/quantidade-da-agua
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Tabela 2- População do Brasil por regiões 

Brasil e regiões População  % da 
população 

Brasil 190.755.799  100,00 
Norte   15.864.454      8,32 
Nordeste   53.081.950    27,83 
Sudeste   80.364.410    42,13 
Sul   27.386.891    14,36 
Centro-Oeste   14.058.094      7,37 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

1.3. Disposição hídrica no Estado Rio de Janeiro 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), o 

Estado do Rio de Janeiro possui mais de 17 milhões de habitantes, 92 

municípios e uma área territorial de 43.781,588 km². Seu território está 

localizado na Região Hidrográfica Atlântico Sudeste, faz parte das unidades 

hidrográficas do Doce, Paraíba do Sul e Litorânea SP RJ e seus principais rios 

são: Rio Paraíba do Sul, Rio Muriaé e Rio Pomba. 

 Segundo O Globo (2012) no seu portal de notícias, a Companhia Estadual 

de Água e Esgotos (CEDAE) é a responsável pelo abastecimento de 64 

municípios do Estado. Já para os demais municípios, incluindo importantes 

cidades do Estado, a ANA (2017) informa que o abastecimento é fornecido por 

serviços municipais ou empresas privadas. 

No Estado, há predominância de sedes abastecidas 

exclusivamente por mananciais superficiais, abrangendo 85% dos 

municípios (78 sedes). Dos mananciais utilizados, destaca-se o Rio 

Paraíba do Sul, com nascente no Estado de São Paulo, mas que 

acompanha longitudinalmente o Estado do Rio de Janeiro de ponta a 

ponta, abastecendo 17 sedes municipais ao longo do seu percurso, 

além de 9 municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

através da transposição Paraíba do Sul/Guandu. A maior parte das 

sedes urbanas possui sistemas isolados de abastecimento de água 

(67%), e os sistemas integrados atendem a 33% das sedes, porém 

alcançam a grande maioria da população do Estado (aproximadamente 

77%), pois abastecem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a 

Região dos Lagos.8 

 

 

                                            
8 Disponível em: http://atlas.ana.gov.br/atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=7&&nav=ant&, 
acessado em 25/03/2019. 

http://atlas.ana.gov.br/atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=7&&nav=ant&
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Figura 6- Unidades Hidrográficas da RH Atlântico Sudeste e principais cidades 

 

Fonte: Conjuntos dos Recursos Hídricos no Brasil: regiões hidrográficas brasileiras, 2015. 

 

1.4. Legislação dos recursos hídricos no Brasil  

 Em 2017 consta publicada a lei nº 13.501/2017 que acrescenta um 

objetivo à Política Nacional de Recursos Hídricos. De acordo com o texto, a Lei 

nº 9.433/97, conhecida como Lei das Águas, passa a ter como objetivo: 

incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas 

pluviais (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2017). 

 Segundo Souza (2015) o Brasil não possui nenhuma lei nacional 

específica para o aproveitamento de águas pluviais. Sendo da alçada de cada 

estado ou município criarem leis próprias sobre a captação e uso das águas 

pluviais.  

 De acordo com Oliveira (2007), a cidade de São Paulo foi a primeira a 

aprovar uma lei que torna obrigatória a construção de reservatórios para 

armazenar águas pluviais coletadas por áreas impermeabilizadas superiores a 

500 m² em novas construções ou reformas, com o propósito de evitar enchentes, 

por meio do amortecimento de parte do volume escoado.  

 No Estado do Rio de Janeiro a Lei nº. 4.393/2004, obriga as empresas, e 

projetistas da construção civil a prover aos imóveis residenciais e comerciais 

dispositivos para captação de águas de chuvas, como: coletores, caixa de 
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armazenamento e distribuidores para água da chuva, em empreendimentos 

residenciais que abriguem mais de 50 famílias ou em empreendimentos 

comerciais com mais de 50 m² de área construída (RIO DE JANEIRO, 2004). 

 No âmbito municipal, o Decreto nº 23.940/2004 da Cidade do Rio de 

Janeiro, tem por objetivo a adoção de reservatórios que permitam o retardo do 

escoamento das águas pluviais para o sistema de drenagem público. Os 

empreendimentos, com área impermeabilizada superior a 500 m² são obrigados 

a terem um sistema de coleta e armazenagem temporária de águas pluviais e 

posterior escoamento para a rede de drenagem ou aproveitada para fins não 

potáveis, como: lavagem de veículos, calçadas e jardinagem (RIO DE JANEIRO, 

2004). 

 

1.5. Métodos de dimensionamento de reservatório pluvial 

 O dimensionamento do reservatório para armazenar a água da chuva 

considera aspectos de viabilidade do sistema, como: índice pluviométrico da 

região, área de captação e volume de água demandada a ser utilizada na 

edificação. Além disso, o volume do reservatório impacta diretamente o custo do 

sistema. Logo, quanto maior o volume de armazenamento, maior são os custos 

de materiais, o que afeta a viabilidade econômica do projeto.  

 Dessa forma, o dimensionamento do sistema deve avaliar o método que 

atenda às necessidades do projeto referente ao volume de água de chuva a ser 

armazenado. 

 A norma NBR 15527/2007 descreve 6 (seis) métodos de 

dimensionamento de reservatório de águas da chuva, descritos como: Rippl, 

Simulação, Azevedo Neto, Prático Alemão, Prático Inglês, Prático Australiano 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007). 

 

1.5.1. Método de Rippl 

 De acordo com Tomaz (2010) o método de Rippl é o mais utilizado no 

dimensionamento de reservatórios de águas pluviais, em função da sua 

facilidade de aplicação. Esse método também é chamado de diagrama de 

massas, adaptado para o aproveitamento de água pluvial a partir de estudos de 

hidrologia. 
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 O método de Rippl é indicado para grandes reservatórios, como 

reservatórios públicos que necessitam estar sempre cheios, o que ao utilizar 

esse método pode gerar superdimensionando do sistema (TOMAZ, 2015). 

 Segundo Campos (2004), quanto menor o intervalo de discretização nos 

dados pluviométricos disponíveis, maior é a precisão no dimensionamento, 

podendo ser utilizados séries históricas mensais ou diárias nos cálculos. 

 De acordo com Pereira (2008), “o método consiste na determinação do 

volume com base na área de captação e na precipitação registrada, 

considerando-se que nem toda a água precipitada seja armazenada e 

correlacionando tal volume ao consumo mensal da edificação, que pode ser 

constante ou variável.”. 

 Nesse método é admitida a possibilidade que o reservatório está 

inicialmente cheio (TOMAZ, 2010). 

 O dimensionamento pelo método de Rippl adota as equações (1) e (2), 

que considera o volume de armazenamento S(t) como a diferença entre a 

demanda D(t) e o volume de chuva aproveitável Q(t). 

 

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

Q (t) = C x precipitação da chuva (t) x área de captação                        (2) 

V = ∑ S (t), somente para valores S (t) > 0 e ∑ D (t) < ∑ Q (t) 

 

Onde: 

S (t) = volume de água no reservatório no tempo t (m³); 

Q (t) = volume de chuva aproveitável no tempo t (m³); 

D (t) = demanda ou consumo no tempo t (m³); 

V = volume do reservatório (m³); 

C = coeficiente de escoamento superficial. 

 

1.5.2. Método de Simulação 

 Segundo Paes (2015), o método da simulação é desenvolvido a partir de 

um volume já determinado, podendo utilizar outro método para chegar a esse 

volume. O volume de água no reservatório inicialmente considerado cheio, é 

relacionado com o volume de água disponível no período anterior, no qual é 

limitado pela capacidade máxima do reservatório estimado. Se os valores 
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obtidos forem menores que a capacidade máxima do reservatório o 

dimensionamento considera-se aferido. Caso contrário deve-se redimensionar o 

sistema até a condição pré-estabelecida. 

 De acordo com a NBR 15527/2007 a evaporação é desconsiderada no 

cálculo, devido ao longo tempo de análise e a pequena área superficial de 

armazenamento do sistema. 

 A equação (3) demonstra o método de simulação para o 

dimensionamento do reservatório. 

 

S(t) = Q (t) + S (t+1) – D (t);                                                      (3) 

 

Onde:  

 

Q (t) = C x precipitação da chuva (t) x área de captação, em que 0 ≤ S (t) ≤ V (m³); 

Q (t) = Volume de chuva no tempo t (m³); 

D (t) = consumo ou demanda no tempo t (m³); 

V = volume do reservatório fixado (m³); 

C = coeficiente de escoamento superficial. 

 

1.5.3. Método Azevedo Neto 

 O método Azevedo Neto é um método empírico (Equação 4), em que o 

volume final do reservatório é o resultante do produto da média de precipitação 

anual, meses de pouca chuva ou seca, área de coleta e por um fator de 0,042 

(ABNT, 2007).  

 

 V = 0,042 x P x A x T                                            (4) 

 

Onde: 

 

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

T = é o valor numérico do número de meses de pouca chuva ou seca; 

A = é o valor numérico da área de coleta em projeção, expresso em metros 

quadrados (m²); 
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V = é o valor numérico do volume de água aproveitável e o volume de água do 

reservatório, expresso em litros (L). 

 

1.5.4. Método Prático Alemão 

 Segundo a NBR 15527/2007 o método prático alemão também é 

empírico. Este método o volume de armazenamento é determinado pelo menor 

produto entre 6% do volume de água de chuva aproveitada anualmente ou 6% 

da demanda de água anual potável (equação 5). 

 

𝑉𝑎𝑑𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜 = 0,06 𝑥 𝑃 𝑥 𝐴                                              (5) 

 

Onde: 

 

P = volume aproveitável de água de chuva anual, expresso em litros (L); 

A = área de coleta em projeção, expresso em metros quadrados (m²); 

V = volume de água aproveitável e o volume de água da cisterna, expresso em 

litros (L). 

 

1.5.5. Método Prático Inglês 

 O método prático inglês determina o volume do reservatório pelo produto 

de 5% de área de coleta e precipitação média (ABNT, 2007), conforme a 

equação (6). 

 

V = 0,05 x P x A                                                                 (6) 

 

Onde: 

 

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

A = área de coleta em projeção (m²); 

V = volume de água na cisterna (L). 
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1.5.6. Método Prático Australiano 

No método prático australiano o volume é determinado por tentativas até 

que se alcance valores de confiabilidade entre 90% e 99% (ABNT, 2007). 

 O volume de chuva mensal é obtido pela Equação 7 e o volume de água 

de chuva no reservatório no final de um período é determinado pela Equação 8.  

 Segundo Paes (2015), “a confiabilidade é medida a partir do número de 

meses em que o volume de água no reservatório não supriu a demanda e do 

número total de períodos”.  

O cálculo do volume utiliza as seguintes equações: 

 

Q(t) = A x C x (P - I)                                                                                              (7)  

V(t) = V(t-1) + Q (t) – D (t)                                                                                                                                       (8) 

 

Quando (V(t) + Q (t) - D (t)) < 0, então o V(t) =0; 

 

Pr = Nr / N 

 

Confiança = (1 - Pr) 

 

Onde: 

A = área de captação (m²); 

C = coeficiente de escoamento superficial (geralmente 0,8); 

I = interceptação da água que molha as superfícies e perdas por evaporação 

(geralmente 2 mm); 

Q(t) = volume produzido pela água da chuva no mês t (m³); 

V(t) = volume de água que está no tanque no fim do mês t (m³); 

V(t-1) = volume de água que está no tanque no início do mês t (m³); 

D(t) = demanda no mês t (m³); 

Pr = falha; 

Nr = número de meses em que o reservatório não atendeu à demanda; 

N = número de meses considerados (geralmente 12 meses). 
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1.6. Sistema de aproveitamento de água de chuva 

 Existem diversos sistemas de aproveitamento de água pluvial disponíveis 

no mercado, cujas tecnologias variam de acordo com o fabricante. A 

determinação do sistema tem como critérios fatores, como: o custo da instalação 

do sistema e do material, a disponibilidade do material dos componentes para 

instalação, a demanda a ser abastecida e a exigência do atendimento a padrões 

de qualidade para o uso final (SOUZA, 2015). 

 Um sistema de aproveitamento de água de chuva é composto 

basicamente pela área de captação, em geral a cobertura da edificação, 

equipamentos de transporte, representados pelas calhas e condutores verticais, 

e o reservatório para armazenamento da água pluvial. Devido à sua acidez e à 

presença de metais pesados, sendo necessário um tratamento específico para 

atendimento ao consumo humano. Para o consumo não potável a água pode ser 

utilizada para descargas de vasos sanitários, rega de jardins e lavagens de 

roupa, pisos e carros (MAY, 2004). 

 Segundo Fendrich (2009), o sistema de aproveitamento de água de chuva 

é relativamente simples, cuja tecnologia para o uso nas edificações é a soma 

das técnicas: 

 

a) coleta da água da chuva que precipita no telhado;  

b) eliminação da água do início da chuva (first-flush); 

c) instalação de unidades de sedimentação, filtragem, tratamento e 

melhoria da qualidade da água;  

d) armazenamento da água da chuva em reservatórios;  

e) abastecimento aos locais de uso;  

f) drenagem do excesso da água da chuva;  

g) complementação caso de estiagem prolongada (fonte externa de 

água).   
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Figura 7- Modelo de sistema de aproveitamento de água pluvial 

 

 

 Fonte: Rainmap: Disponível em: https://rainmap.com.br/agua-da-chuva-mancha-loucas-

sanitarias/ - acesso em março de 2019. 

 

1.6.1. Área de captação 

 A NBR 15527/2007 descreve a área de captação como “a área, em 

metros quadrados, projetada na horizontal da superfície impermeável da 

cobertura (Figuras 8 e 9) onde a água é captada” (ABNT, 2007). 

 Segundo a norma NBR 10.844/1989, a área de contribuição é a soma das 

áreas das superfícies que, interceptado pela chuva, conduzem as águas para 

determinado ponto da instalação. (ABNT, 1989) 

 Na captação da precipitação, é válida a utilização de diversos tipos de 

superfícies. A mais tradicional é o telhado impermeável, mas também podem ser 

utilizadas outras superfícies de captação, como: pátios, estradas, lajes, telhados 

verdes e jardins adaptados com sistemas de drenagem direcionados para esse 

fim (SOUZA, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

https://rainmap.com.br/agua-da-chuva-mancha-loucas-sanitarias/
https://rainmap.com.br/agua-da-chuva-mancha-loucas-sanitarias/
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Figura 8- Dimensões de uma laje para captação de água de chuva 

 

 Fonte: Adaptado do Edutec – Disponível em: 

https://edutec.unesp.br/publicador/index.php/conteudo/visualizarInteiro?pid=343 – acesso em 

março de 2019. 

 

Figura 9 - Dimensões de um telhado para captação de água de chuva 

 

Fonte: Adaptado do Edutec – Disponível em: 

https://edutec.unesp.br/publicador/index.php/conteudo/visualizarInteiro?pid=343  – acesso em 

março de 2019.  

 

COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL OU RUNOFF 

 Existem diferenças nos materiais que compõem os telhados e suas 

respectivas influências na qualidade da água de chuva. Além disso, o volume 

que é coletado na prática também varia em função da composição da área de 

captação (LOPES, 2007). 

https://edutec.unesp.br/publicador/index.php/conteudo/visualizarInteiro?pid=343
https://edutec.unesp.br/publicador/index.php/conteudo/visualizarInteiro?pid=343
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 Conforme Tomaz (2009), para o cálculo de água pluvial, o volume de 

água de chuva que pode ser aproveitado não é o mesmo que o precipitado. Para 

isto usa-se um coeficiente de escoamento superficial chamado de coeficiente de 

runoff que é o quociente entre a água que escoa superficialmente pelo total da 

água precipitada. 

 Na tabela 3 encontra-se o coeficiente de runoff para diferentes materiais 

empregados na superfície da captação das águas pluviais. 

Tabela 3- Valores para coeficiente de Runoff 

MATERIAL COEFICIENTE DE RUNOFF 

Telhas cerâmicas 0,80 a 0,90 
Telhas esmaltadas 0,90 a 0,95 
Telhas corrugadas de metal 0,80 a 0,90 
Cimento amianto 0,80 a 0,90 
Plástico 0,90 a 0,95 

Fonte: Tomaz, 2009. 

 

1.6.2. Calhas 

 Conforme a NBR 10844 (1989) as calhas são peças que recolhem a água 

de coberturas, terraços e similares e a conduz ao reservatório. Devem ser 

fabricadas de chapas de aço galvanizado, folhas-de-flandres, chapas de cobre, 

aço inoxidável, alumínio, fibrocimento, PVC rígido, fibra e vidro, concreto ou 

alvenaria (Figura 10). 

 A NBR 15527/2007 exige requisitos para instalação de calhas, como: 

atender à NBR 10844/1989; observar o período de retorno, determinar a vazão 

de projeto e a intensidade pluviométrica e instalar dispositivos para remoção de 

detritos, como grades e telas que atendam à NBR 12213/1992 - Projeto de 

captação de água de superfície para abastecimento público. 
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Figura 10- Tipos de calhas do fabricante Via Sul Calhas, Rufos e Coifas 

 

Fonte: Viasulcalhas – Disponível em: https://www.viasulcalhas.com.br/index.html - acesso em 

março de 2019. 

 

1.6.3. Remoção de materiais grosseiros 

 Apesar da área de captação ser localizada em lugares de difícil acesso, 

em locais alto nas coberturas das edificações, e mesmo que as condições de 

limpeza sejam realizadas, devem ser instalados dispositivos que bloqueiam a 

entrada de materiais grosseiros como folhas, galhos, etc. 

 Segundo Lopes (2007), “a entrada desses materiais no sistema, além de 

obstruir a passagem do volume precipitado da água nas calhas e condutores, 

podem contaminar a água do reservatório de acumulação e reduzir a eficácia do 

sistema como um todo”. 

 Para May (2004), o sistema de captação deve conter peneiras, que 

retenham folhas, galhos e outros materiais em suspensão que possam ocasionar 

o entupimento dos condutores até o reservatório. Na saída da calha ao longo da 

seção longitudinal, podem ser utilizados filtros, telas e grelhas.  

 A NBR 15527/2007 sugere que as grades e telas utilizadas no sistema 

atendam à NBR 12213/1992 – Projeto de captação de água de superfícies para 

abastecimento público.  

 Dessa forma, são utilizadas telas, grelhas, ralos e filtros para impedir a 

entrada de materiais grosseiros no sistema de captação da água da chuva 

(Figura 11). 

https://www.viasulcalhas.com.br/index.html
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Figura 11- Sistemas de retenção de sólidos para retirada de materiais grosseiros 

 

Fonte: Adaptado de Texas Guide to Rainwter Harvesting, 1997. 

 

1.6.4. Condutores 

 Os condutores verticais e horizontais são tubos e conexões que 

conduzem a água de chuva captada até o reservatório para redistribuição ao 

consumo. Do mesmo modo que as calhas, os condutores devem atender a NBR 

10.844/1989. 

 

Condutores verticais 

 Conforme NBR 10.844/1989, sempre que possível, os condutores 

verticais devem ser projetados em uma só prumada. Podem ser instalados 

externa ou internamente no edifício. Caso haja necessidade de realizar algum 

tipo de desvio, devem ser usadas curvas de 90° de raio longo ou curvas de 45°. 

O diâmetro interno mínimo dos condutores verticais é de 70 mm. 

 A NBR 10.844/1989 também indica os materiais utilizados para fabricação 

dos condutores verticais, como: ferro fundido, fibrocimento, PVC rígido, aço 

galvanizado, cobre, chapas de aço galvanizado, folhas-de-flandres, chapas de 

cobre, aço inoxidável, alumínio ou fibra de vidro. 

 Para o dimensionamento dos condutores verticais devem-se utilizar 

parâmetros relacionados a vazão de projeto (Q), altura da lâmina d’água (H) e o 

comprimento do condutor vertical (L). 

Q = vazão do projeto (L/mm); 

H = altura da lâmina d’água da calha (mm); 

L = comprimento do condutor vertical (m). 
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Condutores Horizontais 

 Assim como os condutores verticais, os condutores horizontais também 

seguem a NBR 10.844/1989 para execução de projetos. 

 A norma indica que os condutores horizontas devem ser projetados com 

declividade uniforme e valor mínimo de 0,5%. Nas tubulações aparentes, quando 

houver conexões com outras tubulações, mudança de direção e em trechos de 

20m nos percursos retilíneos devem ser previstas caixas de inspeções. 

 

1.6.5. Dispositivo para eliminação da primeira água da chuva (first flush) 

 Devido ao alto grau de contaminação, transporte de ácidos, 

microrganismos e outros poluentes atmosféricos, é aconselhável que no 

processo de coleta de água da chuva, as primeiras águas pluviais precipitadas 

na cobertura ou telhados seja descartada (OLIVEIRA, 2014). 

 O volume da precipitação efetiva inicial pode ser removido por dispositivos 

automáticos ou manuais, projetados com base no peso da água, acionados por 

boias ou similares, conectados como derivações verticais de tubulações de PVC, 

construídos com tonéis, comprados em lojas de materiais de construção, etc. A 

NBR 15527/2007 recomenda que o dispositivo seja automático (ABNT, 2007). 

 

Figura 12- Dispositivo de first flush 

 

Fonte: Traduzido de Importitall – Disponível em: https://www.importitall.co.za/Rain-Harvesting-

WDDS98-Downpipe-First-Flush-Water-Diverter-Kit-ap-B002RS0VAC.html - acesso em março de 

2019. 

https://www.importitall.co.za/Rain-Harvesting-WDDS98-Downpipe-First-Flush-Water-Diverter-Kit-ap-B002RS0VAC.html
https://www.importitall.co.za/Rain-Harvesting-WDDS98-Downpipe-First-Flush-Water-Diverter-Kit-ap-B002RS0VAC.html
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 Segundo Tomaz (2015), o volume do reservatório de autolimpeza é 

calculado pela área de telhado e do volume de água necessário para realizar a 

limpeza da cobertura. Quando não houver dados suficientes para o 

dimensionamento do reservatório de autolimpeza, a NBR 15527/2007 

recomenda o descarte de pelo menos 2 mm da precipitação inicial. No entanto, 

estudos recentes indicam que esses valores podem ser de até 0,5 mm (NUNES 

DA SILVA, et al., 2017; GUIMARÃES, et al., 2016). 

 

1.6.6. Reservatório de armazenamento 

 Os reservatórios de armazenamento das águas pluviais podem ser 

enterrados, apoiados ou elevados. Diversos materiais podem ser utilizados na 

fabricação, sendo, portanto, necessário avaliar em cada caso aspectos, como: 

capacidade, estrutura necessária, viabilidade técnica, custo e disponibilidade de 

espaço no local.  

 

Figura 13- Reservatório de água 

 

Fonte: https://fibersals.com.br/wp-content/uploads/2016/07/caixa-dagua.jpg - acesso em maio 

de 2019. 

 Conforme a NBR 15527/2007, os reservatórios devem atender aos itens:   

considerar no projeto um sistema de extravasor, dispositivos de esgotamento, 

cobertura, inspeção, ventilação e segurança; dispositivos que impeçam a 

conexão cruzada, quando o reservatório for alimentado por outra fonte de 

suprimento de água; a distribuição de água potável e de água de chuva devem 

ser separados; limpeza do reservatório pelo menos uma vez ao ano com 

https://fibersals.com.br/wp-content/uploads/2016/07/caixa-dagua.jpg
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soluções de hipoclorito de sódio; o dimensionamento deve ser feito com base 

em critérios econômicos, técnicos e ambientais. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 Este trabalho teve um embasamento teórico apoiado em revisões 

bibliográficas de livros, artigos publicados, normas técnicas, manuais técnicos, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado, e outros projetos de graduação.  

 Após a revisão bibliográfica, foi realizado um estudo de caso baseado em 

um sistema de aproveitamento de água pluvial, em construção, dimensionado 

inicialmente com o propósito de ser utilizado somente para 2 (dois) pontos de 

irrigação do jardim e 1 (um) ponto para a limpeza do depósito de lixo. 

 O estudo apresenta a verificação do dimensionamento do reservatório de 

água pluvial construído e propõe um sistema complementar de modo que a 

quantidade de água pluvial armazenada no reservatório seja melhor aproveitado, 

sobretudo pela capacidade do sistema originalmente projetado e implantado. 

Este projeto propõe, portanto, a ampliação do sistema a partir da distribuição do 

volume armazenado também para o vaso sanitário na casa do porteiro, além de 

2 (dois) vasos sanitários, 2 (dois) mictórios no vestiário masculino e 2 (dois) 

vasos sanitários no vestiário feminino, destinados aos funcionários do prédio. 

Além dos novos pontos de consumo, é proposto um sistema de descarte da 

primeira chuva como medida de bloqueio inicial da precipitação efetiva 

ocasionado pela deposição de poluição atmosférica da água captada e 

armazenada no reservatório. 

 

3. ESTUDO DE CASO 

 

3.1. Dados Gerais 

 A construção em fase de finalização se localiza em um terreno de 

aproximadamente 45 mil m² no bairro da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade 

do Rio de Janeiro-RJ, conforme as Figuras 14 e 15. 
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Figura 14- Localização do empreendimento no bairro da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ 

 

Fonte: Google Earth Pro, 2019. 

 

Figura 15- Vista do empreendimento por meio de programas de arquitetura 

 

Fonte: Projeto arquitetônico, 2012. 

 O empreendimento é composto por 2 (dois) blocos principais, constituídos 

de: telhado, cobertura, 5 (cinco) pavimentos residenciais, 40 (quarenta) 

apartamentos e recepção localizada no térreo. No bloco 1, o pavimento é divido 

em duas coberturas de 180° cada. No bloco 2 a cobertura ocupa todo o 

pavimento. O térreo e os 3 (três) subsolos são de área comum dos 2 (dois) 

blocos. A Figura 16 ilustra o esquema arquitetônico do empreendimento 

apresentado.  

 

http://www.realnobile.com/grand-hyatt-barra-da-tijuca-rj.html
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Figura 16- Desenho esquemático do empreendimento 

 

Fonte: Projeto executivo, 2012. 

 

3.1.1. Sistema de captação da água da chuva 

 A área de captação da água da chuva do empreendimento é de 

aproximadamente 9147,5 m² no qual, 1152 m² são utilizados para rega do 

jardim, lavagem do depósito de lixo e lixeiras. Os 7995,5 m² de área captada 

restantes são conduzidos para as Galerias de Água Pluvial (GAP) do sistema de 

Infraestrutura Urbano. 

 A tabela 4 apresenta as áreas de captação de água da chuva do 

empreendimento. 

 

Tabela 4 - Área de captação da água pluvial no empreendimento 

ÁREA DE CAPTAÇÃO QUANT. UNI. 

Telhado - bloco 01   576,0 m² 
Telhado - bloco 02   576,0 m² 

Coberturas - bloco 01   524,0 m² 
Cobertura - bloco 02   519,0 m² 
Pavimentos - 1º ao 5º - BLOCO 01 1946,0 m² 
Pavimentos - 1º ao 5º - BLOCO 02 1865,5 m² 
Acesso 3274,0 m² 

TOTAL 9147,5 m² 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 
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Telhados 

 O telhado do Bloco 01 possui uma área equivalente a 576 m² em laje de 

concreto, na qual 341 m² são projetados para revestimento por placas de grama 

sintética. A Figura 17 ilustra a área do telhado do bloco 01. 

Figura 17- Área do telhado do Bloco 01 do empreendimento 

 

 

Legenda: A) Vista do Telhado do Bloco 01. B) Vista do telhado do Bloco 01 com a área do  

     telhado verde. 

Fonte: Adaptado pelos autores com base no projeto executivo, 2013 

 O telhado do Bloco 02 segue as mesmas características do Bloco 01 com 

aproximadamente 576 m² de área do telhado. A área destinada para instalação 

das placas de grama sintética, corresponde a 280 m² devido à construção de 

uma claraboia na cobertura. Ambos os telhados possuem casas de máquinas do 

sistema de ar condicionado e com suas superfícies utilizadas para captação da 

água da chuva destinada ao consumo, totalizando 1152 m² de área captada.  

 

Figura 18- Área do telhado do Bloco 02 

 

 

Legenda: A) Vista do Telhado do Bloco 02. B) Vista do telhado do Bloco 02 com a área do  

     telhado verde. 

Fonte: Adaptado pelos autores com base no projeto executivo, 2013. 

A) B) 

A) B) 
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 As superfícies de coleta possuem inclinações que facilitam o escoamento 

da água captada até os 45 ralos hemisféricos distribuídos em cada área dos 

telhados. A água coletada segue por condutores de PVC de 100 mm através das 

colunas de água pluvial e abastece o reservatório no 1º subsolo por meio de 

uma tubulação de PVC com diâmetro de 300 mm. A Figura 19 ilustra o detalhe 

do ralo hemisférico e tubulação por onde a água captada é drenada.  

 

Figura 19- Detalhe do ralo hemisférico de captação das águas pluviais 

 

Fonte: Projeto executivo, 2013. 

 

Reservatório 

 Localizado no 1º subsolo, o reservatório de água pluvial, destinado para 

uso, contempla mais de 23 m² de área em planta, 2,80 m de altura e 64.764 

litros de capacidade de armazenamento. 

 O armazenamento ocorre pela captação da água da chuva por meio de 

drenos instalados nos telhados do bloco 01 e 02. O sistema do extravasor é 

composto por uma tubulação de 300 mm de PVC, localizado abaixo do 

pavimento térreo com uma inclinação de 1% para o escoamento até a galeria de 

água pluvial do sistema de drenagem. 

 Além do armazenamento pela captação da água da chuva, o reservatório 

possui um sistema automático de boias acionadas quando a porcentagem de 

água chega a 25% da capacidade total do reservatório. Ao ser acionado, um 

sistema ligado ao reservatório de água potável, localizado no 3º subsolo, envia 

água para o reservatório de água da chuva até atingir 50% da capacidade. Ao 
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atingir 50%, o sistema é desligado automaticamente. Dessa forma, considera-se 

um sistema hibrido no qual, abastecido tanto pela água pluvial captada quanto 

pelo reservatório da concessionária Companhia Estadual de Águas e Esgotos 

(CEDAE). 

 Devido não haver reservatórios superiores nos blocos 1 e 2, a distribuição 

da água ocorre por meio de um sistema de pressão hidropneumático destinado a 

aumentar e manter a pressão da rede hidráulica em um intervalo pré-

estabelecido, mesmo que sejam utilizados vários pontos simultaneamente. O 

sistema é constituído por uma bomba hidráulica, um tanque hidropneumático e 

uma chave pressostática, dimensionados em função da vazão e pressão médias 

requeridas. A Figura 20 ilustra o sistema hidropneumático adotado na edificação. 

 

Figura 20- Sistema hidropneumático do reservatório de água pluvial instalado no 

empreendimento. 

 

Fonte: Adaptado pelos autores do projeto executivo de instalações de água pluvial, 2013.  

 

 O projeto executivo de instalações de água pluvial não apresenta as 

características de potência da bomba hidráulica do sistema, porém determina os 

diâmetros das tubulações de sucção e recalque em 32 mm. No projeto é 

indicado o modelo JY75 com capacidade de 75 litros para o tanque 

hidropneumático. 

 A Figura 21 apresenta o fluxograma demostrando a passagem da água 

pluvial pela edificação após as modificações proposta pelo projeto.  
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Figura 21- Fluxograma representativo da captação, distribuição e descarte da água a chuva 

captada 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

3.1.2. Dados pluviométricos do empreendimento 

 Os dados pluviométricos são do Sistema Alerta Rio da Prefeitura do Rio 

de Janeiro (ALERTA RIO, 2019). O sistema é composto de 33 estações remotas 

automáticas (Figura 22) que realizam medições dos índices pluviométricos e 

enviam os dados para uma estação central, com um intervalo de 15 minutos. 

 A série de dados utilizada nos dimensionamentos é da Estação 

Barra/Riocentro instalada próximo a Arena 2 e 3 do Parque Olímpico, 

correspondente a estação 19 (Figura 22) e distante aproximadamente 4 km da 

edificação do empreendimento deste estudo. 

 Os índices pluviométricos mensais constituem dados dos relatórios anuais 

de chuva do período de 2008 até 2018, disponibilizados pelo Alerta Rio, 

conforme a tabela 5. 
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Figura 22- Localização das 33 estações pluviométricas 

Fonte: Relatório Anual de chuva para a cidade do Rio de Janeiro, AlertaRio, 2017. 

 

Tabela 5- Total mensal e anual de chuva- Barra/Riocentro (mm) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no relatório anual de chuva para a cidade do Rio de 

Janeiro, AlertaRio, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total

2007 96,2 115,2 14,4 98,4 148,4 53,6 118,4 27,2 17,6 120,2 151,4 246,2 1207,2

2008 160,2 107,4 196,8 145,4 82,4 68,2 23,6 119,2 104,0 71,4 128,4 115,8 1322,8

2009 186,0 86,8 96,4 87,4 92,4 81,6 100,2 52.2 91,8 188,0 79,6 418,4 1508,6

2010 120,6 126,8 388,6 406,2 63,8 68,0 89,2 47,8 68,2 117,0 77,6 179,2 1753,0

2011 73,4 42,4 131,6 145,2 155,2 29,6 47,8 53,8 17,4 114,6 75,4 233,0 1119,4

2012 142,0 14,2 125,2 107,2 88,2 118,2 51,8 19,2 98,0 46,8 78,2 22,0 911,0

2013 276,8 91,6 208,4 101,8 135,8 75,0 121,8 27,6 79,6 69,6 128,2 191,8 1508,0

2014 79,6 79,4 75,0 135,6 85,6 107,0 151,0 48,2 29,0 21,8 63,0 91,0 966,2

2015 94,8 175,6 120,8 82,4 56,4 105,0 25,4 3,2 109,0 43,0 186,8 78,4 1080,8

2016 149,4 91,3 152,5 120,1 101,2 75,5 106,4 27,6 84,7 56,9 192,6 114,7 1272,9

2017 59,6 22,8 154,4 192,4 44,0 205,2 26,0 69,8 16,2 78,4 129,8 85,4 1084,0

Média Mensal 130,8 86,7 151,3 147,5 95,8 89,7 78,3 44,4 65,0 84,3 117,4 161,4 1248,5
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Figura 23- Precipitação média mensal entre 2007 até 2017 - Barra/Riocentro 

 

Fonte: Adaptado dos relatórios anuais do Sistema Alerta Rio, acesso em abril 2019. 

 

Figura 24- Precipitação Total anual entre 2007 até 2017 - Barra/Riocentro 

 

Fonte: Adaptado dos relatórios anuais do Sistema Alerta Rio, acesso em abril 2019. 

 

 Com os dados pluviométricos da região indicadas nas Figuras 23 e 24, 

observa-se um índice pluviométrico alto ao longo do ano, com exceção de 

agosto que apresenta uma precipitação de 44,4 mm e uma precipitação 

constante ao longo do ano, com uma média superior a 75 mm.  
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3.2. Verificação do dimensionamento do projeto executado 

 

3.2.1. Verificação da demanda de água pluvial  

 No projeto executivo os dispositivos que inicialmente constam a utilização 

do sistema de águas pluviais são o sistema de irrigação, lavagem do depósito de 

lixo e das lixeiras. 

 Estudou-se para efeito da verificação do dimensionamento do reservatório 

construído o consumo de água pluvial e se o volume inicialmente implantado de 

64 m³ atende a demanda projetada. 

 Dentre os pontos de consumo para determinar a demanda não potável, a 

água de chuva aproveitada é utilizada para irrigação do jardim, com uso de 2 

L/dia/m² e uma frequência de 15 dias/mês. A lavagem do depósito de lixo com o 

uso de 2 L/dia/m² durante 4 dias ao mês. Consumo de água também foi 

estipulado para limpeza das lixeiras, no total 24 lixeiras para o bloco A da 

edificação e volume de 5 litros por unidade para limpeza numa frequência de 4 

vezes ao mês (Tomaz, 2016).  

 Dessa forma, o volume de água consumido mensalmente é calculado com 

base nas Tabelas 6 e 7. Já na Tabela 8 é demonstrado a estimativa do consumo 

mensal.  

 

• Irrigação do jardim: 

Consumo de irrigação = Área de jardim x 2 L/dia/m² x 15 dias/mês = 30,15 m³ 

• Lavagem do depósito de lixo: 

Consumo do depósito = Área do depósito x 2 L/dia/m² x 4 dias/mês = 0,68 m³ 

• Lavagem das lixeiras: 

Consumo das lixeiras = N° de lixeiras x 5 L/unidade x 4 dias/mês = 1,92 m³  

Consumo Mensal Total = 30,15 + 0,17 +8,40 = 35,12 m³. 

 

Tabela 6- Dados do projeto para cálculo do consumo 

Dados Valores Unidades 

Área do jardim 1005 m² 
Área do depósito de lixo 21,3 m² 
Número de lixeiras 24 uni 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 
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Tabela 7- Demandas de água não potável 

Uso da água pluvial Faixa de valores Frequência do uso 

Irrigação do jardim 2 L/dia/m² 15 dias/mês 
Lavagem do depósito de 
lixo 

2 L/dia/m² 4 dias/mês 

Lavagem das lixeiras 5 L/unidade 4 dias/mês 
Fonte: Adaptado de Tomaz, 2003. 

 

Tabela 8- Estimativa de consumo mensal de água não potável 

Uso da água pluvial Consumo mensal (L) Consumo mensal (m³) 

Irrigação do jardim 30150,0 30,15 

Lavagem do depósito de lixo     681,6   0,68 

Lavagem das lixeiras   1920,0   1,92 

Soma total 32751,6 32,75 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

3.2.2. Verificação do dimensionamento do reservatório nas condições 

instaladas 

 A verificação do dimensionamento do volume do reservatório é baseada 

em 4 métodos, como: Rippl, prático alemão, dias secos consecutivos e pelo 

decreto N° 23.940/2004.  

 Foram selecionados métodos que consideram a demanda de água, a 

precipitação média e a área de captação de água pluvial nos seus cálculos e 

aqueles que sejam obrigatórios por lei ou decreto. 

 Os telhados da edificação são revestidos por uma camada de grama 

sintética de pequena espessura sobre a laje de concreto. O coeficiente de 

escoamento superficial corresponde ao valor de 0,8 baseado em telhas 

cerâmicas. 

 

A) Método de Rippl 

 Os dados de entrada do método de Rippl são a precipitação média 

mensal, demanda mensal de água, área de captação e o coeficiente de runoff. A 

partir dos dados da Tabela 9 determina-se o valor do volume do reservatório 

para uma demanda mensal constante de 32,8 m³. 

 Segundo Tomaz (2015) o volume obtido de “zero” se deve pelo método 

geralmente apresentar valores extremos no dimensionamento, sobretudo pela 

elevada área de captação e volume excedente da precipitação efetiva.  
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 Por tanto, para esse método o volume do reservatório corresponde a 

demanda mensal de água. 

 

Tabela 9- Dimensionamento do reservatório utilizando o Método de Rippl 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na norma NBR 15-527, 2007 e com o Tomaz, 2015. 

 

B) Método prático alemão 

 O dimensionamento pelo método prático alemão para uma precipitação 

anual de 1252,6 mm, área de captação de 1152 m² e uma demanda anual de 

393,02 m³, resultou um volume de reservatório de 23,6 m³. 

 

C) Método dos dias secos consecutivos 

 Por esse método o volume do reservatório (Vres) é calculado a partir dos 

dias secos consecutivos ou estiagem (DSC) e do consumo de água diário (Cad) 

para fins não potáveis.  

Meses
Precipitação média 

mensal

Vol. de chuva 

mensal

Diferença entre 

o volume da 

demanda e 

volume de 

chuva

Diferença 

acumulada 

da coluna 4 

dos valores 

positivos

Unidades (mm) (m³) (m³) (m³)

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5

Janeiro 130,8 120,5 -87,8 0,0

Fevereiro 86,7 79,9 -47,1 0,0

Março 151,3 139,4 -106,7 0,0

Abril 147,5 135,9 -103,2 0,0

Maio 95,8 88,3 -55,5 0,0

Junho 89,7 82,7 -49,9 0,0

Julho 78,3 72,2 -39,4 0,0

Agosto 44,4 40,9 -8,1 0,0

Setembro 65,0 59,9 -27,2 0,0

Outubro 84,3 77,7 -45,0 0,0

Novembro 117,4 108,2 -75,4 0,0

Dezembro 161,4 148,8 -116,0 0,0

Total 1252,6 1154,4

Média 104,4 96,2

Coeficiente de Runoff  

Volume (m³) = 0,0

Demanda mensal constante (m³)

Área de captação constante (m²)

0,8

32,8

1152,0
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 A partir dos dados Tabela 10 é obtido o valor do DSC da estação 

Barra/Riocentro (JACOB, et al., 2016). A tabela considera a precipitação diária 

menor que 1 mm como um dia seco. O consumo é de 32,75 m3 num total mensal 

de 30 dias para cálculo do consumo diário.  

 

Vres = DSC x Cad                                                                                                                                                       

(9) 

Onde: 

DSC = 28 dias; 

Cad = 32,75/30 = 1,09 m³; 

Vres = 30,57 m³. 

 

Tabela 10- Dias secos consecutivos para cada estação pluviométrica para um período de retorno 

de 10 anos. 

  Estações  DSC  

17- Barra/Itanhangá 31 

18- Jacarepaguá/Cidade de 
Deus 

30 

19- Barra/Riocentro 28 

20- Guaratiba 33 

21-Est. Grajaú/Jacarepaguá 28 

22- Santa Cruz 35 
Fonte: JACOB et al., 2016. 

 

D) Decreto municipal n° 23.940/2004 

 O Decreto n° 23.940/2004, da cidade do Rio de Janeiro, tornou obrigatório 

a construção de um reservatório com o objetivo de destinar as águas pluviais e 

posterior descarga para a rede de drenagem para construções com área 

impermeabilizada superior a 500 m², podendo seu uso ser destinado para fins 

não potáveis. O dimensionando da capacidade desse reservatório é expresso 

pela equação abaixo. 

 

V=k x Ai x h                                                                                                        (10) 

 

Onde: 

V = Volume do reservatório em m³; 

K = Coeficiente de abatimento, corresponde a 0,15 (adimensional); 
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Ai = Área do telhado em m²; 

h = Altura de chuva em metros, para as Áreas de Planejamento 1, 2 e 4 

corresponde a 0,06 m e nas Áreas de Planejamento 3 e 5 o valor é de 0,07 m. 

 

 A edificação se encontra na área de planejamento 4, portanto possui uma 

altura de chuva de 0,06 m. A construção tem uma área impermeabilizada de 

aproximadamente 4916 m². 

 

V = 0,15 x 4916 x 0,06 

V = 44,25 m³ 

 

3.2.3. Análise dos resultados  

 Este projeto foi realizado com base em uma edificação residencial dividida 

em 2 blocos no qual conta com serviços de hotelaria e lazer, onde o sistema de 

coleta de água pluvial está localizado no telhado das duas coberturas com uma 

área de coleta de 1152 m². O sistema é destinado a irrigação do jardim e a 

limpeza do depósito de lixo. A edificação em maio de 2019 encontra-se em 

processo de construção, podendo ocorrer alterações no projeto no decorrer da 

obra. Neste momento, o reservatório está construído com uma capacidade de 64 

m³ de armazenamento de água pluvial. 

 Na Tabela 11 é possível observar os resultados obtidos por cada um dos 

métodos estudados. Existe uma grande variação de resultados encontrados em 

cada método, devido aos parâmetros de cálculo e critérios utilizados. 

 

Tabela 11- Resumo dos resultados para verificação do dimensionamento do reservatório 

construído 

Método Capacidade do Reservatório (m³) 

Rippl 32,8 

Prático Alemão 23,6 

Dias Secos Consecutivos 30,6 

Decreto n° 23.940 44,2 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

 Os Métodos Práticos Alemão, Dias Secos Consecutivos e o Decreto n° 

23.940 apresentam capacidade inferior ao executado. 
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 Com base nos cálculos de demanda e da capacidade do reservatório 

construído, nota-se que o sistema encontra-se superdimensionado conforme o 

atendimento das condições projetadas de uso da água da chuva para irrigação e 

limpeza de áreas. O volume instalado de 64 m³ atende a demanda projetada 

mensal de 35,12 m³ de forma satisfatória, com sobra pra atender ainda cerca de 

29 m³ mensais. 

 Com essas informações este projeto se propõe a destinar novos pontos 

de consumo para o volume de água armazenada no reservatório, a distribuir 

conforme as condições das instalações hidráulicas prediais de águas pluviais 

existentes e áreas potenciais de aproveitamento de água da chuva. 

  

3.3.  Dimensionamento de ampliação do sistema proposto 

 Conforme verificado no item anterior, o reservatório possui uma 

capacidade ociosa de 29 m³. Dessa forma, este trabalho tem como propósito 

maximizar a utilização da quantidade potencial de água armazenada pelo 

reservatório mensalmente a partir do dimensionamento de novos pontos de 

consumo. O sistema ampliado propõe um sistema de descarte da primeira chuva 

(first-flush). 

 Devido à localização do reservatório, os novos pontos de consumo são 

locados no 1º subsolo atendendo a 2 (dois) vasos sanitários e 2 (dois) mictórios 

no vestiário masculino, 2 (dois) vasos sanitários no vestiário feminino e 1 (um) 

vaso sanitário no banheiro da casa do porteiro.  

 

3.3.1. Dimensionamento de demanda ampliada  

 A verificação da nova demanda considera o número de funcionários que 

irão trabalhar na edificação. A estimativa teve como base a quantidade de 

serviços oferecidos aos moradores e o alto padrão da construção. 

 A Tabela 12 quantifica um total de 35 funcionários trabalhando em 1 (um) 

turno e suas respectivas funções. 
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Tabela 12- Quantidade de funcionários por função exercida na edificação 

Funções Quantidade 

Seguranças 6 

Porteiros 2 

Recepcionistas  2 

Manobristas 4 

SPA 4 

Manutenção de 
equipamentos 

2 

Salva-vidas 2 

Manutenção da piscina 2 

Jardineiros 4 

Zelador 2 

Limpeza 5 

Total 35 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

 Calculou-se a média de consumo de água considerando que todos os 

funcionários trabalhem todos os dias e com um consumo de 6 L por 

acionamento da descarga sanitária, sendo estimado uma média de 5 descargas 

por pessoa por dia. Com a quantidade de 35 funcionários, chegou-se a uma 

demanda ou vazão de consumo de 31500 L/mês (5 x 35 x 6 x 30) ou 31,50 

m³/mês num total de 30 dias ao mês. 

 Portanto, a nova demanda de água é a soma da demanda anterior com a 

demanda adicionada, resultando um total de 32,75 m³+ 31,50 m³ = 64,25 

m³/mês.  

 

3.3.2. Verificação da capacidade do reservatório para demanda ampliada 

 Com base na demanda ampliada obteve-se nova capacidade do 

reservatório utilizando os mesmos métodos do tópico 3.2.2, com o objetivo de 

verificar a capacidade otimizada do sistema atualmente implantado. 

 Na demanda ampliada está previsto o dimensionamento do dispositivo de 

first-flush para diminuir a carga de poluição de entrada na cisterna, visto não 

haver projeto disponível da edificação capaz de ilustrar algum tipo de tratamento 

para esse sistema. Testes feitos na obra em fevereiro de 2019 apontaram que a 

qualidade da água pluvial não era adequada para determinados usos, sobretudo 

por apresentar coloração amarela e mau odor. 
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 Segundo Thomaz (2010) deve ser considerado um fator de 0,8 (η first 

flush) como o volume de água pluvial possível de entrada e de aproveitamento. 

 Nos métodos de Rippl e do Prático Alemão foi considerado o fator de 0,8 

nos cálculos de volume aproveitável. No método dos dias secos consecutivos e 

do Decreto n° 23.940 esse fator não foi considerado, pois o mesmo não é 

utilizado como parâmetro em suas equações. 

 Na tabela 13 são apresentadas as capacidades respectivas de cada 

método. Observa-se que o método dos dias secos consecutivos apresenta valor 

próximo do sistema atualmente implantado de 64 m³, de modo a justificar o uso 

da água da chuva, sobretudo no atendimento nos períodos prolongados de 

estiagens.  

 

Tabela 13- Resumo dos resultados para a demanda ampliada de água da chuva. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

3.3.3. Dimensionamento do sistema de first-flush  

 Para dimensionar o volume necessário para armazenar a “primeira chuva” 

foi considerado uma precipitação de 1 mm, ou seja, 1 L/m² de área do telhado é 

descartado juntamente com a poluição que se deposita no telhado e é 

encaminhada ao reservatório de first-flush. 

 Como a superfície de captação de chuva tem uma área de 1152 m², é 

necessário um volume de first-flush de 1152 L (1 x 1152) ou 1,15 m³ de 

capacidade de armazenamento para retirar as principais impurezas capazes de 

chegar ao reservatório principal. Este valor é justificado por separar 1 mm de 

precipitação efetiva, conforme recomendações de Guimarães et al. (2016) e 

Nunes da Silva et al. (2017). 

 Para atendimento do volume de descarte inicial, foram selecionados 2 

(dois) tanques Slim Fortlev (Figura 25) que comporta 600 litros de água cada, 

totalizando um volume de separação inicial de 1,2 m3. As características dos 

Método Capacidade do Reservatório (m³)

Rippl 45,7

Prático Alemão 46,3

Dias secos consecutivos 60

Decreto n° 23.940 44,2
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tanques estão na Tabela 14. No Apêndice 1 se encontra a planta com o sistema 

de first-flush. 

Fonte: Fortlev https://www.fortlev.com.br/uploads/2015/03/Guia-de-instala%C3%A7%C3%A3o-

Slim-web_2016.pdf – acesso em maio de 2019. 

 

Tabela 14 - Dimensões do Tanque Slim Fortlev 

 

Fonte: Fortlev https://www.fortlev.com.br/uploads/2015/03/Guia-de-instala%C3%A7%C3%A3o-

Slim-web_2016.pdf – acesso em maio de 2019 

 

 Para determinar a vazão de descarga do first-flush foi utilizada a equação 

11 (equação do orifício). Considerou-se o tempo de escoamento de 

aproximadamente 20 minutos, como o tempo estimado de limpeza do telhado. 

Com esse tempo, obteve-se a vazão de escoamento de 0,001 m³/s. A altura de 

água sobre a geratriz foi definida com um valor de 20 cm. Desse modo obteve-

se o valor de descarga com um diâmetro comercial de 32 mm ou 1 ¼ polegadas. 

A água descartada é enviada para um reservatório no 3° subsolo para posterior 

envio para as galerias de águas pluviais. 

 

Q = Cd x A (2 x g x h)0,5                                                                                      (11) 

 

Onde: 

Q - Vazão de escoamento (m³/s) - Volume/(Tempo de escoamento); 

A B C

600 L 1,2 1,3 0,6

Capacidade
Dimensões (metro)

Figura 25- Tanque Slim Fortlev 

 

https://www.fortlev.com.br/uploads/2015/03/Guia-de-instala%C3%A7%C3%A3o-Slim-web_2016.pdf
https://www.fortlev.com.br/uploads/2015/03/Guia-de-instala%C3%A7%C3%A3o-Slim-web_2016.pdf
https://www.fortlev.com.br/uploads/2015/03/Guia-de-instala%C3%A7%C3%A3o-Slim-web_2016.pdf
https://www.fortlev.com.br/uploads/2015/03/Guia-de-instala%C3%A7%C3%A3o-Slim-web_2016.pdf


52 
 

Cd - Coeficiente de descarga do orifício (0,62 – adimensional); 

A – Área da seção transversal do orifício (m²); 

g – Aceleração da gravidade (9,81 m/s²); 

h – Altura da água sobre a geratriz superior da tubulação (m). 

 

Localização e funcionamento do first-flush 

 O local selecionado para posicionar o first flush encontra-se ao lado do 

reservatório de água pluvial no primeiro subsolo (Apêndice 2).  

 O processo de funcionamento do first-flush é bem simples, sem a 

necessidade de peças mecânicas ou intervenção manual. Quando se inicia a 

chuva, a água coletada no telhado é direcionada por uma tubulação até o first-

flush, aonde se encontra uma boia de vedação, quando o first-flush e a 

tubulação estão cheios a boia se encaixa na sede de vedação, direcionando a 

água mais limpa para o reservatório principal. Na parte lateral do first-flush é 

colocado uma válvula de controle de fluxo que se esvazia automaticamente com 

o tempo, o diâmetro da válvula foi calculado no item anterior.  

 

3.3.4. Modificação na casa do porteiro 

 Neste projeto são mantidas as tubulações da pia e do chuveiro com água 

quente e fria da casa do porteiro. A tubulação do vaso sanitário é desviada e 

para ser alimentada pela água do reservatório de águas pluviais, como mostra a 

Figura 26. A ducha higiênica é mantida por água potável. 
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Fonte: Adaptado pelos autores com base no projeto executivo, 2019. 

 

3.3.5. Modificações nos vestiários masculino e feminino  

 O vestiário masculino e feminino segue o mesmo padrão de modificação 

da casa do porteiro, onde foram adicionadas nos vasos sanitários e nos 

mictórios tubulações de ligação ao reservatório de águas pluviais e mantida a 

antiga tubulação para os demais aparelhos sanitários. A Figura 26 demostra a 

alterações das instalações prediais hidráulicas no vestiário feminino. No 

apêndice 3 encontra-se as modificações do vestiário masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes      Depois 

Figura 26- Modificações dos sanitários – Casa do Porteiro 
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Figura 27- Modificações dos sanitários – Vestiário Feminino 

 

 

Fonte: Adaptado pelos autores com base no projeto executivo, 2019. 

                              

 

                                               Antes     

  

 
                              

 

                                               Depois     
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3.3.6. Dimensionamento do sistema de distribuição de água pluvial 

 O dimensionamento do sistema de distribuição é realizado com base na NBR 

5626/1998, utilizando o critério de demanda provável. No Apêndice 4 encontra-se a 

planilha de dimensionamento da tubulação com os cálculos, a planta com a divisão 

dos trechos e os isométricos utilizados nos cálculos.  

 

Peso relativo dos aparelhos  

 Os pesos relativos de cada sanitário foram calculados com base na Tabela 

15, a quantidade de cada tipo de peça utilizada foi multiplicada pelo seu respectivo 

peso e a soma de todos os pesos do trecho constitui a somatória total dos pesos.  

 

Tabela 15- Pesos relativos dos aparelhos sanitários 

Fonte: NBR 5626, 1998 

Vazão do trecho 

 A partir da somatória total dos pesos, é calculado a vazão nos respectivos 

trechos, que pode ser determinada com a equação 12. 

𝑄 =  0,3 √∑ 𝑃                                                                                                          (12) 

 

Diâmetro do trecho 

 Baseado nos cálculos de vazão e somatório de pesos, o diâmetro nominal é 

obtido a partir do ábaco da Figura 28. 

 

 

Aparelho sanitário Peça de utilização Vazão de projeto (L/s) Peso relativo

Bacia sanitária Caixa de descarga 0,15 0,3

Bacia sanitária Válvula de descarga 1,7 32

Banheira Misturador (água fria) 0,3 1

Bebedouro Registro de pressão 0,1 0,1

Bidê Misturador (água fria) 0,1 0,1

Chuveiro Misturador (água fria) 0,2 0,4

Chuveiro elétrico Registro de pressão 0,1 0,1

Lavadora de roupas Registro de pressão 0,3 1

Lavatório Torneira ou misturador (água fria) 0,15 0,3

Mictório cerâmico com sifão Válvula de descarga 0,5 2,8

Mictório cerâmico sem sifão Caixa de descarga, registro de pressão ou válvula 0,15 0,3

Mictório tipo calha Caixa de descarga ou registro de pressão 0,15 0,3

Pia torneira Torneira ou misturador (água fria) 0,25 0,7

Pia torneira elétrica Torneira elétrica 0,1 0,1

Tanque Torneira 0,2 0,7

Torneira de jardim Torneira 0,2 0,4
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Figura 28- Ábaco para dimensionamento de tubos de PVC rígido 

 

Fonte: Manual de água fria – Tigre, 2016. 

 Nos cálculos para determinar a velocidade de cada trecho, foi utilizada a 

equação 13 

 

𝑉 =
4000𝑥𝑄

𝜋𝑥𝐷²
                                                                                                                 (13) 

 

Onde:  

V = Velocidade da água (m/s); 

Q = Vazão (L/s); 

D = Diâmetro da tubulação (mm). 

 

 Segundo a NBR 5626/1998 a velocidade máxima da água que se desloca na 

tubulação é de 3 m/s. Nesse projeto a maior velocidade é a do trecho A-B, com o 

valor de 1,18 m/s, dentro dos padrões normativos. 

 

Perda de carga 

 A equação 14 verifica a perda de carga de cada trecho, considerando a perda 

de carga por metro de tubulação, sem considerar as conexões; 

 

𝐽 = 8,69 𝑥 105 𝑥 𝑄1,75 𝑥 𝐷−4,75                                                                                   (14) 
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Onde:  

Q = Vazão (L/s); 

D = Diâmetro da tubulação (mm). 

 

Perda de carga no trecho da tubulação do sistema de distribuição 

 A perda de carga de cada trecho da tubulação é em relação a conexão 

existente em cada trecho. Portanto, pode ser calculada com base no número de 

conexões, tipo e diâmetro (Tabela 16). 

 

Tabela 16- Perdas de carga localizada 

 

Fonte: Manual de água fria – Tigre, 2016. 

Verificação da pressão 

 Para verificação da pressão na tubulação considera-se os dados técnicos da 

fabricante do sistema de pressurização. Como nesse projeto a vazão de operação é 

de aproximadamente 3,42 m³/h foi selecionado o modelo de tanque hidropneumático 

YJ75, com uma pressão média de operação de 21 mca e vazão máxima na pressão 

média de operação de 5 m3/h (Figura 29).  

 A pressão atende a pressão mínima de 0,5 mca e não supera a pressão 

estática máxima de 40 mca estabelecida pela NBR 5626/1998.  

 O tanque YJ75 estava previsto no projeto executivo para o antigo sistema de 

água pluvial, sem a necessidade de substituição. 
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Figura 29- Seleção do Tanque Yellow Jet-Jacuzzi 

 

Fonte: Manual de sistemas de pressão hidropneumáticos – Jacuzzi, 2008. 

 

Verificação do sistema hidropneumático  

 Os componentes do sistema de captação de água pluvial projetados não são 

modificados. As tubulações de distribuição do sistema com a demanda ampliada são 

dimensionadas e verificadas conforme a NBR 5626/1998, assim como os diâmetros 

das tubulações de recalque e sucção da bomba hidráulica. O sistema 

hidropneumático é verificado conforme a NBR 5626/1998 e o manual do fabricante 

Jacuzzi. 

 

a) Dimensionamento da bomba hidráulica 

 Para retirada da água do reservatório até o tanque hidropneumático é 

necessário o uso de bombas de sucção submersíveis, instaladas dentro do 

reservatório, ou bombas centrífugas, instaladas do lado de fora dos reservatórios. O 

projeto executivo considera o uso da bomba centrífuga ao lado de fora do 

reservatório, porém, não fornece a potência da bomba.  

 Dessa forma, é calculado o dimensionamento dos diâmetros da tubulação de 

sucção e de recalque e a verificação da bomba, conforme as características do 

tanque hidropneumático modelo JY75 fornecida pelo projeto executivo. 
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b) Tubulação de recalque 

 Para que o sistema de recalque seja dimensionado, há necessidade do 

conhecimento do número de horas que o conjunto motor–bomba funcionará para 

recalcar a água do reservatório de águas pluviais até o tanque hidropneumático. O 

dimensionamento considera a sucção pela bomba hidráulica e o posterior envio até 

o reservatório superior. O cálculo é baseado em Creder (2012). 

 Relaciona-se o número de horas de funcionamento com o número de horas 

em 1 dia: 

𝑋 =
𝑁𝐹

24
                                                                                                                      (15) 

 Considerando que NF = 6 horas, temos que: 

𝑋 = 0,25 

 A partir desta informação, pode-se determinar a vazão de recalque: 

𝑄𝑟𝑒𝑐 =
𝐶𝑑

𝑁𝐹
                                                                                                                 (16) 

 Considerando Consumo= 64,25 m³/mês, calculado no item 3.3.1, temos que: 

𝑄𝑟𝑒𝑐 =
64,25/30

6𝑥3600
= 0,000099151 𝑚³/𝑠  

 A dimensão da tubulação de recalque pode ser encontrada a partir da 

Fórmula de Forchheimer: 

𝐷𝑟𝑒𝑐 = 1,3√𝑄𝑟𝑒𝑐 𝑥 √𝑋
4

                                                                                             (17) 

 Logo, com as informações anteriormente encontradas, temos que: 

𝐷𝑟𝑒𝑐 = 1,3√0,000099151 𝑥 √0,25 
4

= 0,00915 𝑚 = 9,15 𝑚𝑚 

 

 O diâmetro da tubulação de recalque calculado é de 9,15 mm, porém o 

projeta-se um diâmetro comercial e nominal de 32 mm.  

 

c) Tubulação de sucção 

 Conforme Creder (2012), o diâmetro da tubulação de sucção é igual ou 

superior ao diâmetro de recalque. Visto que, o valor dimensionado para o diâmetro 

de recalque foi de 9,15 mm, também é adotado um diâmetro de 32 mm para a 

tubulação de sucção. 
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d) Tanque hidropneumático 

 Os tanques hidropneumáticos funcionam ciclicamente como mostra a Figura 

30. Quando a pressão na rede hidráulica é superior à pressão do ar no interior do 

tanque, a água flui para o interior da bolsa de expansão e, vice-versa. O projeto 

executivo do empreendimento recomenda uma Jet Yellow modelo JY75 com 

capacidade de 75 litros.  

Figura 30- Funcionamento de um tanque hidropneumático 

 

Fonte: Jacuzzi – Disponível em: http://www.jacuzzi.com.br/wp-content/uploads/2016/10/SISTEMAS-

DE-PRESSAO-2008-10.pdf - acesso em maio de 2019. 

 

 O tanque hidropneumático YJ75 recomendado pelo projeto executivo atende 

as necessidades de vazão do sistema proposto por este trabalho. Dessa forma, a 

bomba hidráulica é dimensionada conforme as tabelas de dimensionamento 

fornecidas pelo manual do fabricante Jacuzzi. 

 

Figura 31- Dimensões do tanque hidropneumático YJ36 

 

Fonte: Jacuzzi – Disponível em: http://www.jacuzzi.com.br/wp-content/uploads/2016/10/SISTEMAS-

DE-PRESSAO-2008-10.pdf - acesso em maio de 2019. 

http://www.jacuzzi.com.br/wp-content/uploads/2016/10/SISTEMAS-DE-PRESSAO-2008-10.pdf
http://www.jacuzzi.com.br/wp-content/uploads/2016/10/SISTEMAS-DE-PRESSAO-2008-10.pdf
http://www.jacuzzi.com.br/wp-content/uploads/2016/10/SISTEMAS-DE-PRESSAO-2008-10.pdf
http://www.jacuzzi.com.br/wp-content/uploads/2016/10/SISTEMAS-DE-PRESSAO-2008-10.pdf
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e) Potência da bomba 

 Conforme Tabela 17 do manual do fabricante Jacuzzi e a vazão de 3,42 m³/h 

calculado no trecho AB demonstrado no Apêndice 4 a bomba adotada é a modelo 

1MA2, trifásica com 1 CV de potência. 

 

Tabela 17- Bombas sugeridas pelo fabricante Jacuzzi 

 

Fonte: Manual de sistemas de pressão hidropneumáticos – Jacuzzi, 2008 

 

3.4. Estimativa de custos do sistema proposto 

 Este item aborda os custos envolvidos na implantação do sistema de descarte 

da primeira água da chuva (first-flush) e o fornecimento de água pluvial para 1 (um) 

vaso sanitário na casa do porteiro, 2 (dois) vasos sanitários e 2 (dois) mictórios no 

vestiário masculino e 2 (dois) vasos sanitários no vestiário feminino. Ou seja, 

considera-se os custos de implantação do sistema de descarte inicial e do sistema 

de instalação hidráulica predial referente a distribuição de água para a demanda 

ampliada. 

 

3.4.1. Orçamento do sistema 

 O orçamento da Tabela 18 estima o preço do sistema de descarte inicial e do 

sistema de instalação hidráulica predial referente a distribuição de água para a 

demanda ampliada, e considera fontes de pesquisa, como: lojas de materiais de 
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construção, Piso Salarial da Construção Civil fornecido pelo SINTRACONST – RIO e 

CREA-RJ. 

 

Tabela 18- Orçamento proposto para instalações do sistema do first-flush e da demanda ampliada 

Material Unidade Quantidade 
Custo 
Unit. 

Custo Total 

Tubulação pvc 32 mm m 18,27 R$10,63 R$194,21 

Tubulação pvc 25 mm m 20,67 R$2,83 R$58,50 

Tubulação pvc 20 mm m 25,24 R$2,63 R$66,38 

Joelho 90 20 mm uni 17 R$1,99 R$33,83 

Registro de gaveta 20mm uni 2 R$64,99 R$129,98 

Adaptador Soldável para 
Registo 20 mm 

uni 2 R$1,10 R$2,20 

Tê 90 20 mm uni 1 R$0,90 R$0,90 

Joelho 90 25 mm uni 13 R$1,49 R$19,37 

Registro de gaveta 25mm uni 1 R$39,90 R$39,90 

Adaptador Soldável para 
Registo 25 mm 

uni 1 R$1,69 R$1,69 

Tê 90 25 mm uni 6 R$1,39 R$8,34 

Joelho 90 32 mm uni 7 R$2,09 R$14,63 

redução de pvc de 32 X 25 mm uni 5 R$3,99 R$19,95 

Tubulação pvc 300 mm m 2,65 R$96,35 R$255,33 

Tubulação pvc 150 mm m 3 R$62,63 R$187,89 

Joelho 90 150 mm uni 1 R$62,90 R$62,90 

Tê 300 mm uni 1 R$169,90 R$169,90 

Tê 150 mm uni 2 R$36,52 R$73,04 

Redução de 300 p/150 mm uni 2 R$89,90 R$179,80 

Reservatório First-flush uni 2 R$555,90 R$1.111,80 

Luva 150 mm uni 2 R$37,90 R$75,80 

Luva 32 mm uni 1 R$1,99 R$1,99 

Boia de vedação uni 2 R$20,00 R$40,00 

Fixadores de tubulação de 20 
mm 

uni 25 R$2,04 R$51,00 

Fixadores de tubulação de 25 
mm 

uni 25 R$1,53 R$38,25 

Fixadores de tubulação de 32 
mm 

uni 25 R$2,17 R$54,25 

adesivo plástico para PVC - 
175g 

uni 5 R$14,21 R$71,05 

Engenheiro h 24 R$35,00 R$840,00 

Bombeiro Hidráulico h 48 R$9,04 R$433,92 

Pedreiro h 8 R$9,73 R$77,84 

Ajudante h 56 R$6,55 R$366,80 

TOTAL R$4.681,43 
Fonte. Elaborado pelos autores, 2019. 
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 Para instalação e execução do sistema do first-flush e distribuição até os 

novos pontos de consumo obteve-se um custo de R$ 4.681,43. Os custos de 

operação e manutenção não foram considerados nos cálculos do orçamento, devido 

não haver uma padronização de valores para esses custos. 

 

3.4.2. Custo de energia mensal da bomba 

 O custo de energia elétrica consumida pela bomba é calculado a partir da 

potência da bomba em KW, o tempo de utilização mensal da bomba em horas e as 

tarifas da concessionária local Light, da cidade do Rio de Janeiro-RJ, válidas em 

maio de 2019. 

 

Um CV corresponde a 0,735 Kw, logo o consumo mensal da bomba será de: 

 

Potência da bomba: 1 CV = 0,735 Kw 

Tempo de consumo = 6h/dia = 180h/mês 

Consumo mensal = Potencia da bomba x Tempo de consumo = 0,735 (Kw) x  

180 (h/mês) = 132,35 Kwh/mês 

 

 Logo, o custo mensal será calculado pela expressão: 

 

 Custo mensal = consumo mensal em (KWh) x tarifa da ligth (R$Kwh) = 132,35 

Kwh x 0,87 (R$Kwh) = R$ 115,15 mensal. 

      

 A tabela tarifas de baixa tensão – R$/kWh – maio/2019 (ANEXO 1) mostra as 

tarifas de baixa tensão que a concessionária considera nas cobranças em maior de 

2019. 

Tabela 19- Consumo e custo mensal da bomba 

CUSTO DE ENERGIA 

Potência 
da 

bomba 
(CV) 

Potência 
da 

bomba 
(Kw) 

Tempo 
de 

consumo 
(h/mês) 

Consumo 
mensal 
(KWh) 

Tarifa 
Light 

(R$/KWh) 

Custo 
mensal 

(R$) 

1 0,7353 180 132,35 0,87 115,15 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 
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 A distribuição de água do sistema pressostático utilizando bomba hidráulica 

de 1 CV de potência, obtém-se o custo mensal com energia elétrica de R$ 115,15.  

 

3.4.3. Custo do consumo de água  

 O cálculo da conta de água realizado pela concessionária CEDAE-RJ 

considera, como: tipo de imóvel (residencial, comercial, industrial), número de 

economias (unidades), número de dias de consumo, volume de água faturado e a 

tarifa cobrada na região. 

 Os bairros do município do Rio de Janeiro-RJ são divididos em áreas de 

abrangência A e B, sendo para cada região cobrado o valor de tarifas diferentes. 

 Após definida a região, considera-se a categoria do imóvel e o seu consumo. 

Este trabalho utiliza como base a tabela de tarifas da CEDAE-RJ com os valores 

reajustados publicada em dezembro de 2018.  

 A CEDAE-RJ utiliza os cálculos do custo da água por faixas de consumo. A 

cobrança por faixa significa que toda vez que o consumo ultrapassar determinado 

limite, o consumo excedente sofre a ação multiplicadora de um fator maior. A tabela 

20 fornece a estrutura tarifaria da CEDAE-RJ para uma residência com vazão de 70 

m³/mês. 

Tabela 20- Estrutura tarifária CEDAE-RJ 

ESTRUTURA TARIFÁRIA - CEDAE - RJ 

VAZÃO MENSAL DE 70 M³/MÊS 

CATEGORIA FAIXA MULTIPLICADOR TARIFA VALOR 

RESIDENCIAL 

0 - 15 1,0 4,34379 61,44057 

16 - 30 2,2 9,55633 196,6098 

31 - 45 3,0 13,0314 380,9315 

46 - 60 6,0 26,0627 749,575 

> 60 8,0 34,7503 1077,258 
Fonte: Modificado https://www.cedae.com.br/portals/0/estrutura_tarifaria_vigente.pdf - acessado em 

maio de 2019. 

 

 Tendo como base o sistema de medição do consumo de água potável dos 

funcionários separados do sistema de medição dos proprietários dos imóveis e 

demais ambientes, é considerado no cálculo do custo de água economizado pelo 

sistema proposto, apenas a vazão mensal referente ao consumo de água pluvial nos 

vasos sanitários e mictórios. Dessa forma, o custo é calculado como: 

https://www.cedae.com.br/portals/0/estrutura_tarifaria_vigente.pdf
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 Consumo mensal do sistema proposto: 31,50 m³/mês 

 Faixa de 31 – 45 m³/mês 

 O custo mensal (CM) será calculado pela equação: 

CM = (C0-15 x tarifa faixa 0-15 + C16-30 x tarifa 16-30 + C31-45 x tarifa 31-45 

+ C46-60 x tarifa 46-60 + C >60 x tarifa >60) x 2    

                                                   

Onde: 

C0-15 = consumo na faixa de 0-15m³  

C16-30 = consumo na faixa de 16-30m³ 

C31-45 = consumo na faixa de 31-45m³ 

CM = (15 x 4,34379 + 15 x 9,55633+ 1,50*13,03136) x 2 = R$ 456,10 por mês  

 

 O custo é multiplicado por 2 devido a taxa de esgoto. 

 

 Utilizando a equação do custo mensal (CM) e a Tabela 20 da CEDAE, o custo 

de consumo do sistema projetado será: 

 

 Consumo mensal do sistema proposto: 32,75 m³/mês 

 Faixa de 31 – 45 m³/mês 

 

 CM = (15 x 4,34379 + 15 x 9,55633+ 2,75*13,03136) x 2 = R$ 488,68 por mês 

  

          Custo do sistema projetado mais o sistema proposto neste trabalho: 

 Consumo mensal: 64,25 m³/mês 

 Faixa de >60 m³/mês 

  

 CM = (15 x 4,34379 + 15 x 9,55633+ 15*13,03136 + 15*26,06272 +  

  4,25*34,75030) x 2 = R$ 1.885,20 reais por mês. 
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3.4.4. Economia mensal com a utilização da água pluvial  

 O custo de água economizado mensalmente pelo sistema proposto é de 

aproximadamente R$ 488,68 por mês. 

Ao considerar o custo do consumo de 32,75 m³/mês projetado para utilização 

da água pluvial para rega do jardim, lavagem do depósito de lixo e lixeiras mais o 

custo da energia elétrica calculada no item 3.4.2, a economia mensal devida ao uso 

da água pluvial é de R$ 1770,06. 

 O custo de consumo economizado mensalmente com a implantação do 

sistema projetado, sistema proposto, sistema projetado mais o proposto mais os 

custos da bomba, estão apresentados na tabela 21. 

 

Tabela 21- Economias da implantação do sistema de água pluvial 

ECONOMIA 

Custo mensal economizado do sistema projetado R$488,68 
Custo mensal economizado do sistema proposto R$456,10 
Custo mensal economizado do sistema projetado mais o proposto R$1.885,20 

Custo da bomba mensal R$115,15 

Custo total economizado R$1.770,06 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

3.4.5. Tempo de retorno do sistema proposto 

 O tempo de retorno do investimento (Tabela 22) é calculado ao considerar o 

sistema de distribuição de água pluvial proposto neste trabalho. 

 

Tabela 22- Tempo de retorno do sistema 

Tempo de retorno do sistema proposto 

Custo do 
sistema 

(R$) 

Economia 
Mensal de 
Água (R$) 

Economia 
anual         
(R$) 

Tempo de 
retorno 
(anos) 

4681,43 456,1 5473,17 1,17 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

 Este estudo obteve um tempo de retorno do investimento de 

aproximadamente 1 ano, por payback simples. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho apresenta um estudo para aprimorar um sistema de captação e 

distribuição de água pluvial em uma edificação localizada na Barra da Tijuca, Rio de 

Janeiro-RJ. O projeto consiste em ampliar as funções destinadas ao reservatório já 

construído para alimentar novos pontos de consumo, como: vasos sanitários dos 

banheiros dos vestiários masculino, feminino e da casa do porteiro. 

 O projeto avalia o dimensionando a partir das plantas executivas do sistema 

pluvial e hidráulico, sem considerar as memórias de cálculo da edificação por 

estarem indisponíveis. Por esse motivo é verificado o dimensionamento com base 

nos métodos descritos na NBR 15527/2007 e outras referências da literatura. Os 

parâmetros de entrada dos métodos consideram: área de captação de águas 

pluviais, índice pluviométrico da região e o consumo de água estimado nos pontos 

de uso. 

 Observou-se uma variação de volume de armazenamento em cada método 

utilizado, sendo adequado o método dos dias secos consecutivos por suprir as 

demandas nos períodos prolongados de estiagens da região. 

 Como o projeto é de readequação do sistema, optou-se por priorizar o 

sistema atualmente implantado a fim de minimizar os custos, com a manutenção do 

sistema de pressurização para a demanda ampliada, de modo a atender as 

condições propostas. 

 As mudanças consistem de adicionar um sistema de descarte da primeira 

chuva e dimensionar o sistema ampliado como da tubulação responsável pela 

distribuição aos novos pontos de consumo. 

Com a utilização do sistema de captação da água da chuva proposto nesse 

trabalho, espera-se consumir 32,7 m³/mês e uma economia de R$ 456,10/mês. 

Junto ao sistema já implantado, o consumo é de 64,25 m³/mês com uma economia 

de R$ 1770,06/mês, já descontado os custos de energia. Dessa forma, o orçamento 

calculado para a ampliação do sistema de distribuição de água pluvial do 

empreendimento estudado neste trabalho, é pago em aproximadamente um ano e 

dois meses após o funcionamento do sistema. 

 Com a implantação do sistema projetado, além de reduzir o gasto com a água 

consumida, tem-se um ganho ambiental pelo uso de fonte alternativa de água.  
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 Recomenda-se que baseado neste projeto seja realizado um estudo para 

utilizar o volume de água pluvial captado para complementar o abastecimento das 

piscinas do prédio a partir de tecnologias apropriadas de tratamento. 
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Apêndice IV - Dimensionamento da Tubulação 

 

 

 

 

Coluna 1 2 3 4 5

A-B 0 10,05 0,95 3,42 32

B-C 0 4,7 0,65 2,34 32

C-C' 0,3 0,3 0,16 0,59 20

C-D 0 2,2 0,44 1,60 25

D-E 1,6 1,6 0,38 1,37 25

D-F 0,6 0,6 0,23 0,84 20

B-G 0 5,35 0,69 2,50 25

G-H 1,65 1,65 0,39 1,39 25

G-I 0 1,85 0,41 1,47 25

I-J 0,2 0,2 0,13 0,48 20

I-L 1,65 1,65 0,39 1,39 25

Piez.o montante (mca)

Real Equivalente  C.Total

Coluna 6 7 8 9 10

A-B 1,18 11,13 4,50 15,63 21,00

B-C 0,81 4,76 2,40 7,16 20,12

C-C' 0,52 5,58 7,80 13,38 19,91

C-D 0,91 3,89 2,40 6,29 19,58

D-E 0,77 15,66 23,00 38,66 19,28

D-F 0,74 19,66 13,40 33,06 17,87

B-G 1,41 1,12 2,40 3,52 16,39

G-H 0,79 7,38 1,70 9,08 16,02

G-I 0,83 54,42 2,40 56,82 15,68

I-J 0,43 4,82 4,60 9,42 13,33

I-L 0,79 15,39 1,70 17,09 13,17

Piez. ajuzante (mca) Cota ajuzante (mca) Pressão juzante (mca)

J (m/m) Total= J*C.Total (mca)

Coluna 11 12 13 14 15

A-B 0,0564 0,8820 20,1180 0,00 20,12

B-C 0,0290 0,2076 19,9103 0,00 19,91

C-C' 0,0244 0,3259 19,5845 2,30 17,28

C-D 0,0482 0,3033 19,2811 0,00 19,28

D-E 0,0365 1,4115 17,8697 2,30 15,57

D-F 0,0447 1,4768 16,3929 2,30 14,09

B-G 0,1050 0,3696 16,0233 0,00 16,02

G-H 0,0375 0,3406 15,6827 0,00 15,68

G-I 0,0415 2,3553 13,3274 0,00 13,33

I-J 0,0171 0,1609 13,1665 1,80 11,37

I-L 0,0375 0,6410 12,5255 0,00 12,53

Diâmetro (mm)

Perda de carga

Trechos

Trechos

Comprimento da tubulação (m)
Velocidade (m/s)

Trechos Pesos Pesos acumulados Vazão (L/s) Vazão (m³/h)



 


