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1. RESUMO 

A diminuição das reservas de água nas bacias hidrográficas e rios geram grande 

preocupação, incentivando soluções para a escassez. O aproveitamento da água de 

chuva que teoricamente é desperdiçada em descarte, é uma solução para economia 

da água portável, além de reduzir o escoamento superficial, minimizando problemas 

de enchentes. 

 
2. INTRODUÇÃO 

No Brasil a Norma que regulamenta o aproveitamento de águas pluviais é recente, e 

pouco conhecida, gerando projetos sem o conhecimento ou estudo dos 

procedimentos para que se haja a potabilidade exigida.  

Analisando os sistemas de tratamento, captação e armazenamento, é possível 

estimar qual o sistema gera menor contaminação e menor custo de manutenção, 

visando sempre a não contaminação dos usuários. 

 
3. OBJETIVOS 

Pesquisar a qualidade do aproveitamento de água de chuva, em estabelecimentos 

comerciais da Baixada Santista considerando: tipo de material de captação, 

processos de tratamento, armazenamento, destinação final e comparar com as 

Normas vigentes. Assim é possível sugerir tratamentos viáveis para atendimento da 

Norma, além de quantificar a economia gerada.  

 
4. METODOLOGIA 

Na Baixada Santista, foram selecionadas 03 edificações em 03 municípios distintos, 

que utilizam as águas pluviais para fins não potáveis, sendo nomeadas como A, B e 

C. Em todos os sistemas, a água captada vai aos condutores de águas pluviais e é 

destinada ao reservatório inferior onde “A” passa filtro de areia, “B” um filtro de 

carvão, ambas clorada e “C” é conduzida diretamente,  deste ponto é recalcada para 

o reservatório superior e distribuída exclusivamente os vasos sanitários. 

Para análise química e biológica, a primeira coleta foi no reservatório, na qual a 

água já terá obtida a contaminação do ar, do telhado ou laje e passado por processo 

tratamento ou não, e a segunda coleta no ponto de consumo. 

Os parâmetros considerados são pH, turbidez, coliformes fecais, sólidos dissolvidos 

totais (apenas no ponto “C”) e cloro residual, nos quais os parâmetros químicos 
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foram analisados pela Sabesp e os biológicos pelo laboratório de  Biologia da 

Unisanta. 

Com os resultados das amostras é possível determinar a influência de todos os 

componentes, sobre a qualidade da água, bem como as considerações de indicação 

ou restrição do uso. 

A economia financeira gerada foi estimativa através de consumo mensal em 

comparação com as faturas cobradas pela Companhia de Abastecimento de Água – 

SABESP. Neste estudo, serão desprezadas as despesas ou economia com bombas 

de recalque e energia elétrica. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

A NBR 15527/2007 entrou em vigor como uma diretriz para os requisitos do 

aproveitamento de água de chuva de coberturas em áreas urbanas, para fins não 

potáveis após tratamento adequado.  

Antes do surgimento da NBR 15527/2007 para estabelecer a qualidade da água de 

chuva, eram utilizadas outras legislações, como a NBR 13969/1997 que trata do 

reuso de esgotos domésticos tratados, e determina que o esgoto tratado pode ser 

utilizado para fins que exigem qualidade de água não potável. 

PHILIP et al (2006), relata que alguns fatores podem influenciar a qualidade da água 

de chuva, destacando a localização geográfica da área de captação, a composição 

dos materiais que formam o sistema de captação, transporte e armazenamento, a 

presença de carga poluidora, a presença de vegetação.  

E com esta necessidade de aproveitar água de chuva, vem junto os 

questionamentos quanto a sua qualidade, principalmente nos grandes centros 

urbanos onde a poluição atmosférica é nítida. TOMAZ (2003), relata que os 

primeiros minutos de chuva são os mais poluídos, pois a chuva lava a atmosfera no 

momento em que passada por ela e carrega substancias contaminantes por 

poluentes, modificando sua qualidade inicial. Um procedimento simples é o descarte 

dos primeiros milímetros de chuva, este procedimento é denominado auto-limpeza 

da água da chuva. 

A chuva que será destinada ao reservatório final, passando ou não por tratamento 

deve destinar-se exclusivamente ao uso não potável, utilizado somente o uso 

do cloro de origem orgânica (cloro usado em piscinas) para evitar qualquer tipo de 

proliferação de bactérias, germes, vírus, etc. 
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É necessário prever a possível falha do sistema, seja por falha ou mesmo uma 

estiagem de inverno. Segundo ANNECCHINI (2005) para isso é preciso instalar um 

dispositivo que permita a entrada da água potável no reservatório para que seja 

garantido o abastecimento nos pontos que são alimentados pela água de chuva, 

garantido que somente a água potável entre no sistema de água não potável, mas 

que o inverso não ocorra.  

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com os resultados preliminares, é possível associar o tipo de tratamento 

com a qualidade da água. Quanto aos parâmetros químicos, no prédio “A” que se 

refere ao Quartel da Policia Ambiental a qualidade foi mais do que satisfatória, pois 

há tratamento adequado; no prédio “B” a qualidade foi satisfatória e o prédio “C” 

onde não houve nenhum tratamento, a qualidade é ruim. Antes do parecer final, será 

aguardado o resultado do ensaio biológico. Todos os parâmetros serão comparados 

com a Norma. 
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