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SISTEMA GRAVITACIONAL PARA CAPTAÇÃO E USO DA ÁGUA DA CHUVA EM 

RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NA CIDADE DE MARINGÁ/PR 

 

 

Ricardo Wagner Gomes - Prof. Me. Thiago Dias Azenha 

 

RESUMO 
 
Neste artigo propõem-se conhecer os principais requisitos e calcular um sistema 
gravitacional para reaproveitamento da água da chuva para uma residência de uma 
única família na cidade de Maringá/PR. A pesquisa é desenvolvida de acordo com as 
normas brasileiras NBR 15527:2007 e NBR 10844:1989, decretos municipais nº 
1311/2008 e nº 346/2015, além de bibliografia complementar e dados de precipitação 
do Instituto Nacional de Meteorologia, para cálculo de demanda, dimensões da calha 
e condutos verticais. O volume do reservatório é calculado através do método de Rippl 
que resulta em volume de armazenamento de água da chuva calculado com base na 
demanda mensal. O artigo conclui que o sistema é viável do ponto de vista construtivo 
e o volume de chuvas atende de forma abundante a residência base de estudo. 

 

Palavras-chave: Aproveitamento de águas pluviais. Método de Rippl. 
Sustentabilidade. 
 
 
GRAVITATIONAL SYSTEM FOR CATCHMENT AND USE OF RAINWATER FOR 

RESIDENCES IN THE CITY OF MARINGÁ, PR 

 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this article is to know the main requirements and calculate a 
gravitational system to use rainwater for a single family residence in the city of Maringá, 
PR. The research is developed in accordance to the Brazilian standards NBR 15527: 
2007 and NBR 10844: 1989 and the municipal decrees no. 1311/2008 and no. 
346/2015, as well as complementary bibliography and precipitation data of the National 
Institute of Meteorology of Brazil, to calculation of demand, gutter dimensions and 
vertical pipes. The volume of the water tank is calculated using the Rippl method, which 
results in the volume of rainwater storage to the monthly demand. The article 
concludes that the system is viable from a constructive point of view and the volume 
of the precipitation attends abundantly the residence base of study. 
 
Keywords: Rainwater Exploitation. Rippl Method. Sustainability. 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

Desde o início da história da humanidade grandes civilizações tiveram a 

preocupação com a captação, armazenamento e disponibilização de recurso hídricos 

oriundos de precipitação, principalmente devido a sua disponibilidade. 

Atualmente, com o aumento do consumo e com a perspectiva de escassez de 

água potável, temas como uso sustentável dos recursos hídricos e aproveitamento da 

água da chuva, têm sido mais discutidos e presentes em trabalhos acadêmicos, 

principalmente na área da Construção Civil. 

O conteúdo de preservação recursos naturais são tão relevantes que a 

Organização das Nações Unidas (ONU) conta com observatório permanente 

específico para o tema Água e estima que um bilhão de pessoas não possuem acesso 

a uma fonte que possa fornecer 20 litros de água por pessoa por dia a uma distância 

inferior a mil metros. 

Conforme TOMAZ (2011) a própria entidade destaca que as principais causas 

para não haver um abastecimento eficiente e igualitário no mundo são uso 

inadequado, a degradação da água pela poluição e a superexploração das reservas 

de águas subterrâneas. 

No âmbito apresentado, de acordo com MAY (2004), faz-se necessário a busca 

de alternativas para o abastecimento de água para população, seja para reduzir 

exploração excessiva das reservas subterrâneas ou para conscientizar pessoas sobre 

a importância do uso adequado da água potável disponível. 

Segundo TOMAZ (2011), países como o Japão e Alemanha, estão seriamente 

empenhados no aproveitamento de água de chuva para fins não-potáveis com o 

objetivo de criar um sistema sustentável sem sobrecarregar a captação de água 

superficial e/ou subterrânea. 

Um dos objetivos deste trabalho é conhecer os requisitos para a construção de 

um sistema gravitacional para captação e uso da água da chuva em residências 

unifamiliares de Maringá, de acordo com as normas brasileiras e leis municipais. 
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Também é objetivo desta pesquisa calcular um sistema gravitacional para 

captação e uso da água da chuva em residências unifamiliares que atenda até 04 

pessoas na cidade de Maringá. Além de verificar se o sistema gravitacional é viável 

construtivamente ou se através da metodologia adotada o sistema atende ao consumo 

para o tipo de residência e família base do estudo. 

Portanto, baseado no contexto exposto acima e os objetivos apresentados, 

existe a necessidade de preservação de recursos hídricos e inclusão de meios 

sustentáveis de captação de água da chuva na construção civil e devido a isso o tema 

da presente pesquisa foi escolhido, buscando atender prioritariamente às famílias de 

classe média e baixa renda, além de trazer economia de esforços de tratamento de 

água ao sistema de abastecimento de Maringá. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

Para este estudo foi definido um caso concreto de um imóvel residencial 

construído na cidade de Maringá/PR, sendo importante para a elaboração desta 

pesquisa, caracterizar a área de estudo, descrevendo-se as características da 

edificação e da cidade base. 

 

 

2.1.1.  Características do imóvel base 

 

Para que o presente estudo obtenha resultados coerentes com a realidade, 

definiu-se um imóvel na cidade de Maringá/PR onde residem dois adultos e duas 

crianças de até 12 anos. 
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O imóvel de 300 m² possui residência térrea com 83,34 m² de construção, 

conforme projeto de implantação na figura 1, indicando área de jardinagem e 

calçadas, assim como a cobertura e divisão de águas. 

 

Figura 1 - Projeto de implantação residência de estudo unifamiliar 

 

Fonte: Próprio autor 1 

 

Como visto na figura acima, a residência unifamiliar ainda não conta com um 

sistema da captação da água da chuva, como calhas e/ou platibandas. Sendo, 

portanto, todo o sistema de captação e uso da água da chuva (com exceção dos 

telhados) calculado e dimensionado para esse imóvel. 
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A seguir, apresenta-se a tabela 1 com dados do imóvel que serão utilizados no 

decorrer do estudo: 

 

Tabela 1 - Dados do imóvel para dimensionamento do sistema de captação e uso de água 

da chuva 

ÁREAS DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL (m²) 

Área permeável Área de jardinagem com 

grama e plantas ornamentais 

108 

Área externa 

impermeável 

Área de circulação com piso 

cerâmico lavável 

183,65 

Área cobertura Cobertura cerâmica 

impermeabilizada 

105,24 

Fonte: GRIMA (1989) 

 

2.1.2. Dados da cidade de Maringá 

 

Conforme DEFFUNE et al. (1994), Maringá situa-se no 3º Planalto ou planalto 

do “Trapp” do Paraná no Planalto de Apucarana e no Sul do Brasil e ao Norte do 

Estado do Paraná, com latitude 23º 25’S e longitude 51º 57’ W, altitude 542 metros. A 

área do município é de 473.064,02 km². É cortado pela linha imaginária do Trópico de 

Capricórnio. 

Devido a sua posição geográfica Maringá sofre as ações do macroclima da 

região. As massas de ar polares, atlânticas e tropicais que vêm do Equador em direção 

ao Sul, chegam até Maringá, descaracterizando o clima subtropical pertencente ao 

tipo CFA (clima mesotérmico úmido, sempre úmido, de verão quente), mas de acordo 
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com a classificação de climática de KÖPPEN apresenta CW’H (clima tropical 

mesotérmico úmido com chuvas de verão e outono, quente). Quanto às chuvas, temos 

uma boa distribuição das precipitações durante o ano, com uma ligeira diminuição das 

chuvas nos meses de inverno. As geadas são pouco frequentes, os ventos 

predominantes são de nordeste. 

DEFFUNE et al. (1994) compilou e analisou uma série de dados e concluiu que, 

Maringá possui duas estações secas e duas úmidas. Sendo úmidas as estações de 

outono, final da primavera e início do verão e as estações do inverno e início da 

primavera se instala o período de estiagem. 

 Para que os resultados do presente estudos sejam positivos, faz-se necessário 

a compilação de dados pluviométricos durante todo o ano. No gráfico a seguir verifica-

se a média de precipitação mensal da série histórica de 2007 a 2017 de acordo com 

o Instituto Nacional de Meteorologia para a cidade de Maringá/PR: 

 

Figura 2 - Média de precipitação mensal na cidade de Maringá de 2007 a 2017 

 

Fonte: Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa 

 



9 

 

 No gráfico é possível perceber que na média dos últimos 10 anos há grande 

variação ao longo dos meses, portanto verifica-se que a conclusão de DEFFUNE et 

al. (1994) está de acordo com a realidade, sendo os meses de agosto e setembro 

marcados por poucas chuvas, tornando-se necessário a utilização de um sistema que 

abastece a família do imóvel estudado durante os períodos com pouca precipitação. 

 

 

2.2. METODOLOGIA 

 

2.2.1. Demanda de água para fins não potáveis 

 

Conforme TOMAZ (2011), em muitas regiões do Brasil o consumo de água no 

ambiente doméstico é responsável por mais da metade do consumo total de água nas 

áreas urbanas. Contudo, existe grande variação das condições de consumo devido a 

diversos fatores. 

Segundo GRIMA (1970, apud NARCHI, 1989) aspectos como características 

físicas (temperatura e umidade do ar, frequência de precipitação), condições de renda 

familiar, características de habitação (área do terreno, área construída, número de 

habitantes, etc.), características de abastecimento de água (pressão de rede, 

qualidade da água, etc.) e formas de gerenciamento do sistema (micromedição, tarifas 

etc), além de características culturais da comunidade influenciam no consumo de 

água das famílias. 

No entanto, para esta pesquisa faz-se necessário determinar o consumo de 

água não-potável, ou seja, água que será utilizada para fins que não envolvam o 

consumo humano, como limpeza de calçadas, jardinagem e lavagem de veículos. 

De acordo com TOMAZ (2011), existe uma dificuldade em estimar o consumo 

de água potável e não-potável devido à falta de dados completos. Por essa razão o 

autor faz uma estimativa da realidade brasileira baseada no consumo de residências 

nos Estados Unidos, seguindo parâmetros da seguinte tabela: 
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Tabela 2 - Parâmetros de engenharia: demanda de consumo de água para uso externo 

Uso externo Unidades Valores 

Gramado ou jardim Litros/m² x dia 2 

Lavagem de carros Litros/lavagem x carro 150 

Limpeza de pátios Litros/m² x dia 2 

 Além da estimativa de demanda para uso externo em residências, definiu-se 

as frequências de cada uso para obter valores mais precisos de demanda, conforme 

estimativa de TOMAZ (2011). 

  

Tabela 3 - Parâmetros de engenharia: frequência de consumo de água para uso externo 

Uso externo 

Parâmetros 

Inferior Superior Mais provável 

Rega de Jardim Comum 1 vez / 15 dias 2 vezes / semana 1 vez / semana 

Lavagem de carro 1 vez / mês 4 vezes / mês 2 vezes / mês 

Limpeza de pátios 1 vez / 15 dias 2 vezes / semana 1 vez / semana 

Fonte: GRIMA (1989) 

 

 Considerando então o uso do sistema de aproveitamento da água da chuva 

apenas para uso externo, para jardinagem, lavagem de veículos e limpeza de 

calçadas, pode-se calcular a demanda mensal da residência objeto de estudo da 

seguinte forma: 
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Tabela 4 - Parâmetros de consumo e frequência residência objeto de estudo 

Uso Parâmetros 
Quantidade 

ou Área 
Frequência 

Mensal 

Rega de Jardim Comum 2 L/m² x dia 108 m² 4,35 dias* 

Lavagem de carro 150 L/carro x lavagem 1 carro 2 lavagens 

Limpeza de pátios 2 L/m² x dia 183,65 m² 4,35 dias* 

*Considera-se 4,35 dias devido ao número de semanas médio que um mês possui. 

(um ano = 52,1429 semanas = 12 meses, sendo 52,1429/12 = 4,345)  

 

 

2.2.2. Área de captação do telhado 

 

No presente trabalho, a superfície para captação de água de chuva 

considerada é o telhado, o qual já está construído na residência de estudo com 

material cerâmico e tratado com impermeabilizante. 

A Norma NBR 10844 (ABNT, 1989) nos fornece parâmetros (figura 3) para 

calcular a área de contribuição, considerando a inclinação da cobertura e possíveis 

paredes que interceptam a água da chuva. A edificação de estudo possui cobertura 

com superfície plana e inclinação de 30º, encaixando-se no seguinte exemplo da 

norma: 
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Figura 3 - Exemplo de cobertura inclinada segundo NBR 10844:1989 

 

Fonte: NBR 10844:1989 

 

2.2.3. Área útil de captação 

 

Para tornar o sistema gravitacional viável, é necessário que a captação da água 

através das calhas descarregue em um ponto único. Por isso, decidiu-se pela 

utilização de apenas duas das principais águas da coberturas, conforme figura 

ilustrativa abaixo: 

 

Figura 4 - Áreas da cobertura aproveitadas e ponto de descarga das calhas 

 

Fonte: Próprio autor 
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 A figura acima ilustra a área da cobertura que será utilizada, sendo a região 

laranja representação da parte utilizada e a região de cor cinza a parte que não será 

utilizada visando adequar ao sistema gravitacional. 

Para calcular a área útil de captação de água da chuva, a norma NBR 10844 

(ABNT, 1989) fornece o cálculo das áreas de coberturas inclinadas de superfícies 

planas como pela seguinte equação 1: 

 

𝐴 = ( 𝑎 +
ℎ

2
 ) ∗ 𝑏 

Equação 1 – Cálculo de área de captação superfície retangular 

Onde: 

(A) = Área útil da cobertura para captação de águas pluviais; 

(a) = Largura da cobertura; 

(b) = Comprimento da cobertura; 

(h) = Altura do beiral até a culmieira. 

 

 Deste modo, para facilitar o cálculo e o entendimento, divide-se a cobertura 

utilizada em 05 elementos, conforme figura 5 e tabela 5 abaixo: 

 

Figura 5 - Elementos da cobertura utilizada 

 

Fonte: Próprio autor 
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Tabela 5 - Elementos da cobertura utilizada 

Elemento da cobertura a b h 

Elemento A1 2,85 m 6,6 m 0,855 m 

Elemento A2 2,85 m 4,2 m 0,855 m 

Elemento B1 4,2 m 5,2 m 1,26 m 

Elemento B2 4,2 m 2,85 m 1,26 m 

Elemento B3 4,2 m 2,85 m 1,26 m 

Fonte: Próprio autor 

 

 No caso específico dos elementos A2, B2 e B3 o cálculo varia devido ao 

formato triangular da cobertura, baseando-se na seguinte equação 2: 

 

𝐴 =
( ( 𝑎 +

ℎ
2 ) ∗ 𝑏 )

2
 

Equação 2 – Cálculo de área de captação superfície triangular 

 

 

2.2.4. Vazão de projeto 

 

Para dimensionar os elementos construtivos de um projeto de aproveitamento de 

água da chuva, devemos primeiramente calcular a vazão de projeto. 

A vazão de projeto de todo o sistema pode ser estimada por diversos métodos, 

contudo conforme SEIBT et al. (2012) o método racional destaca-se em comparação 

ao método tempo área para projetos baseados em parâmetros previamente 

estipulados. 
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O método racional estabelece uma relação entre a chuva e o escoamento 

superficial, determinando a vazão de projeto através da seguinte equação simplificada 

pela NBR 10844 (ABNT, 1989): 

 

𝑄 =
𝐼 ∗ 𝐴

60
 

Equação 3 – Vazão de projeto 

 

Onde: 

(Q) = vazão de projeto (em L / mín) 

(I) = intensidade média da chuva (mm/h) 

(A) = área de contribuição da cobertura (m²) 

 

A NBR 10844 (ABNT, 1989) fornece o valor da intensidade média da chuva (I) para 

diversas cidades, porém não para Maringá, não havendo na norma locais com 

condições meteorológicas semelhantes para correlacionar com dados dos postos 

mais próximos. 

Portanto para calcular a intensidade de precipitação adota-se a fórmula obtida por 

Waldir Moura Ayres e Luiz Henrique Lopes para a cidade de Cianorte/PR, seguindo o 

decreto n° 346/2015 do município de Maringá. Dada pela seguinte fórmula: 

 

𝐼 =
2115,18 ∗  𝑇𝑅^0,145

(𝑡 + 22)^0,849
 

Equação 4 – Intensidade pluviométrica 
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Sendo: 

(TR) = Taxa de retorno em anos 

(t) = Tempo em minutos 

 

Segundo TOMAZ (2011), a duração da precipitação em um telhado por convenção 

mundial é fixada em t=5min e para o autor, o período de retorno no Brasil levando em 

conta o problema das Ilhas de Calor, deverá ser maior ou igual a TR=25 anos para 

cidades com mais de 100 mil habitantes, que é o caso de Maringá. 

 

 

2.2.5. Dimensionamento das calhas 

 

A Calha é um elemento construtivo de diversos materiais (em geral aço 

galvanizado) que faz a captação de água da chuva ao longo do beiral de um telhado 

conduzindo-a para tubos de queda ou de descarga. 

Para o presente trabalho as calhas são extremamente importantes para levar a 

água da chuva captada para os condutores verticais e posteriormente o reservatório. 

Segundo a NBR 10844 (ABNT, 1989), o dimensionamento das calhas deve ser 

feito através da fórmula de Manning-Strickler: 

 

𝑄 = 60.000 ∗
𝑆

𝑛
∗ 𝑅𝐻

2
3⁄ ∗ 𝑖

1
2⁄  

Equação 5 – Vazão método de Manning-Strickler 

 

Sendo,  

(Q) = Vazão de projeto, em L/min 
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(S) = Área da seção molhada, em m² 

(n) = Coeficiente de rugosidade (plástico, fibrocimento, aço e metais = 0,011) 

(RH) = Raio hidráulico (m) = S/P 

(P) = Perímetro molhado, em m 

(i) = Declividade da calha, em m/m 

 

Para este trabalho será adotado calhas retangulares do tipo platibanda (conforme 

figura 6 abaixo), eliminando assim a necessidade de construção das platibandas de 

alvenaria, haja visto que o presente estudo visa a construção de um sistema o mais 

econômico possível. 

 

Figura 6 - Calha retangular do tipo platibanda 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 

Conforme TOMAZ (2011) os condutores horizontais são calculados para lâmina de água 

máxima como sendo metade da altura da calha, seguindo o croqui na figura 6 a seguir: 



18 

 

Figura 7 - Detalhamento da calha 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Considerando, portanto, uma seção retangular seguindo a proporção da altura ser 

duas vezes a largura da calha, calculamos a área da seção molhada e o raio hidráulico 

da seguinte maneira: 

 

𝑆 = 𝑎 ∗
𝑏

2
= 2 ∗ 𝑏 ∗

𝑏

2
= 𝑏² 

Equação 6 – Área molhada 

 

𝑃 = 𝑎 +
𝑏

2
+

𝑏

2
= 𝑎 +

2 ∗ 𝑏

2
= 𝑎 + 𝑏 = 2𝑏 + 𝑏 = 3𝑏 

Equação 7 – Perímetro molhado 

 

𝑅𝐻 =
𝑆

𝑃
=

𝑏2

3𝑏
=

𝑏

3
 

Equação 8 – Raio Hidráulico 
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Em relação à inclinação das calhas de platibanda, a norma brasileira 10844 

(ABNT, 1989) estipula um valor mínimo de 0,5% (0,005 m/m), devendo ser uniforme 

em todo o condutor horizontal e calha. 

 

 

2.2.6. Condutos verticais 

 

Os condutores verticais, representados pela figura 8 abaixo, são responsáveis por 

levarem a água captada nas calhas para o reservatório e devem ser dimensionados 

de acordo com a NBR 10844 (ABNT, 1989) de forma a evitar perdas significativas do 

volume precipitado, além de segundo DIAS (2007) garantir que elementos 

indesejáveis que possam prejudicar a qualidade da água. 

 

Figura 8 - Detalhamento condutor vertical em aresta viva 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Segundo a NBR 10844 (ABNT, 1989) o dimensionamento dos condutos verticais 

deve ser realizado conhecendo dados como a vazão de projeto, altura da lâmina de 

água da calha, além do comprimento do condutor vertical. 



20 

 

De posse dos dados citados acima, encontra-se o diâmetro do condutor através 

de ábaco para casos de arestas vivas: 

 

Figura 1 - Ábaco condutores verticais NBR 10844:1989 

 

 

2.2.7. Volume do reservatório 

 

O reservatório de um sistema de captação e uso da água da chuva é um dos 

elementos construtivos que mais impactam no valor investido de todo o sistema, e por 

isso, a armazenagem da água da chuva recomenda-se que seja realizada de maneira 

que garanta padrão de qualidade e água suficiente para todas as estações do ano. 

Para definir as dimensões do reservatório, é necessário inicialmente conhecer o 

volume aproveitável anual, calculado pela seguinte equação da NBR 15527 (ABNT, 

2007): 
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𝑉 = 𝑃 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶 ∗  𝜂 

Equação 9 – Volume aproveitável 

 

Sendo, 

(V) = volume anual, mensal ou diário de água de chuva aproveitável, em m³; 

(P) = precipitação média anual, mensal ou diária, em mm; 

(A) = área de coleta, em m²; 

(C) = coeficiente de escoamento superficial da cobertura; 

(𝝶) = fator de captação, levando em conta o dispositivo de descarte de sólidos e 

desvio de escoamento inicial, caso este último seja utilizado. 

 

O coeficiente de escoamento superficial da cobertura C é segundo TOMAZ (2011) 

referente à perda da água precipitada por interceptação, seja por evaporação, 

vazamentos ou lavagem do telhado, em função do material da superfície de 

escoamento, e da eficiência do sistema de captação de água de chuva. Dessa forma, 

o volume de água de chuva aproveitável é sempre menor do que o volume precipitado. 

O anexo da NBR 15527 (ABNT, 2007), recomenda adotar o coeficiente de 

aproveitamento de escoamento superficial igual a 0,85. 

Para encontrar a precipitação média anual utilizou-se dados do Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa da série histórica precipitação total mensal 

dos últimos 10 anos para a estação de Maringá, encontrando os seguintes números 

na tabela 6: 
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Tabela 6 – Precipitação total média de 2007 a 2017 em mm 

PRECIPITAÇÕES TOTAIS MENSAIS DE 2007 A 2017 

MÊS / 

ANO 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

MÉDIA 

MENSAL 

JAN 271,50 117,50 264,70 243,90 182,00 136,70 103,80 188,30 236,00 419,80 338,60 250,28 

FEV 207,40 134,60 252,80 190,00 312,90 185,10 399,40 194,30 214,30 384,10 149,30 262,42 

MAR 150,00 126,60 97,50 128,80 252,60 62,80 222,60 340,00 307,20 101,70 161,20 195,1 

ABR 63,90 172,20 58,90 64,20 93,90 152,50 165,70 162,30 91,40 120,70 159,20 130,49 

MAI 51,40 81,50 103,60 56,60 11,20 75,10 184,50 123,90 184,50 252,40 306,10 143,08 

JUN 7,80 46,30 111,50 22,30 135,90 293,40 269,90 142,10 12,70 78,00 103,00 122,29 

JUL 227,90 7,90 181,50 42,30 153,60 19,10 87,80 132,80 378,60 64,80 0,00 129,63 

AGO 14,00 219,80 70,60 24,00 41,00 2,70 2,80 48,40 53,70 144,40 142,90 76,43 

SET 31,70 78,80 136,50 139,10 29,70 71,10 76,90 151,30 236,70 39,40 33,20 102,44 

OUT 105,40 112,40 333,70 203,80 210,40 55,00 228,80 58,10 312,30 138,60 311,90 207,04 

NOV 171,40 182,70 199,50 116,80 111,60 104,40 76,60 149,20 369,60 36,90 132,90 165,16 

DEZ 235,00 85,80 360,40 212,90 45,00 171,10 78,30 239,20 327,00 215,30 210,10 218,01 

TOTAL 

ANUAL 
1537,40 1366,10 2171,20 1444,70 1579,80 1329,00 1897,10 1929,90 2724,00 1996,10 2048,40 2002,37 

Fonte: Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa 

 

A partir do volume de precipitação média é possível calcular o volume do 

reservatório através de diferentes métodos. Segundo HEBERSON (2009), dentre os 

mais utilizados em aproveitamento de água de chuva está o Método de Rippl, 

principalmente devido a sua simplicidade e facilidade de aplicação, além de 

apresentar o valor extremo do volume do reservatório em lugares onde há grande 

variação nas precipitações médias mensais, que é o caso de Maringá, como já 

apresentado anteriormente. 

No método de Rippl podem ser usadas as séries históricas mensais ou diárias de 

precipitação. No desenvolvimento desta pesquisa são utilizados os totais mensais 

devido aos dados de precipitação diárias estarem incompletos. As equações para o 

Método de Rippl são dadas pela NBR 15527:2007 da seguinte maneira: 

 

𝑆(𝑡) = 𝐷(𝑡) − 𝑄(𝑡) 

Equação 10 – Volume de água no reservatório no tempo 
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𝑉 =  𝛴 𝑆(𝑡), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑆(𝑡) > 0          𝑒           𝑉 =  𝐷(𝑡), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑆(𝑡) < 0    

Equação 11 – Volume do reservatório 

 

Onde, 

S(t) = Volume do reservatório no tempo (t), em m³; 

D(t) = Demanda no tempo (t), m³; 

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

V = Volume do reservatório, em m³. 

 

Portanto, quando há valores de S maiores que 0 durante o tempo (t), obtém-se o 

volume do reservatório V através da soma de todos os valores de S acima de 0. Caso 

os valores sejam negativos, ou seja, menor que zero, significa que a água captada 

está extravasando, ou seja, com volume maior que o reservatório é capaz de 

armazenar. Quando todos os valores para S são menores que zero o volume do 

reservatório é igual ao da demanda no tempo (t). 

 

 

2.2.8. Qualidade da água 

 

Dependendo do uso final da água da chuva captada pelas coberturas, pode ser 

necessário a inclusão de um sistema de tratamento simples, principalmente se houver 

uso humano, mesmo que não para consumo. 

Em outras palavras o sistema de tratamento da água de chuva depende da 

qualidade da água coletada e do seu destino final. Podendo ser utilizados tratamentos 

simples, como sedimentação natural, filtração simples e cloração. 
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A NBR 15527 (ABNT, 2007) deixa a critério do projetista o uso de mecanismos que 

melhorem a qualidade da água para projetos de captação da água da chuva, porém 

recomenda-se que seja adotado algum método de desinfecção, evitando a 

proliferação de microrganismos. 

Além disso, para que não ocorra entupimentos nos condutores que levam a água 

até o reservatório, o sistema de coleta de água da chuva deve conter um sistema de 

peneiras para a retirada de folhas e galhos. Para esse processo pode-se utilizar um 

dispositivo na saída da calha, uma grade que percorre toda a calha ou ainda uma 

grade na entrada de água do reservatório (MAY, 2004). 

Atualmente existem inúmeros filtros que podem ser agregados à tubulação com 

carvão ativado e membranas para que haja ainda mais qualidade para a água da 

chuva captada. 

No presente trabalho verificou-se que, de acordo com a NBR 15527 (ABNT, 2007), 

para o uso calculado não há necessidade de nenhum tipo de dispositivo de melhoria 

da qualidade da água a não ser a desinfecção mensal e grade protetora nas calhas. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para o cálculo de demanda de água para fins não potáveis, utiliza-se a frequência 

mais provável e os valores do imóvel objeto de estudo, determinando o consumo 

mensal da seguinte forma: 

 

Jardinagem: 

2 L/(m² x dia) * 108 m² * 4,35 dias = 939,6 Litros / mês ou 0,94 m³ mensais 

 

Limpeza de calçadas: 

2 L/(m² x dia) * 183,65 m² * 4,35 dias = 1597,75 Litros / mês ou 1,60 m³ mensais 
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Lavagem de carros: 

150 L/(carro x lavagem) * 1 carro * 2 lavagens = 300 Litros / mês ou 0,3 m³ mensais 

 

Somando-se os usos externos de água, chega-se a um consumo mensal de 2,84 

m³ mensais de água não potável. 

Após definir a demanda mensal, calcula-se a área de contribuição da cobertura, 

levando em conta apenas os elementos A e B, conforme subdivido no decorrer do 

trabalho. 

Baseado, portanto, nas equações 1 e 2 apresentadas anteriormente, chega-se aos 

seguintes resultados de área de contribuição das coberturas para captação de água 

pluvial: 

 

 

Tabela 7 - Cálculo da área de contribuição da cobertura 

Elemento da cobertura a b h A 

Elemento A1 2,85 m 6,6 m 0,855 m 21,63 m² 

Elemento A2 2,85 m 4,2 m 0,855 m 6,88 m² 

Elemento B1 4,2 m 5,2 m 1,26 m 25,12 m² 

Elemento B2 4,2 m 2,85 m 1,26 m 6,88 m² 

Elemento B3 4,2 m 2,85 m 1,26 m 6,88 m² 

Área total de contribuição da cobertura 67,39 m² 

 

Para calcular a vazão de projeto do sistema, antes é necessário conhecer a 

intensidade pluviométrica, dada pela equação 4. Deste modo calculando obtêm-se os 

seguintes resultados: 

 

𝐼 =
2155,18 ∗ 25^0,145

(5 + 22)^0,849
= 209,39 𝑚𝑚/ℎ 
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De posse da intensidade média de precipitação, prossegue-se com o cálculo da 

vazão de projeto através da equação 3: 

 

𝑄 =
209,39

𝑚𝑚
ℎ

∗ 67,39 𝑚²

60
= 235,18 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

 

Obtendo a vazão de projeto de 235 litros por minutos, percebe-se que o sistema 

pode atender da demanda exigida do imóvel de estudo. 

Deste modo, através da equação 5 de Manning-Strickler calcula-se a altura da 

calha, correlacionando com a vazão de projeto e com as equações 6, 7 e 8 da seguinte 

forma: 

235,18 𝐿/𝑚𝑖𝑛 = 60.000 ∗
𝑏2

0,011
∗ ( 

𝑏

3
 )

2
3⁄ ∗ 0,005

1
2⁄   

 

𝑏 = 8,20 𝑐𝑚 ≡ 10 cm                  a = 20 𝑐𝑚 

 

 Adota-se 10 centímetros para a altura da calha para facilitar na execução e 

adicionar maior segurança ao sistema. A largura a = 20 cm, atende o mínimo 

estabelecido em função do comprimento do telhado por NETTO et al. (1988). 

 Como já visto anteriormente o diâmetro do condutor vertical é encontrado através 

de ábacos, de acordo com procedimento da norma 10844 (ABNT, 1989), levantando 

uma vertical baseada na vazão de projeto, interceptando as linhas de H (altura da 

lâmina d’água) e L (comprimento do condutor). 

Para o presente trabalho será utilizado uma medida de apenas 0,3 metros de 

extensão para o condutor vertical devido a necessidade de manter o reservatório em 

local alto de forma a utilizar a gravidade para o uso da água da chuva captada. 

Portanto, utilizando-se a altura da lâmina d’água b/2, ou seja, 5 cm e vazão de 

projeto 235,18 L/min, encontra-se dois valores de diâmetro interno do condutor no 
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ábaco, a saber, 60mm e 80mm, resultando no valor de 70 mm pela média entre os 

dois diâmetros, assim como a norma recomenda. 

Através da equação 9 e com os dados referenciados, é possível calcular o volume 

de água captada durante ao ano: 

 

𝑉 = 2002,37 ∗ 67,39 ∗ 0,85 = 114.698,76 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 114,70 𝑚³ 

 

Apesar de encontrar o volume total aproveitável de água durante o ano, somente 

este valor não basta para encontrar as dimensões do reservatório, pois é necessário 

encontrar o volume que possa absorver as desigualdades de precipitações entre as 

diferentes estações do ano. 

No decorrer da pesquisa, conclui-se que o Método de Rippl é o mais adequado, 

por isso aplicando o método nos valores de precipitação média mensal dos últimos 10 

anos, conforme tabela 6, obtemos os seguintes valores: 

 

Tabela 8 - Cálculo do volume do reservatório pelo método de Rippl 

Meses 
Chuva média 

mensal 
Demanda 
mensal 

Área de 
captação 

Volume 
de chuva 
mensal 

Diferença entre o volume da 
demanda e volume de chuva 

  (mm) (m³) (m²) (m³) (m³) 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 

Janeiro 250,28 2,84 67,39 14 -11,16 

Fevereiro 262,42 2,84 67,39 15 -12,16 

Março 195,1 2,84 67,39 11 -8,16 

Abril 130,49 2,84 67,39 7 -4,16 

Maio 143,08 2,84 67,39 8 -5,16 

Junho 122,29 2,84 67,39 7 -4,16 

Julho 129,63 2,84 67,39 7 -4,16 

Agosto 76,43 2,84 67,39 4 -1,16 

Setembro 102,44 2,84 67,39 6 -3,16 

Outubro 207,04 2,84 67,39 12 -9,16 

Novembro 165,16 2,84 67,39 9 -6,16 

Dezembro 218,01 2,84 67,39 12 -9,16 

Total 2002,37 mm 31,68 m³   112 m³ 
Volume total extravasado = 

77,92 m³ 
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Como a diferença entre o volume da demanda e volume de chuva manteve-se com 

valores negativos o ano todo conclui-se que o reservatório extravasou durante todo o 

uso do sistema, podendo o reservatório ter volume igual a demanda mensal, ou seja, 

2,84 m³. 

Mesmo com meses de estiagem, principalmente na estação de inverno, verifica-

se que a cidade de Maringá, pela média de precipitação mensal dos últimos 10 anos, 

possui volume de chuva capaz de atender a demanda para os usos delimitados na 

presente pesquisa. 

Apesar de o volume do reservatório ser o menor possível de acordo com a 

demanda mensal e as médias de precipitação, o método de Rippl poderia fornecer 

resultados mais econômicos caso houvessem dados diários ou semanais de 

precipitação precisos, podendo o volume do reservatório, provavelmente, ser ainda 

menor. 

Outros métodos de dimensionamento do reservatório de aproveitamento de água 

da chuva podem também ser considerados na sequência da pesquisa, abrindo 

margem para melhores resultados, principalmente do ponto de vista econômico. 

No que tange o sistema gravitacional em si, todo o sistema, desde a captação a 

filtragem, pode ser utilizado sem o auxílio de bombas. Porém, verifica-se que um 

reservatório superior elevado abaixo da cota da calha para aproveitar a força da 

gravidade com o volume encontrado no presente estudo pode ter um custo elevado, 

haja visto que seria necessário reforço estrutural para apoiar o respectivo reservatório. 

 

 

4.  CONCLUSÃO 

 

O sistema de captação e uso da água da chuva para fins não potáveis é possível 

de ser construído sem uso de bombas utilizando-se a metodologia das normas 

brasileiras e de Rippl, contudo, faz-se necessário uma pesquisa complementar para 

verificar se é viável economicamente por conta das grandes dimensões do 

reservatório de armazenamento da água da chuva captada. 
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Conclui-se que o método de Rippl é eficiente para projetar um sistema de captação 

da água da chuva para fins não potáveis na residência base de estudo, entretanto, 

seria importante captar dados semanais de precipitação para verificar se o resultado 

do cálculo pelo mesmo método levaria a menores dimensões do reservatório, 

atendendo o mesmo volume de água demandado para essa residência. 

É possível afirmar que o mesmo sistema de captação da água da chuva pode 

atender uma demanda maior de água da chuva, alterando-se apenas o volume do 

reservatório, podendo-se incluir em próximas pesquisas o uso da água da chuva para 

descargas de bacias sanitárias, reduzindo ainda mais o consumo de água potável. 
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