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RESUMO 

 

Devido a grande preocupação de escassez da água potável no mundo existem 

diferentes medidas de ampliar a oferta deste recurso tão precioso. Entre as 

alternativas disponíveis está o aproveitamento de águas pluviais para usos não 

potáveis, pois além de preservar a água potável também promove a redução do 

escoamento superficial, o que pode evitar enchentes em casos de chuvas fortes e 

sistemas de drenagem defasados. Na cidade de Fortaleza, Ceará essa alternativa é 

ainda mais interessante, pois os principais reservatórios de água estão localizados 

na região semiárida do estado, tem passado por dificuldades com relação a 

escassez de água. O sistema de captação de água da chuva em Fortaleza pode se 

mostrar vantajoso principalmente por ser uma cidade litorânea próximas sistemas 

como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e eventos climáticos o Dipolo de 

TSM do Atlântico, além de eventos climáticos como o El Niño e a La Niña. O 

presente trabalho tem como objetivo analisar os parâmetros de qualidade da água e 

compará-los com o preconizado nas normas vigentes de aproveitamento de água da 

chuva, estudar a quantidade de água demandada por uma edificação residencial em 

Fortaleza, Ceará, além de avaliar a economia proporcionada por um sistema de 

captação no telhado da edificação, substituindo os sistemas de abastecimento que 

podem utilizar água não potável (bacias sanitárias e torneiras de jardim) como 

principal fornecedor. Os resultados obtidos na caracterização da água de chuva em 

Fortaleza mostram uma boa qualidade, se comparado com a NBR 15.575/2007 e se 

houver a dispensa da água da primeira chuva. O presente estudo apresentou uma 

economia de 23% da água potável utilizada pelo condomínio e financeiramente uma 

economia de R$ 4.271,52 por ano, representando 20% de economia anualmente. 

 

Palavras-chave: Águas pluviais. Análise de água. Aproveitamento. 

 

  



ABSTRACT 

 

Due to the great concern about the scarcity of drinking water in the world, there are 

different measures to expand the offer of this precious resource. Among the available 

alternatives is the use of rainwater for non-potable uses, as in addition to preserving 

potable water it also promotes the reduction of runoff, it can prevent flooding in cases 

of heavy rain and outdated drainage systems. In the city of Fortaleza, Ceará, this 

alternative is even more interesting, since the main water reservoirs are located in 

the semi-arid region of the state, and have experienced difficulties in relation to water 

scarcity. The rainwater catchment system in Fortaleza may prove to be 

advantageous mainly because it is a coastal city close to systems such as the 

Intertropical Convergence Zone (ZCIT) and climatic events, the Dipole of Atlantic 

TSM, as well as weather events such as El Niño and La Niña. The present work aims 

to analyze the parameters of water quality and compare them with those 

recommended in the current rules for the use of rainwater, to study the amount of 

water required by a residential building in Fortaleza, Ceará, in addition to assessing 

the economy provided by a catchment system on the building's roof, replacing supply 

systems that can use non-potable water (sanitary basins and garden taps) as the 

main supplier. The results obtained in the characterization of rainwater in Fortaleza 

show a good quality, when compared to NBR 15.575 (2007) if the first rainwater is 

dispensed. The present study showed savings of 23% of the drinking water used by 

the condominium and financial savings of R$ 4,271.52 per year, representing a 

economy of 20% annually. 

 

Keywords: Rainwater. Water analyses. Use. 
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1 INTRODUÇÃO  

A escassez da água potável é um problema em todo o planeta. Essa 

situação se agrava com o crescimento populacional, cada ano aumentam as 

necessidades hídricas no mundo, não somente para consumo humano, mas 

também para agricultura e indústrias que são os setores que mais consomem água 

respectivamente (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 6, 2019). Estima-se que 

de toda a água disponível no mundo apenas 2,5% é considerado água doce, 

distribuído entre geleiras, calotas polares, águas subterrâneas, umidade atmosférica 

etc. (TOMAZ, 2010). 

 Além do processo de conscientização da população para diminuição do 

consumo de água, as novas tecnologias de aproveitamento alternativo de águas 

vêm sendo apontado como grande opção em meio ao processo de escassez. Novas 

tecnologias vêm sendo discutidas para obtenção de soluções que possuam alta 

relação custo benefício. 

 Israel, por exemplo, é o país com o maior índice de reaproveitamento 

de água do esgoto do mundo para a reutilização na agricultura estando inserido na 

região desértica do continente asiático. Além disso, o País já conta com a 

dessalinização das águas do Mar Vermelho que contribuem para minorar o consumo 

de água potável (ICEKSON-TAL et al., 2003). 

 Segundo Rezende e Tecedor (2017) o aproveitamento de água chuva 

é um dos processos que tem se mostrado cada vez mais comum em diversos países 

como Estados Unidos, Alemanha, Japão, Inglaterra e Austrália. A ideia consiste na 

coleta, tratamento (dependendo da qualidade da água e de sua utilização) e 

armazenamento de águas pluviais para posterior utilização.  

O Brasil é o maior detentor de recursos hídricos, se comparado a outros 

países, estipula-se que cerca de 12% da água potável do mundo está distribuído no 

País (ANA, 2017). Porém, a má distribuição é um fator que chama a atenção, pois a 

maior parte da população do País está concentrada na região Sudeste que possui 

baixa disponibilidade dos recursos hídricos, enquanto na região Norte, muito em 

função da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), possui a maior reserva de 

água doce no Brasil e a menor parte da população (TOMAZ, 2010). 

De acordo com o último relatório da SUDENE (2017), o Ceará atualmente 

possui 95% do seu território no semiárido brasileiro, essa zona possui duas 
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características principais que dificultam o acúmulo de água nos reservatórios: baixo 

índice pluviométrico e altos índices de evaporação. De acordo com a Fundação 

Cearense de Meteorologia (FUNCEME, 2019), a região apresenta um período 

chuvoso bem definido (janeiro a abril), porém instável, com precipitações médias de 

800,6 mm/ano. Entretanto observa-se uma alta variação nesses valores nos últimos 

10 anos. 

A capital do estado do Ceará, Fortaleza, não está inserida no semiárido 

cearense e possui médias de pluviosidade acima da média estadual. Por estar ser 

uma cidade litorânea próximo à linha do Equador, região onde ocorrem variações 

que são causadas por fenômenos como o El Niño, La Niña e o Dipolo TSM e o 

sistema de Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), a capital tem médias 

pluviométricas de 1444,60 mm (FUNCEME, 2019). 

Em Fortaleza são observados poucos sistemas de aproveitamento de 

água da chuva, devido a uma cultura de parte da população, que ignoram os 

problemas de escassez que vivem os reservatórios da região, e da desinformação 

sobre os benefícios do aproveitamento de águas pluviais. Um dos casos de 

utilização mais conhecidos no Estado é realizado por uma rede de hotéis que 

aproveita a água da chuva para usos em descargas dos aparelhos sanitários, além 

de aproveitarem a água proveniente dos drenos de ar condicionado.  

 

1.1  Objetivo geral 

 

Investigar a viabilidade do aproveitamento da água da chuva para fins não 

potáveis em um condomínio vertical localizado em Fortaleza, Ceará. 

 

1.2  Objetivos específicos 

 

• Caracterização hidrológica (área da bacia, uso e ocupação do solo, médias 

de precipitação e evapotranspiração) da área de estudo; 

• Estimar a demanda de água para usos não potáveis, em residencial escolhido 

como área de estudo localizado em Fortaleza, Ceará; 

• Analisar as características físico-químicas e microbiológicas da água da 

chuva coletadas no residencial escolhido como área de estudo localizado em 

Fortaleza, Ceará; 
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• Verificar a economia proporcionada com o aproveitamento de água da chuva, 

em residencial escolhido como área de estudo localizado em Fortaleza, 

Ceará. 

 

1.3  Estrutura do trabalho 

 

 O trabalho é composto por cinco capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta uma breve introdução sobre o tema, a problemática e mostrando os 

objetivos geral e específicos. 

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico abordando água no 

mundo, no Brasil e no Ceará com informações sobre uso racional da água, 

pluviometria, sistemas de captação de água, normatização envolvendo a captação 

de águas pluviais e tipos de materiais utilizados. 

O terceiro capítulo mostra a metodologia do estudo, trazendo a 

quantidade de água, com fins não potáveis, consumida no residencial multifamiliar, 

como será realizado o processo de caracterização de água da chuva e apresentação 

do método de aproveitamento de água da chuva adequado. 

No quarto capítulo aborda os resultados do presente estudo obtidos com 

base no estudo da quantidade de água, com fins não potáveis, consumida. Além de 

apresentar o potencial econômico do aproveitamento de água da chuva, mostrar 

também os resultados das características da água chuva de Fortaleza, Ceará. 

No último capítulo serão apresentadas as conclusões, as limitações 

encontradas e sugestões para futuros trabalhos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A escassez de recursos hídricos é um dos assuntos mais sensíveis 

quando se aborda o tema água. Os conceitos de uso consciente estão sendo cada 

vez mais difundidos na sociedade atual. 

A distribuição de água no Planeta ocorre de maneira não uniforme, como 

mostrado na Tabela 1. De acordo com Tomaz (2010), 71% do Planeta é coberto por 

água, porém 96,5% dessa água está presente nos oceanos, representando água 

salgada que é imprópria para ingestão humana, apenas 2,5% é considerado água 

doce distribuídos de maneiras diferentes.  

 
Tabela 1 – Distribuição da água no Planeta. 

Fonte de água Volume de água(km³) Água total (%) Água doce (%) 

Oceanos, mares e baías 321.000.000 96,54 0 

Calotas polares, geleiras e 
neve permanente 

5.773.000 1,74 68,7 

Lençóis freáticos 5.614.000 1,69 0 

Doce 5.614.000 0,76 30,1 

Salgada 3.088.000 0,93 0 

Umidade do solo 3.959 0,001 0,05 

Neve temporária e degelo 71.970 0,022 0,86 

Lagos 42.320 0,013 0 

Doce 21.830 0,007 0,26 

Salgada 20.490 0,006 0 

Atmosfera 3.095 0,001 0,04 

Pântanos 2.752 0,0008 0,03 

Rios 509 0,0002 0,006 

Água biológica 269 0,0001 0,003 

Fonte: Adaptado de Shiklomanov (2000). 

 

O semiárido é uma região caracterizada por altas temperaturas, solo 

pobre em nutrientes e baixo índice pluviométrico. Um dos indicativos mais 

importantes para a caracterização de uma região semiárida é o índice de 

Thornthwaite, que leva em consideração o balanço hídrico climatológico (BHC), ou 

seja, os níveis de evapotranspiração e precipitação (THORNTHWAITE, 1948). 

Estima-se que, no mundo, as regiões consideradas semiáridas, áridas ou 

hiper-áridas, conforme apresentado na Figura 1, abrigam cerca de 2,1 bilhões de 

pessoas no mundo e cobrem cerca de 41,3% da superfície terrestre. A população 
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presente nessa região tem acesso a 1300 litros de água por ano, sendo o mínimo 

necessário para consumo humano 2000 litros de água por ano (ONU, 2011). 

 
Figura 1 – Regiões semiáridas do planeta. 

 

Fonte: Adaptado de UNEP (2007). 

 

Países como Austrália, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Japão e 

Namíbia já utilizam medidas de reutilização e aproveitamento de águas pluviais 

(ASANO, 1998). Um dos maiores exemplos é Israel, que por estar inserido em zona 

desertificada precisou se reinventar com relação ao uso consciente da água, e 

também pelo desenvolvimento de tecnologias que permitem a convivência da 

população nas regiões de clima árido e semiárido. As zonas desertificadas são 

causadas por queimadas, uso inapropriado do solo ou secas muito prolongadas, 

causando redução e escassez de recursos hídricos. 

Israel é um exemplo de sucesso quando a questão é aproveitamento da 

água. O rio Jordão é uma das únicas fontes de água para o País, sendo até alvo de 

disputas com a Jordânia, porém um pacto para o abastecimento entre os países 

apaziguou a situação. 
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O País está localizado na região semiárida e possui uma população de 

8,8 milhões em 2018. Em 1955, Israel adotou um sistema de política nacional de 

reutilização de água e até os dias atuais estima-se cerca de 80% da reutilização dos 

efluentes tratados são destinados para aplicação na agricultura. Além disso, Israel 

também conta com sistema de dessalinização de água do mar utilizado para tratar 

as águas do Mar Vermelho (ICEKSON-TAL et al., 2003). 

Em Tel-Aviv, capital de Israel, toda a água proveniente dos esgotos é 

tratada química e biologicamente na estação de tratamento Shafdan, a maior do 

Oriente Médio, transportada por 100 quilômetros e reutilizada na irrigação das 

plantações israelitas. Cerca de 95% da população israelita possui sistema de 

esgotamento, dessa parcela são tratados e reutilizados cerca de 80% da água 

proveniente do tratamento desse sistema (ICEKSON-TAL et al., 2003). 

Além disso, os domicílios as casas possuem arejadores nas torneiras, 

sistema que adiciona ar à água diminuindo o fluxo de água, essa economia 

representa 57% a 75% da vazão convencional, dependendo do modelo da torneira 

(SABESP, 1996). 

Outro exemplo é o Zilker Park, que fica localizado na cidade de Austin nos 

Estados Unidos. O parque possui 4 tanques de armazenamento de água de chuva, 

podendo captar aproximadamente 30.000 litros de água para alimentar o parque 

botânico local (ICEKSON-TAL et al., 2003). 

O Brasil possui 12% das reservas de água doce do mundo, 

representando 53% dos recursos hídricos de toda América do Sul (ANA, 2017). 

Contudo, todo esse potencial hídrico é mal distribuído, como exposto na Tabela 2, 

pois as principais reservas aquáticas estão presentes na região Norte do País que 

possui menor parcela da população nacional. 

 

Tabela 2 – Disponibilidade hídrica e população por região do Brasil. 

Regiões Disponibilidade Hídrica (%) Área(km²) População População (%) 

Norte 68,5 3.869.637 15.864.454 7,92 

Nordeste 3,3 1.561.177 53.081.950 27,77 

Sudeste 6 927.286 80.364.410 42,61 

Sul 6,5 577.214 27.386.891 14,67 

Centro-Oeste 15,7 1.612.077 14.058.094 7,03 

Fonte: Adaptado de Tomaz (2010) e IBGE (2010). 
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Outro fator relevante é que, no Brasil, cerca de 34% das terras são 

utilizadas para agricultura, seja voltado para o agronegócio ou a agricultura de 

subsistência, que é o setor que mais necessita de recursos hídricos (SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOAL 6, 2017). No Brasil são consumidos 1.212 m³ de água, 

somente o setor da agricultura consome 70% da água produzida no país, como 

demonstrado na Figura 2 (ONU, 2017). 

  
Figura 2 – Consumo de água no Brasil por setor. 

 

Fonte: Adaptado de ONU (2017). 

 

De acordo com o Ministério da Integração (2005), o semiárido brasileiro é 

uma região caracterizada com índice pluviométrico médio igual ou inferior a 800 mm 

por ano, possui Índice de Aridez de Thornthwaite igual ou inferior a 0,50 e percentual 

diário de déficit hídrico igual ou superior a 60% de acordo com as Resoluções do 

Conselho Deliberativo da Sudene N° 107, de 27 de julho de 2017. O semiárido 

atinge cerca de 27 milhões de brasileiros e abrange 1.262 municípios, como 

demonstrado na Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

70%

22%

8%

Agricultura Indústrias Doméstico
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Tabela 3 – Quantidade de municípios brasileiros no semiárido. 

Estados 
Municípios no 

semiárido 

Alagoas 38 

Bahia 278 

Ceará 175 

Maranhão 2 

Minas Gerais 91 

Paraíba 194 

Pernambuco 123 

Piauí 185 

Rio Grande do 
Norte 147 

Sergipe 29 

Fonte: Adaptado de SUDENE (2017). 

 

De acordo com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE, 2017) o semiárido brasileiro ocupa cerca de 12% de todo o território 

nacional (grande parte situado no Nordeste), conforme delimitação apresentada na 

Figura 3. 

 

Figura 3 – Semiárido brasileiro. 

 

Fonte: SUDENE, 2017. 
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2.1 Recursos hídricos no Ceará 

 

O programa Pacto das Águas foi lançado em 2008 pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Ceará para promover o desenvolvimento de estratégias 

voltadas para a gestão de recursos hídricos. No Pacto das Águas foram definidos 4 

eixos temáticos para discussão: Água para Beber, Convivência com o Semiárido, 

Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos e Água e Desenvolvimento 

(Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 2008). Os eixos abordados e seus 

objetivos estão presentes na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Objetivos dos 4 eixos do Pacto das Águas. 

Eixo Objetivos 

Água para Beber 
Universalização do saneamento básico, além de 
redução de perdas e educação para consumo 

racional. 

Água e Desenvolvimento 

Programas para o fortalecimento de um 
desenvolvimento sustentável relativos a sistemas 
de irrigação, aquicultura e pesca, e a redução do 

uso de agrotóxicos. 

Convivência com o Semiárido 
Garantia de água em quantidade e qualidade 

para a população de forma sustentável e 
racional. 

Sistema de Gerenciamento 
Monitoramento da quantidade e qualidade das 

águas dos recursos hídricos do Estado. 

Fonte: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (2012). 

 

O Ceará enfrenta graves problemas no abastecimento de água, tendo em 

vista que os principais reservatórios de abastecimento do Estado se encontram com 

níveis de água precários. Sabe-se que, 59,36% dos reservatórios estão com 

capacidade abaixo de 50% de armazenamento, logo, a utilização da água da chuva 

para usos não potáveis é uma alternativa a ser considerada como opção na 

obtenção de água e contribuir com a economia das águas de reservatórios e poços 

(COGERH, 2019). 

No Ceará, as chuvas têm grande importância para o povo, o período 

chuvoso possui apenas 3 ou 4 meses (janeiro a abril) em um ano, enquanto o 

período seco possui de 8 a 9 meses (maio a dezembro). Esse período chuvoso bem 

definido é consequência, principalmente, do sistema meteorológico Zona de 
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Convergência Intertropical (ZCIT) que afeta aos territórios próximos a linha do 

Equador. 

A ZCIT é um conjunto de nuvens que está presente próximo à zona 

equatorial do globo, a convergência dos ventos faz com que o ar quente e úmido 

ascenda carregando a umidade do oceano, fazendo com que ocorra a formação de 

nuvens (CARVALHO & OYAMA, 2013). 

 Nessa região ocorre uma relação de características atmosféricas e 

oceânicas: zona de confluência dos Alísios (ZCA), Zona Cavado Equatorial, Zona de 

Máxima Temperatura de Superfície do mar (TSM), Zona de Máxima Convergência 

de Massa e Zona da Banda de Máxima Cobertura de Nuvens Convectivas. Esta 

zona pode ser identificada pela presença de aglomerados convectivos, que é um 

dos principais mecanismos de aquecimento da atmosfera ocasionado pela liberação 

de calor latente e pela interatividade entre radiação solar e nebulosidade 

(CARVALHO & OYAMA, 2013). A Figura 4 demonstra a atividade da ZCIT no norte 

do Ceará. 

 

Figura 4 – Zona de Convergência Intertropical atuando no norte do Ceará. 

 

Fonte: FUNCEME (2019). 

 

Além desses sistemas o Ceará conta com outros dois fenômenos que 

ajudam a explicar seu período chuvoso, são eles: o El Niño e La Niña. O fenômeno 

do El Niño é cíclico, apesar de não se saber o período exato do seu aparecimento. 

Esse fenômeno consiste no aquecimento acima do normal das águas oceânicas no 

centro-leste do Oceano Pacífico Tropical desde os países Peru e Equador até 
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aproximadamente a longitude de 180° (CARVALHO & OYAMA, 2013). O 

posicionamento do El Niño está representado pela Figura 5. 

 

Figura 5 – Posicionamento do El Niño. 

 

Fonte: FUNCEME (2019). 

 

Já o La Niña é o fenômeno oposto ao El Niño, causa o resfriamento das 

águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial Central e Oriental. Nele, os ventos 

alísios mostram-se mais intensos que o habitual e as águas ficam mais frias, 

estendendo-se numa faixa de largura de 10° de latitude ao longo do Equador até 

aproximadamente 180° de longitude no Pacífico Central (CARVALHO & OYAMA, 

2013). 

Em 2019, o Estado apresentou um índice pluviométrico médio observado 

de 829,9 mm (até meados agosto), o que representa a terceira melhor média anual 

se comparado aos últimos 10 anos de chuvas no Ceará (FUNCEME, 2019). O 

Figura 6 apresenta os valores médios observados no estado do Ceará nos últimos 

10 anos de acordo com a FUNCEME (2019). 
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Figura 6 – Média observada anual. 

 

Fonte: FUNCEME (2019). 

 

O estado do Ceará está, quase em sua totalidade, inserido na Região 

Hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental e uma pequena parcela está presente na 

Região do Parnaíba. O Estado possui 12 bacias hidrográficas, 155 reservatórios 

superficiais, sendo 118 destes com capacidade superior a 110 hm³ de 

armazenamento de água. Tais reservatórios abastecem 120 sedes urbanas 

enquanto 65 municípios são abastecidos exclusivamente por águas subterrâneas 

(ANA, 2010). A Figura 7 representa as bacias hidrográficas presentes no Estado. 

 

Figura 7 – Bacias hidrográficas do Ceará. 

 

Fonte: ANA (2010). 
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A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) é a instituição 

responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos do Estado e a promoção do 

acesso à água. O responsável pela distribuição e tratamento de água é a 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), que atende 98,59% da 

população de Fortaleza e 98,01% da população do interior do Estado, possuindo 

160 estações de tratamento de água. Além da CAGECE, existe também o Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) que atua em algumas cidades do Estado, e 

geralmente são geridas pelas prefeituras locais. 

A cidade de Fortaleza está inserida na bacia Metropolitana que se localiza 

a nordeste do Estado, compreendendo 10% de sua área. É dividida em 14 sub-

bacias e limitada ao sul pelo rio Banabuiú, a leste pela bacia do Baixo Jaguaribe e 

oeste pela bacia do Curu (Assembleia Legislativa, 2009). A Figura 8 demonstra as 

cidades compreendidas, divisão e os limites da bacia. 

 
Figura 8 – Municípios da Bacia Metropolitana e seus principais municípios. 

 

Fonte: Adapatado de Google Earth (2020). 

 

A Bacia Metropolitana compreende 18 reservatórios, onde 14 possuem 

capacidade de acumulação maior que 10 hm³, os demais açudes possuem função 

de acumular a água da chuva durante o período chuvoso e utilizar essa reserva nos 
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períodos de seca (Plano Municipal de Saneamento Básico, 2014). A Tabela 5 lista 

os principais reservatórios e suas capacidades de acumulação. 

 

Tabela 5 – Lista dos principais reservatórios presentes na bacia Metropolitana. 

Reservatórios Municípios Capacidade de acumulação (m³) 

Pacoti / Riachão / Gavião Horizonte / Itaitinga / Pacatuba 450.100.000 

Pacajus Pacajus 240.000.000 

Aracoiaba Aracoiaba 175.000.000 

Pompeu Sobrinho Choró 143.000.000 

Sítios Novos Caucaia 123.240.000 

Castro Itapiúna 63.900.000 

Batente Ocara 52.692.750 

Malcozinhado Cascavel 37.800.000 

Acarape do Meio Redenção 31.500.000 

Catu Cinzenta Aquiraz 27.100.000 

Cauhipe Caucaia 12.000.000 

Amanary Maranguape 11.300.000 

TOTAL: 1.367.632.750 

Fonte: Adaptado de SRH (2013) e COGERH (2013). 

 

Os reservatórios mostrados na Tabela 6 apresentam capacidade de oferta 

hídrica de cerca de 8,6 m³/s com, aproximadamente, 99% de garantia e tem a 

função de abastecer a região metropolitana de Fortaleza, que possui 19 cidades e é 

a 4ª região metropolitana mais populosa do País com 3.741.198 habitantes (IBGE, 

2010).  

A cidade é abastecida pelo sistema integrado Gavião cuja fonte hídrica é 

o conjunto de reservatórios Pacajus, Pacoti, Riachão e Gavião. O reservatório fica 

localizado no município de Pacatuba e possui capacidade de armazenamento de 33 

hm³ de água, contando com 83,3% do seu volume reservado (COGERH, 2019).  

Fortaleza é a 6ª capital brasileira de maior vazão em 2019, consumindo 

6,89 m³/s (ANA, 2019). Estudos realizados pela Agência Nacional de Águas (ANA), 

através do Manual Consuntivos de Águas (2019) estimam que, em 2030, a vazão de 

Fortaleza seja de 8,55 m³/s, um aumento de 24% se comparado ao valor de 2019. 

O abastecimento de água de Fortaleza abrange quase 99% da área da 

cidade, possuindo duas estações de tratamento (ETA Oeste e Gavião), porém 
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apenas 53,34% da área da Capital possui rede de esgoto, mesmo possuindo cerca 

de 42 estações de tratamento de esgoto (ANUÁRIO DE FORTALEZA, 2012).  

 

2.2  Águas pluviais 

 

O ciclo hidrológico é a denominação da dinâmica da água no Planeta 

Terra. A energia que mantém essa movimentação vem do sol, e a água transpassa 

os reservatórios terrestres: hidrosfera, atmosfera, litosfera e biosfera. As massas de 

ar de temperaturas diferentes, tem papel fundamental para promover a precipitação 

(MAY, 2004). Esse ciclo é de extrema importância, pois a precipitação promove a 

recarga das fontes de água do planeta infiltrando-se para aquíferos ou escoando e 

reabastecendo rios, lagos e oceanos.  

Os volumes de água evaporados em determinado local do planeta não se 

precipitam necessariamente no mesmo local por causa de movimentos contínuos, 

com dinâmicas diferentes na atmosfera e na superfície terrestre (TUCCI, 2014). 

       Segundo Villiers (2002), cerca de 10% a 20% da água precipitada, infiltra 

e percola para os sistemas de águas subterrâneas, recarregando os aquíferos. 

Todavia, a extração dessas águas em demasia acarreta em superexploração dos 

lençóis freáticos e artesianos, causando grandes impactos, não somente nessas 

reservas, mas também na queda dos níveis de água dos rios que dependem do 

escoamento subterrâneo. Em casos mais críticos a retirada da água dos aquíferos 

costeiros pode causar a invasão da água salgada comprometendo a água do 

aquífero. 

A precipitação atmosférica é uma das etapas presente no ciclo 

hidrológico. Decorre da formação de micro gotículas de água que, com a presença 

significativa de umidade e núcleos de condensação, formam uma grande quantidade 

de partículas de água com tamanho e peso suficientes, fazendo com que a força da 

gravidade supere a turbulência que mantinham as gotículas (TUCCI, 2014). 

Podendo apresentar, de acordo com Tucci (2014) ainda diferentes formas de 

precipitação na natureza, como: 

• Chuvisco: precipitação muito fina e de baixa intensidade; 

• Chuva: precipitação na forma líquida; 

• Neve: precipitação na forma de cristais de gelo; 
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• Saraiva: precipitação na forma de pedras de gelo com cerca de 5 mm de 

diâmetro; 

• Granizo: precipitação em forma de pedras sendo redondas ou de forma 

irregular atingem tamanho grande (acima de 5mm de diâmetro); 

• Orvalho: condensação do vapor de água do ar, quando objetos expostos ao 

ar livre amanhecem coberto por gotículas de água; 

• Geada: deposição de cristais de gelo, semelhante ao ponto de orvalho, porém 

ocorre em temperaturas abaixo de 0°C. 

 

Ainda segundo Tucci (2014), as precipitações podem ser classificadas de 

acordo com o mecanismo que produz a ascensão do ar úmido como demonstrados 

na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Classificação das chuvas. 

Tipos Ocorrência  Características 

Convectivas 

O ar úmido é aquecido criando camadas de ar em 
equilíbrio instável, se esse equilíbrio for perturbado 
forma-se a ascensão do ar menos denso que atinge 
seu nível de condensação. Essas chuvas ocorrem 
principalmente em zonas equatoriais onde os ventos 
são fracos e a movimentação do ar ocorre 
verticalmente. 

Grande intensidade e 
curta duração 
ocorrendo em 
pequenas áreas e 
podem provocar sérias 
inundações em bacias 
de pequeno porte. 

Orográficas 

Quando ventos quentes e úmidos encontram uma 
barreira montanhosa, elevam-se e resfriam havendo 
condensação do vapor formando nuvens e chuvas. 
Quando ventos ultrapassam a barreira de montanhas 
ocorre a projeção da sombra pluviométrica, que 
causam áreas secas ou semiáridas causadas pelo ar 
seco. 

São chuvas de 
pequena intensidade e 
grande duração 
ocorrendo em 
pequenas áreas. 

Ciclônicas ou 
frontais 

Interação de massas de ar quentes e frias. Ocorre 
nas regiões de convergência na atmosfera, quando o 
ar mais quente e úmido é impulsionado para cima, 
resultando no seu resfriamento e na condensação do 
vapor de água. 

Chuvas de média 
duração e intensidade 
média atingindo 
grandes áreas, seus 
ventos são fortes e 
possuem 
características 
ciclônicas. 

Fonte: Adaptado de Tucci (2014). 

 

2.3  Parâmetros de qualidade da água 

 

De acordo com Tomaz (2010) a qualidade da água da chuva pode ser 

enquadrada em quatro etapas: antes de atingir o solo, após escorrer pelo telhado, 

no ponto de uso e dentro do reservatório. 
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A qualidade da água da chuva antes de atingir o solo apresenta 

características que variam de acordo com a região de ocorrência das chuvas. Em 

regiões geográficas próximo ao oceano, é possível constatar que a chuva apresenta 

elementos como: sódio, potássio, magnésio, cloro e cálcio em concentrações 

proporcionais as encontradas nas águas do mar. Os elementos presentes nas águas 

pluviais, distante da costa, são de origem terrestre (TOMAZ, 2010). 

Em centros urbanos é possível encontrar variações da qualidade do ar 

devido a concentração de poluição presente no ar, como dióxido de enxofre, óxidos 

de nitrogênio ou, em casos mais extremos, chumbo, zinco e outros. Por 

característica as águas da chuva possuem pH sempre ácido, em torno de 5,0, porém 

em regiões com altos índices de poluição esse valor pode chegar a 3,5 quando 

ocorre o fenômeno das chuvas ácidas. Estas chuvas “só devem ser usadas para uso 

não-potável, principalmente em regiões industriais, onde é grande a poluição 

atmosférica” (TOMAZ, 2010). 

Para o aproveitamento de água da chuva, podem ser utilizados diferentes 

métodos para captação, porém dependendo dos materiais utilizados a água poderá 

ser contaminada, por contaminantes como: fezes de animais, poeiras, folhas de 

árvores, revestimento do telhado, fibrocimento, tintas, entre outros. Por isso, o ideal 

é que se descarte uma primeira quantidade de água precipitada no telhado (TOMAZ, 

2010). 

De acordo com Terry (2001), os telhados mais indicados para utilização 

em sistemas de captação da água da chuva são os metálicos, pois estes 

apresentam menor possibilidade de acúmulo de bactérias. Outros materiais que 

podem ser considerados são os plásticos e as telhas cerâmicas. 

Pesquisas realizadas na China por Guanghui (2001), demonstraram que 

nos primeiros 20 minutos de chuva a água apresenta maiores concentrações de 

poluentes, como sólidos em suspensão e demanda química de oxigênio. 

Segundo Tomaz (2010), a água no ponto de uso pode ser definida, por 

exemplo, como a água da bacia sanitária para uso de descarga, torneira de jardim e 

alimentação para máquina de lavar roupas. Alguns países exigem, através de 

normas, parâmetros para a água no ponto de uso, em geral as exigências são: odor 

e cor, pH, nível de cloro residual, coliformes totais e sólidos em suspensão. 

Tomaz (2010) descreve que a chuva pode levar materiais pesados que 

estão no ar e se depositam formando uma camada de lama no fundo do 
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reservatório. Além desses materiais, os microrganismos podem se desenvolver 

causando patologias para quem utiliza a água para fins potáveis. Por isso, é 

necessário realizar a inspeção e limpeza do reservatório pelo menos uma vez ao 

ano, além de manter o ambiente hermeticamente fechada e que impeça a entrada 

da luz solar, evitando o crescimento de algas (TOMAZ, 2010).  

 

2.4  Normas brasileiras sobre aproveitamento de águas pluviais 

 

Em 2007, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou a 

NBR 15.527 – Água de chuva – Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas 

para fins não potáveis – Requisitos, que descreve as condições e os parâmetros 

para a utilização de sistemas de aproveitamento de águas pluviais baseadas em 

normas estrangeiras e em normas já existentes no País. 

A NBR 15527 (2007) estabelece os parâmetros de qualidade da água 

pluvial para usos não potáveis, que estão presentes na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Parâmetros de qualidade de água de chuva para usos restritivos. 

Parâmetro Análise Valor 

Coliformes totais Semestral Ausência em 100 Ml 

Coliformes termotolerantes Semestral Ausência em 100 Ml 

Cloro residual livre¹ Mensal 0,5 a 3,0 mg/L 

Turbidez Mensal < 2,0 uT (para usos menos restritivos < 5,0 uT) 

Cor aparente Mensal < 15 uH 

pH Mensal 
6,0 a 8,0 (no caso de tubulação de aço carbono ou 

galvanizado) 

NOTA: Podem ser utilizados outros processos de desinfecção além do cloro, como a aplicação de 
raio ultravioleta e aplicação de ozônio. 

¹ No caso de serem utilizados compostos de cloro para desinfecção. 

Fonte: ABNT (2007). 

 

A NBR 15.527 (2007) também explicita a necessidade de realizar 

manutenções periódicas em todo o sistema de aproveitamento de água da chuva, de 

acordo com a Tabela 8. 
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Tabela 8 – Frequência de manutenção. 

Componente Frequência de manutenção 

Dispositivo de descarte de detritos 
Inspeção mensal 

Limpeza trimestral 

Dispositivo de descarte do escoamento inicial Limpeza mensal 

Calhas, condutores verticais e horizontais Semestral 

Dispositivos de desinfecção Mensal 

Bombas Mensal 

Reservatório Limpeza e desinfecção anual 

Fonte: ABNT (2007). 

 

A Tabela 9 demonstra os padrões e métodos da ABNT através da NBR 

15.527/2007 comparado com a Portaria n°5 Anexo XX, do Ministério da Saúde. 

 

Tabela 9 – Parâmetros e métodos analíticos ou equipamentos. 
Parâmetros Métodos analíticos Valores a serem atingidos* Portaria n°5 

Turbidez (uT) 
Turbidímetro, fabricado pela 

Hach Company, modelo 
2100P  

< 2,0 uT (para usos menos 
restritivos < 5,0 uT) 

0,5 uT, em 95% 
das amostras (¹) 

Coliformes 
totais 

(NMP/100mL) 

9221 D Presence-Absence (P-
A) Coliform test 

Ausência em 100 mL 
Ausência em 

100 mL 

Escherichia 
coli (NMP/100m

L) 

9221 F Escherichia 
coli Procedure (proposed) 

Ausência em 100 mL 
Ausência em 

100 mL  

Cor aparente 
(uH) 

2120 B Visual Comparison 
Method 

< 15 uH < 15 uH (²) 

Cloro residual 
livre (mg/L) 

Titulometria utilizando 
DPD  4500 Cl F 

0,5 a 3,0 mg/L ≤ 2mg/L (³) 

pH 
pHmetro, 4500 H+ B 

Eletrométrico 
6,0 a 8,0 (no caso de tubulação 
de aço carbono ou galvanizado) 

6 a 9,5 (⁴) 

* Valores baseados na norma em vigor, ABNT NBR 15.527/2007  

(¹) Valores para filtração rápida (tratamento completo ou filtração direta), segundo a Portaria de 
consolidação n°5/2017 

(²) Valor para padrão organoléptico de potabilidade, segundo a Portaria de consolidação n°5/2017 

(³) Valor em qualquer ponto do sistema de abastecimento, segundo a Portaria de consolidação 
n°5/2017 

(⁴) Valor no sistema de distribuição, segundo a Portaria de consolidação n°5/2017 
 
Fonte: Adaptado de APHA (2017), ABNT (2007) e Brasil (2017). 
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2.5  Sistema de captação de águas pluviais 

 

Segundo Gonçalves (2006), para a determinação do sistema de captação 

de águas pluviais deve-se levar em consideração a precipitação média local, a área 

da coleta, o coeficiente runoff ou coeficiente de deflúvio, determinar a demanda para 

os usos da água, caracterizar a qualidade da água pluvial, escolher o sistema de 

tratamento (se necessário), realizar os projetos e dimensionamento de sistemas 

complementares (grades, filtros, tubulações, calhas, etc., elaborar o projeto e 

dimensionamento do descarte e calcular a capacidade do reservatório de água. 

Ainda de acordo com Gonçalves (2006), o sistema de coleta de água da 

chuva através do telhado é mais simples e, quase sempre, produz uma água de 

melhor qualidade. Esta água coletada pode ser utilizada para abastecimento 

humano após tratamento, promovendo a redução do escoamento superficial, 

diminuindo a possibilidade de inundações e reduzindo o consumo de águas potáveis 

(águas de redes de abastecimento) para usos menos nobres. 

Herrmann e Schmida (1999) destacam quatro tipos de métodos 

construtivos para o sistema de captação de águas pluviais: 

• Sistema de fluxo total (Figura 9): tudo que é coletado passa por um filtro ou 

tela e é reservado em um tanque. A água excedente é destinada para o 

sistema de drenagem; 

 

Figura 9 – Sistema de fluxo total. 

 

Fonte: Adaptado de Herrmann e Schmida (1999). 

 



30 
 

 

• Sistema divisor (Figura 10): possui um ramal instalado no tubo vertical, após 

o sistema coletor, objetivando o descarte da primeira chuva que serve 

também como sistema de remoção da água pluvial excedente;  

 

Figura 10 – Sistema divisor. 

 

Fonte: Adaptado de Herrmann e Schmida (1999). 

 

• Sistema de retenção de maior capacidade (Figura 11): dispõe de um 

reservatório maior, que fornece maior autonomia de uso. Outra vantagem é a 

prevenção da sobrecarga do sistema de drenagem, evitando assim 

inundações; 

 

Figura 11 – Sistema de retenção de maior capacidade. 

 

Fonte: Adaptado de Herrmann e Schmida (1999). 
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• Sistema com infiltração (Figura 12): similar ao sistema de fluxo total, porém, 

nesse sistema a água excedente é extravasada e direcionada para um 

sistema de infiltração diretamente no solo. 

 
Figura 12 – Sistema com infiltração. 

 

Fonte: Adaptado de Herrmann e Schmida (1999). 

 

O sistema de captação, independentemente do tamanho, será composto 

por: área de captação, tubulações, telas, filtros e reservatório (GONÇALVES, 2006). 

Um dos fatores mais importantes para a implementação do projeto é o 

conhecimento da área de captação de águas pluviais. Existem três tipos de 

captação: o realizado por telhados, pela superfície do solo ou misto (LEE et al., 

2000). De acordo com Annecchini (2005), no caso da realização da captação por 

telhados pode variar de acordo com os materiais a serem utilizados, podendo ser 

telha cerâmica, fibrocimento, zinco, aço galvanizado, plástico, acrílico, concreto ou 

manta asfáltica. 

Gonçalves (2006) explicita que o tipo de material e a inclinação interferem 

no sistema de aproveitamento de águas pluviais. Estes podem proporcionar um 

coeficiente de runoff maior e assim diminuir a parcela de água a ser absorvida pelo 

material e disponibilizando maior volume de água a ser coletado. Além disso, 

também deve-se levar em consideração os materiais que menos acumulam sujeiras, 

como poeiras e que sejam facilmente limpáveis. A Tabela 10 apresenta os valores 

do coeficiente de runoff para os materiais expostos. 
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Tabela 10 – Coeficientes de runoff médio dos materiais. 

Material Coeficiente de runoff (C) 

Telhas cerâmicas 0,8 a 0,9 

Telhas esmaltadas 0,9 a 0,95 

Telhas metálicas 0,8 a 0,9 

Cimento amianto 0,8 a 0,9 

Plástico 0,9 a 0,95 

Fonte: Adaptado de Tomaz, 2010. 

 

A captação pela superfície do solo deve possuir áreas minimamente 

inclinadas e impermeabilizadas, podendo ser construídas rampas ou canais para 

destinação exclusiva da água. É recomendável não coletar a água de onde há fluxo 

de veículos, pois a água passará a ter qualidade inferior (ANNECCHINI, 2005). 

Esse sistema é utilizado para impedir a entrada de folhas ou materiais 

grosseiros nas calhas e nas tubulações verticais (GONÇALVES, 2006). Será 

necessário realizar a limpeza manual desses elementos para não atrapalhar a 

captação da água pluvial. 

As tubulações tipo calha coletam a água que escorre pelo telhado e a 

conduz para as tubulações horizontais e verticais. As tubulações horizontais têm a 

função de destinar as águas coletadas pelas tubulações verticais e destiná-las para 

o reservatório, distribuição para as residências ou estação de tratamento de água, 

se necessário (GONÇALVES, 2006). A Figura 13 demonstra um sistema de calhas 

com gradeamento, que impossibilita a entrada de grandes partículas. 
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Figura 13 – Exemplo calha de PVC com gradeamento. 

 

Fonte: Gonçalves (2006). 

 

A NBR 10844 (1989), que aborda as “Instalações prediais de águas 

pluviais” da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), determina os 

materiais que deverão ser utilizados para as tubulações calha, horizontais e 

verticais. Para estas tubulações podem ser utilizados: chapas de aço galvanizado, 

folha-de-flandres, chapas de cobre, aço inoxidável, alumínio, fibrocimento, PVC 

rígido, fibra de vidro, concreto e alvenaria. 

O reservatório é utilizado para o armazenamento e proteção da água da 

chuva. Estes reservatórios podem ser enterrados, ficando abaixo do nível do solo, 

ou de superfície que ficam acima do nível do solo. Dependendo do seu 

posicionamento os reservatórios podem precisar de uma bomba para elevar a água 

para as tubulações de distribuições para os aparelhos (ANNECCHINI, 2005). 

Os materiais mais utilizados são: Polietileno de Alta Densidade (PEAD), 

Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV), aço inox, de alvenaria e cimento 

impermeabilizados (GONÇALVES, 2006). 

A NBR 12217 (1994) é a norma responsável pelo “Projeto de reservatório 

de distribuição de água para abastecimento público” determinada pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Tipologia da pesquisa 

 

A metodologia do trabalho possui tanto uma abordagem qualitativa quanto 

quantitativa e utiliza procedimentos como o estudo de caso e a pesquisa de campo 

para obtenção de seus resultados. Para melhor compreensão da metodologia a 

Figura 14 mostra um fluxograma do passo a passo dos objetivos. 

 

Figura 14 – Fluxograma dos objetivos específicos. 

 

Fonte: Autor, 2020. 

 

3.2 Caracterização da área de estudo 

 

 A área de estudo escolhida fica localizada em Fortaleza, Ceará, no 

bairro Passaré. O nome do empreendimento é Edifício Castelão, que possui seus 

vértices nas coordenadas: 3°48'41.76"S e 38°31'25.14"O, 3°48'42.30"S e 

38°31'23.18"O, 3°48'42.74"S e 38°31'23.30"O, 3°48'42.18"S e 38°31'25.25"O. 

O residencial foi finalizado em 2019, seu terreno possui área total de 1525 

m², tem 4 andares com 8 apartamentos por andar cada apartamento medindo 

aproximadamente 75 m² e divididos em 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, área de 
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serviço e sala de estar. A Figura 15 apresenta uma fotografia da fachada da área de 

estudo. 

 
Figura 15 – Fachada Edifício Castelão. 

 

Fonte: Autor, 2020. 

 

 A cobertura do Edifício Castelão mede 543,45 m² e foi construída 

utilizando parte com telhas de fibrocimento e parte de concreto impermeabilizado. 

Para a drenagem de águas pluviais a cobertura possui tubulações verticais de PVC 

com 100 mm de diâmetro com ralo tipo abacaxi para evitar a entrada de resíduos 

sólidos de grandes dimensões. A Figura 16 apresenta uma imagem aérea do 

Edifício Castelão. 

 

Figura 16 – Imagem aérea do Edifício Castelão. 

 

Fonte: Google Earth, 2020. 



36 
 

 

A edificação não possui sistema de aproveitamento de água pluvial e é de 

interesse dos moradores a realização do estudo de viabilidade de um sistema de 

aproveitamento dessas águas. 

 

3.3 Levantamento e avaliação de informações hidrológicas 

 

Foram coletadas 4 informações sobre a área estudada, para melhorar a 

compreensão sobre a região estudada, conforme representado pela Figura 17. 

 

Figura 17 – Fluxograma do levantamento de informações hidrológicas. 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Para a obtenção da área da bacia em que está localizado o Edifício foi 

utilizado como base o Caderno Regional das Bacias Metropolitanas (Pacto das 

Águas), que é um estudo realizado pela Assembleia Legislativa do Ceará com o 

intuito de estudar e analisar as condições das bacias do Ceará. Com a localização 

do Edifício foi possível saber a bacia e sub-bacia em que ele se encontra. 
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A identificação do uso e ocupação de solo foi realizado com informações 

fornecidas pelo canal Urbanismo e Meio Ambiente produzido pela Prefeitura 

Municipal de Fortaleza. A localização do Edifício é o parâmetro utilizado para 

identificação do uso e ocupação do solo. 

Para identificação das médias de precipitação foi utilizado o Portal 

Hidrológico atualizado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 

Hídricos (FUNCEME). O levantamento das médias de precipitação foi realizado 

através do posto pluviométrico mais próximo da edificação melhorando assim a 

precisão na obtenção dos dados. Foram levantados os dados mensais e realizado o 

cálculo da média aritmética da precipitação no período de 1 ano. 

A evapotranspiração foi obtida através do método Pennman/Monteith que 

utiliza como base informações de radiação solar, velocidade do vento, temperatura 

do ar e umidade relativa do ar, sendo coletados pela FUNCEME que já conta com 

40 estações em funcionamento. Foi utilizada a estação mais próxima para obtenção 

de maior precisão dos dados. 

Esses dados auxiliam na melhora da precisão dos dados hidrológicos em 

geral para execução do estudo que estima a quantidade de chuva que poderá ser 

captada. A Figura 18 mostra a distância entre o Edifício Castelão e o posto 

pluviométrico Castelão. 

 

Figura 18 – Distância entre Edifício Castelão e o posto pluviométrico Castelão. 

 

Fonte: Google Maps, 2020. 
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3.4 Estimativa de demanda de água para usos não potáveis 

 

A estimativa da demanda de água a ser substituída pela água da chuva 

foi realizada através do estudo de Tomaz (2010), que apresenta os valores médios 

demandados por aparelhos de uso doméstico. Os aparelhos que receberão o aporte 

de água da chuva serão as bacias sanitárias e uma torneira no térreo destinada para 

a irrigação dos jardins do condomínio. Esses valores são representados na Tabela 

11. 

 

Tabela 11 – Valores referência de consumo. 

Bacias sanitárias 

Informações Valores Unidades 

Quantidade de descargas 5 descargas/pessoa/dia 

Volume de descarga * 9,81 L/descarga 

Jardins 

Informações Valores Unidades 

Consumo diário estimado 2 L/dias/m² 

*Foi considerado 9% a mais do consumo de água por conta de vazamentos na 
tubulação. 

 
Fonte: Tomaz, 2010. 

 

Com os valores representados da Tabela 11 e em ciência da população 

total, população flutuante do condomínio e área do jardim foi possível realizar a 

estimativa do consumo desses aparelhos. Através da Equação 3.1 foi estimado o 

consumo das bacias sanitárias. 

 

30 ( )Qbc Pop Qd V=                    (3.1) 

 

Onde: 

Qbc → Quantidade demandada de água das descargas (Litros/mês); 

Pop → População total do condomínio (Pessoas); 

Qd → Quantidade de descarga (Descargas/pessoa/dia); 

V → Volume de descarga (Litros/descarga). 

 

Para estimar a demanda da rega do jardim foi utilizada a Equação 3.2. 
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30 ( )Qr A Cd=                                    (3.2) 

 

Onde: 

Qr → Quantidade demandada de água para rega do jardim (Litros/mês); 

A → Área do jardim (m²); 

Cd → Consumo diário estimado (Litros/dia/m²). 

 

3.5 Análise de parâmetros físico-químicos e microbiológicos 

 

De acordo com a FUNCEME (2019) a cidade de Fortaleza, possui um 

período chuvoso limitado de 3 ou 4 meses (janeiro a abril). Foram coletadas 3 

amostras, sendo elas: diretamente da água da chuva, após escorrer pelo telhado e 

após escorrer pela tubulação horizontal.  

Para a análise dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos foram 

coletadas 3 amostras de diferentes pontos para a comparação com os parâmetros 

abordados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através da NBR 

15.527 – Água de chuva – Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para 

fins não potáveis – Requisitos (2007). 

As amostras para análise de turbidez, cor aparente e pH foram coletadas 

em recipientes de 1,5 L (para cada ponto de amostragem) e refrigerados para 

posterior análise em laboratório.  

As amostras para os exames de Escherichia coli e coliformes totais foram 

coletadas em frascos de 200 mL fornecidos especificamente para a realização 

destas análises, devidamente esterilizados, tampados, identificados e refrigerados 

para laboratorial. 

De modo a aferir a qualidade da água pluvial pelo uso do Módulo de 

Captação e Armazenamento de Água Pluvial, as amostras destas águas serão 

confrontadas em seus parâmetros físico, químicos e indicadores de contaminação 

microbiológicos com as diretrizes estabelecidas pela NBR 15.527 (2007) da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que define o padrão de 

utilização para usos não potáveis, e pelo Ministério da Saúde do Brasil (BRASIL, 

2017), através da Portaria de consolidação n° 5, anexo XX de 28 de setembro de 
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2017 que define o padrão de potabilidade de águas destinadas ao abastecimento 

humano. 

 As determinações físico-químicas foram efetuadas diretamente nas 

amostras de águas com o uso de métodos analíticos ou instrumentos portáteis, 

conforme a NBR 15527 (2007) sugere. 

 

3.6 Estudo da economia proporcionada pelo sistema 

 

Segundo Tomaz (2010) o valor máximo de águas pluviais a serem 

coletadas pelo sistema é fornecido pela Equação 3.3. 

 

    Qc P A C=         (3.3) 

 

Onde:  

Qc → Volume anual de água da chuva (m³); 

P → Valores médios de precipitação mensal (mm);  

A → Área de coleta (m²); 

C → Coeficiente de runoff.    

 

 O estudo do consumo de água do condomínio foi obtido por consultas 

aos demonstrativos de contas da edificação (fornecido pelos condôminos). Com 

esse demonstrativo foi possível realizar, através da Equação 3.4, o quantitativo de 

água economizado. 

 

     Qecon Qtotal Qc= −      (3.4) 

 

Onde:  

Qecon → Água economizada com a utilização de águas pluviais para usos 

não potáveis (m³); 

Qtotal → Total de água consumido pelo condomínio (m³); 

 

Para o estudo econômico proporcionado pela captação de águas pluviais, 

foi utilizado o valor da tarifa unitária fornecida pela Companhia de Água e Esgoto do 
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Ceará (CAGECE, 2020). Foi necessário analisar em qual padrão a edificação se 

encaixa, através do site da CAGECE para identificar o valor unitário do consumo de 

água (‘Va’). Além disso, a CAGECE utiliza o cálculo da tarifa de esgoto (‘Ve’) 

baseado no consumo de água, 80% do valor de água consumida representa o valor 

da tarifa de esgoto. Logo, o cálculo do valor final foi identificado pela Equação 3.5. 

 

   ( ) (0,8 )Vecon Va Qecon Qecon Ve=  +                   (3.5) 

 

Onde:  

Vecon → Valor economizado (R$); 

Va → Valor unitário da tarifa de consumo de água (R$/m³); 

Ve → Valor unitário da tarifa de consumo do esgoto (R$/m³). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Levantamento e avaliação de informações hidrológicas 

 

A edificação estudada está localizada na Bacia Metropolitana, que 

abrange toda a cidade de Fortaleza, mais precisamente na sub-bacia do Rio Cocó, 

como pode ser observado na Figura 19. 

 

Figura 19 – Sub-bacias de Fortaleza. 

 
Fonte: Google Maps, 2020. 

 

Essa região é considerada pela Fundação Cearense de Meteorologia 

(FUNCEME, 2016) como uma região sub-úmido úmido por ter um índice de aridez 

de 86,80. Isso significa que índices de precipitação são maiores que a média 

apresentada pelo estado e os índices de evapotranspiração menores que a média 

estadual, conforme apresentado na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Parâmetros FUNCEME. 

Parâmetro 
Posto pluviométrico do 

Castelão 
Postos pluviométricos do 

Ceará 

Índice de aridez (%) 86,80 43,23 

Evapotranspiração (mm) 1628,23 1777,69 

Média pluviométrica 
(mm) 

1413,30 800,60 

 

Fonte: FUNCEME, 2016. 
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Isso indica que a edificação estudada está em uma região com um alto 

índice de evapotranspiração e possui uma média pluviométrica elevada se 

comparado com o estado do Ceará. Deve-se levar em consideração o uso de um 

material do telhado com alto coeficiente de deflúvio, como telhas esmaltadas ou 

plásticas, e uma inclinação maior do que utilizado convencionalmente (entre 38% a 

40%), isso para auxiliar o escoamento da água para as tubulações. Com relação a 

inclinação, deve-se observar as limitações orçamentárias e do local a ser instalada a 

coberta, que são os fatores limitantes. 

 

4.2 Estimativa da demanda de água para usos não potáveis 

 

Para realizar a estimativa de água do condomínio foram utilizados os 

valores médios estimados na Tabela 11. A população do condomínio atualmente 

consiste em 106 moradores e mais 2 funcionários durante todo o dia. 

Foi realizado o levantamento da vazão total mensal das descargas das 

bacias sanitárias, totalizando 158.922 litros/mês. Isso representa um valor médio de 

1.741,50 litros/mês por pessoa. 

O jardim possui uma área de 17,96 m² e é realizada a rega 1 vez por dia. 

O consumo total de água realizado pelo processo de rega do jardim é de 1.077,60 

litros/mês. 

Com essas informações é possível estimar o consumo mensal das 

descargas das bacias sanitárias e da rega do jardim do condomínio em 159.999,60 

litros/mês. 

 

4.3 Análise dos parâmetros de água da chuva 

 

A captação das amostras foi realizada às 8h23 e 8h30 do dia 17/02/2020, 

após a água da chuva percorrer o telhado e escorrer pelas tubulações, antes de 

atingir a sarjeta. As amostras foram levadas a refrigeração e depois recolhidas pelo 

laboratório LaborSaúde no dia seguinte às 10h09. As análises se iniciaram às 

11h49.  

Os resultados apresentados nas Tabelas 13 e 14 indicam que, de acordo 

com a Portaria de Consolidação n° 5 de 2017 e a NBR 15.527/2007, as análises 

seguem o padrão de potabilidade e podem ser utilizadas para usos não potáveis, 
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sem a necessidade de tratamentos específicos para a adequação dos parâmetros. 

Para a manutenção dessas condições deverão seguir a periodicidade das 

manutenções adequadas fornecidas pela NBR 15.527/2007.  

 

Tabela 13 – Resultados dos ensaios físico-químicos. 

Parâmetros 
Físico-químicos 

Resultados NBR 15.527/2007 Unidade 

Alcalinidade total 5 Não específico mg/L 

Cálcio 2 Não específico mg/L 

Cloretos 4 Não específico mg/L 

Cloro residual 
livre 

<0,1 0,5 a 3,0 mg/L 

Condutividade 5,37 Não específico µS/cm 

Cor aparente <1,00 < 15 uH 

Dureza total 5 Não específico mg/L 

Ferro total <0,10 Não específico mg/L 

Gás carbônico 
dissolvido (livre) 

4,95 Não específico mg/L 

Nitrato (como N) <0,1 Não específico mg/L 

Odor <1,00 Não específico Intensidade 

Oxigênio 
dissolvido 

7,7 Não específico mg/L 

pH 7,76 
6,0 a 8,0 (no caso de tubulação 
de aço carbono ou galvanizado) 

U pH 

Potássio 0,1 Não específico mg/L 

Resíduo Total 2,95 Não específico mg/L 

Sódio 2,4 Não específico mg/L 

Turbidez 1,48 
< 2,0 uT (para usos menos 
restritivos < 5,0 uT) 

UNT 

Fonte: Laboratório LaborSaúde (2020). 

 

Tabela 14 – Resultados dos ensaios microbiológicos. 

Parâmetros microbiológicos Resultados NBR 15.527/2007 Unidade 

Cloro residual livre <0,10 Não específico 
mg/L em 
100 mL 

Coliformes totais Ausência Ausência 
mg/L em 
100 mL 

Contagem de bactérias heterotróficas 12 Não específico UFC/mL 

Escherichia Coli Ausência Ausência 
mg/L em 
100 mL 

Fonte: Laboratório LaborSaúde (2020). 
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4.4 Estudo da economia proporcionada 

 

Primeiramente foi realizado um levantamento dos dados pluviométricos 

da estação pluviométrica mais próxima da edificação, para obter resultados mais 

fidedignos. Esses dados foram obtidos no Portal Hidrológico da Fundação Cearense 

de Meteorologia (FUNCEME) e a estação pluviométrica em questão foi a do 

Castelão. Os dados são de 2019 e são apresentados na Figura 20. 

 

Figura 20 – Intensidade pluviométrica no posto pluviométrico Castelão. 

 

Fonte: FUNCEME, 2019. 

 

O valor acumulado durante o ano de 2019 foi 2.323,40 mm. O total a ser 

armazenado durante todo o ano de 2019 é de 1.010.214 litros. Isso representa, se 

comparado ao consumo das bacias sanitárias e rega do jardim, uma substituição de 

52% da água potável utilizada pelos aparelhos. 

Porém, devido a região viver seu maior aporte chuvoso entre o período de 

janeiro a abril, apenas os meses de março, abril, maio e junho possuem reserva de 

água da chuva e conseguem sustentar 100% do consumo. Todos os outros meses 

precisarão de aporte de água potável, como demonstrado na Tabela 15. 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

238,5

362,4

519,8
508,6

341,2

219,5

65,6
13,6 7,4 5,2 1

40,6

In
te

n
s
id

a
d

e
 p

lu
v

io
m

é
tr

ic
a
 (

m
m

)

Mês de referência



46 
 

 

Tabela 15 – Aporte mensal de águas pluviais em 2019. 

Meses Chuva média mensal (mm) Demanda mensal (m³) Volume de chuva acumulado (m³) 

Janeiro 238,5 159,99 0 

Fevereiro 362,4 159,99 0 

Março 519,8 159,99 66,02 

Abril 508,6 159,99 127,17 

Maio 341,2 159,99 115,53 

Junho 219,5 159,99 50,98 

Julho 65,6 159,99 0 

Agosto 13,6 159,99 0 

Setembro 7,4 159,99 0 

Outubro 5,2 159,99 0 

Novembro 1 159,99 0 

Dezembro 40,6 159,99 0 

    
Fonte: CAGECE (2020) e FUNCEME (2020). 

 

A edificação tem um consumo mensal total médio de 419,05 m³ de água, 

envolvendo todos os aparelhos. A Figura 21 mostra o consumo mensal da edificação 

de acordo com as contas de 2019 fornecidas pela CAGECE. 

 

Figura 21 – Histórico de consumo de água 2019. 

 

Fonte: CAGECE, 2020. 

 

No ano de 2019, o consumo total de água foi de 5028,6 m³. O consumo 

com as descargas sanitárias e a rega do jardim representam 23% do consumo de 

água total da edificação. 

A média de gasto do condomínio no ano de 2019 ficou em R$ 1.772,58. A 

Figura 22 mostra o valor pago mensalmente. 
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Figura 22 – Custo conta de água mensal em 2019. 

 

Fonte: CAGECE, 2020. 

 

Durante todo o ano de 2019 o condomínio gastou R$ 21.270,98 entre 

consumo de água e consumo do sistema de esgotamento da CAGECE. 

Com um sistema de aproveitamento de água, no ano de 2019, seria 

possível economizar 20% do consumo total de água do condomínio. Isso representa 

uma redução no custo de R$ 4.271,52 por ano. Cada apartamento teria uma 

redução de R$ 136,49 por ano, como demonstrado na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Comparação de consumo e custo. 

Sem sistema de aproveitamento de águas pluviais 

Consumo (m³) 5028,6 

Valor (R$) R$                                     21.270,98 

  

Com sistema de aproveitamento de águas pluviais 

Consumo (m³) 4018,39 

Valor (R$) R$                                     16.997,77 
 

Fonte: CAGECE, 2020. 
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do presente estudo foi possível estimar a quantidade de 

economia de água do Edifício Castelão, localizado em Fortaleza, no estado do 

Ceará, obtido através de um sistema de captação e armazenamento de águas 

pluviais na coberta da edificação.  

Em regiões como Fortaleza, onde há um alto índice de evapotranspiração 

fica evidente que a captação de águas pluviais tem como objetivo ampliar a oferta de 

água, realizando a substituição parcial de água potável dos sanitários e da rega do 

jardim por água da chuva. 

No Edifício Castelão, por ser um residencial com um elevado número de 

pessoas, não é possível a substituição total do consumo de água potável 

proveniente das descargas e da rega dos jardins, ocorrendo a economia de 52% do 

consumo de água potável desses aparelhos.  

Constatou-se que a qualidade da água de chuva do bairro Passaré é boa 

para usos não potáveis. O ideal seria realizar um estudo mais amplo das amostras 

de água de chuva, fazendo análises em horários e dias diferentes. Um fator limitante 

é a quantidade de chuva que incide sobre a região, como demonstrado no trabalho, 

tendo somente 4 meses de reserva de água. Os outros meses teriam de receber o 

aporte de água potável da CAGECE. 

Conclui-se que há viabilidade de aproveitamento de água da chuva para 

fins não potáveis no Edifício Castelão por ter sido possível observar uma 

substituição de 20% de toda a água potável utilizada no edifício. Isso representa 

uma economia de R$ 4.271,52 por ano ou R$ 133,49 por apartamento. 

Porém, o maior benefício é com relação à economia de água potável 

vindo das regiões semiáridas do Estado. Devido a situação crítica dos níveis de 

água dos reservatórios do Ceará, atitudes como o aproveitamento de águas pluviais 

se tornam interessante para diminuir o uso de água potável dos açudes e barragens 

que aportam a cidade de Fortaleza. No caso do condomínio estudado, foi possível 

economizar 20% de toda a água consumida pelo edifício. 

Como sugestão para um estudo mais aprofundado o recomendável seria 

realizar entrevistas com os usuários, para entender melhor os gastos de cada 

pessoa e estimar melhor o consumo da população. Outro ponto é o custo de 
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construção de um sistema de captação, além de realizar mais testes de água da 

chuva visando obter mais amostras e análises. 
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