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RESUMO

São várias as medidas práticas e urgentes necessárias para a sustentabilidade do
meio ambiente. Uma delas é o uso racional de água. Dentro deste tema, partindo-se
da escala urbana, são apresentadas soluções alternativas para armazenamento de
água de chuva para usos não potáveis, em edificações existentes, sem demolições e
sem prejudicar espaços funcionais. Os principais pontos pesquisados para o
desenvolvimento deste tema foram: o conceito de conservação de água e suas
principais diretrizes; a legislação brasileira e a do município de São Paulo; os
espaços vazios em lotes edificados a partir do levantamento em campo de uma área
residencial densamente ocupada; e produtos disponíveis no mercado brasileiro e
mundial por meio da Internet. A partir dos resultados destas pesquisas, apoiado em
um organograma de fluxo ideal para o aproveitamento de água de chuva, foi
desenvolvida uma série de desenhos para sistemas modulares de filtragem e
armazenamento de água de chuva para serem implantados, em sua maioria, nas
faixas de recuo não edificantes. A modularidade dos equipamentos propostos foi
essencial para estes estudos, quer pela necessidade industrial de fabricação em
série, quer pela maleabilidade necessária para a adaptabilidade do sistema a várias
situações e dimensionamentos. O protótipo de um dos sistemas desenvolvidos foi
avaliado em laboratório com obtenção de resultados favoráveis quanto à eficiência
no aproveitamento de água de chuva, tornando possível a patente de uma
tecnologia nacional para filtragem e descarte da primeira chuva.

Palavras-chave: Conservação de água, água de chuva, reservação, abastecimento
complementar, descarte da primeira chuva.

ABSTRACT

Solutions for rainwater use in existing buildings throught the development of
first-flush devices and storage tanks

There are many practical and urgent actions required for the sustentability of the
environment. One of them is the rational use of water. About this subject, from an
urbane scale standpoint, alternative solutions to storage rainwater on existent
buildings are presented for non potable uses without demolitions and without
damaging functional spaces. The main points investigated for the development of this
subject were: the concept of water conservation and its principal directives; the
applicable legislation of Brazil and São Paulo; the empty spaces in built lots from a
densely occupied residential area; and products available in the Brazilian and worldwide market through the Internet. Based on the results of these inquiries a series of
product designs were developed for modular systems of filtering and storage
rainwater, in order to be used, mainly, in free areas at built lots. The modularity of the
proposed equipments was essential for these studies due the desirable industrial
production focus and the malleability and adaptability characteristics of the system to
be used in several different situations. The prototype of one of the developed
systems was evaluated at laboratory with favorable results as the rainwater uses’
efficiency, making possible the patentation of a national technology for filtering and
rainwater first flush discharge.

Keywords: water conservation, rainwater, storage tank, complementary water supply,
rainwater first flush discharge.
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1 INTRODUÇÃO
O crescimento populacional das últimas décadas do século XX acentuou inúmeros
problemas latentes de nossa civilização e confirmou muita das previsões pessimistas
do Clube de Roma1 do final dos anos 60.

Era evidente que o consumo de recursos naturais finitos e vitais por uma população
que não parava de crescer levaria à escassez dos mesmos. No caso da água, além
dos usos e consumos crescentes, contribuem também para a escassez, entre outros
fatores, o desmatamento, a poluição e o desperdício.

Segundo dados da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (2003), a
disponibilidade hídrica na RMSP (30m³/s) é inferior a sua demanda (63m³/s). A bacia
do Alto Tiete produz menos da metade do volume necessário de água obrigando o
empréstimo (33m³/s) nas bacias vizinhas, sendo 31m³/s da bacia do Piracicaba,
Capivari e Jundiaí - Sistema Cantareira. Este empréstimo, regulamentado pela
Portaria 750 de 5/8/74, perdurou por 30 anos e foi renovada em 2004 por mais dez
anos (ALVES; SANTOS; ZANELLA, 2006, p. 38).

Combater a escassez de água, principalmente nas regiões de grande densidade
habitacional, é um dos grandes desafios mundiais para o século XXI. Na Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP) a situação já é bastante crítica e irá agravar-se
definitivamente com possíveis limites a outorga para uso de recursos hídricos do
sistema Cantareira em 06 de Agosto de 2014. Em 1958, longe da atual crise de
escassez de água:

O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas estabeleceu uma
política de gestão para áreas carentes de recursos hídricos com o
seguinte conceito: “a não ser que exista grande disponibilidade,
nenhuma água de boa qualidade deve ser utilizada para usos que
toleram águas de qualidade inferior”. (AGÊNCIA NACIONAL DE
ÁGUAS, 2005, p.11).

1

“Em abril de 1968, um grupo de trinta pessoas de dez países – cientistas, educadores, economistas,
humanistas, industriais e funcionários públicos de nível nacional e internacional – reuniram-se na
Accademia dei Lincei, em Roma. Instalados pelo Dr Aurélio Peccei, empresário Industrial Italiano,
economista e homem de visão, encontraram-se para discutir um assunto de enorme amplitude: os
dilemas atuais e futuros do homem” (PREFÁCIO DO LIVRO LIMITES DO CRESCIMENTO).
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Várias décadas se passaram e estas áreas carentes de água tratada se
multiplicaram, principalmente pelas taxas aceleradas de crescimento, concentração
e migração da população para os centros urbanos, pressionando e impactando de
forma insustentável os corpos d’água. Neste período o volume de água retirado de
rios e aquíferos aumentou nove vezes, o consumo por pessoa dobrou e a população
cresceu três vezes (CAMARGO, et al. 2002, p. 267).

O controle da demanda de água tratada por meio de práticas conservacionistas
pode postergar e reduzir investimentos no setor, otimizando as estações de
tratamento e redes para abastecimento existentes. A conservação de água por meio
do uso da água de chuva é uma das medidas possíveis para mitigar a crescente
escassez, no entanto, as ações neste sentido precisam ser regionalizadas e
distintas, sobretudo entre áreas rurais e urbanas.

O uso racional de água, por meio da substituição em usos menos nobres da fonte
potável por água de chuva será o vetor principal desta dissertação, em áreas já
edificadas, sem essa infraestrutura. Acoplar, ao invés de embutir, é uma premissa
para este trabalho.

“A casa é uma máquina de morar” (LE CORBUSIER, 2000) buscava uma arquitetura
tão eficiente tecnologicamente quanto as revolucionárias obras de engenharia da
época. Era hora de trocar as técnicas artesanais de edificação por tecnologias
construtivas racionais.

Neste caminho, a pesquisa tecnológica do pós-guerra buscou a racionalização do
canteiro e dos métodos construtivos para atender ao exponencial crescimento das
cidades e qualificar os serviços de mão-de-obra. Novas tecnologias, agregando
valores ambientais, começariam a aparecer somente algumas décadas depois, com
o impacto irreversível das cidades no ambiente “natural”.

Neste cenário “a máquina de morar” de Le Corbusier foi ficando cada vez mais
complexa e equipamentos tecnológicos passaram a fazer parte das fachadas
(coletores solares, aparelhos de ar condicionado, caixas da água, antenas, câmeras
de TV, etc).
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Neste sentido pretende-se desenvolver um produto para filtragem e armazenamento
de água de chuva para fins não potáveis, doravante chamado de Projeto Guarda-Chuva (PG-C), que possa ser implantado em edificações existentes, agregando
qualidade tecnológica ambiental por reduzir a demanda de água potável da rede
pública e permitir economia aos usuários; e que, se implantado em áreas
urbanizadas com risco de inundação, por meio de políticas publicas ou pela própria
gestão de associações de moradores, possa minimizar a incidência de enchentes.

2 OBJETIVOS
Os objetivos deste trabalho estão focados no aproveitamento de águas pluviais em
edificações existentes, visando o uso racional de água no meio urbano.

2.1

Geral

Desenvolver um sistema para aproveitamento de água de chuva em edificações
existentes, para ser instalado em local externo, de modo aparente, que funcione por
gravidade, sem prejudicar áreas e espaços funcionais.

2.2

Específicos

São os seguintes os objetivos específicos desta dissertação:
a) Verificar a disponibilidade de uso das faixas não edificantes (recuos) das
construções para a implantação de um dispositivo para filtragem e
armazenamento de água de chuva;
b) Projetar os componentes e dispositivos do sistema de filtragem, descarte e
armazenamento de água de chuva;
c) Avaliar o funcionamento do dispositivo por meio de um protótipo.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
As tecnologias voltadas para o uso de água de chuva estão despontando em vários
países. A bibliografia neste campo do conhecimento é vasta e multidisciplinar:

[...] é a única área de ciência aplicada que incorpora um grupo de
diferentes áreas técnicas a destacar teorias de reservatório,
hidrologia, design, construção, tratamento de água, poluição
ambiental, história, arqueologia e economia. (LATHAM; SCHINLLER,
1984, p. A1-9, tradução do autor).

Segundo Gonçalvez (2006), coletar e utilizar água de chuva não é apenas
conservação de água, mas também de energia – aproximadamente de 25% a 45%
do custo de uma ETA é de energia – além de reduzir erosão e enchentes.

Dentro deste enfoque multidisciplinar as áreas de “design” e instalações prediais,
associadas às práticas conservacionistas, formam o principal vetor desta pesquisa
bibliográfica.

3.1

Conservação de água

Nos últimos anos várias pesquisas tecnológicas sobre o uso de água de chuva vêm
sendo desenvolvidas em universidades e indústrias, no entanto técnicas de
captação e reservação sempre existiram; segundo citações de May (2004) os
sistemas de coleta e aproveitamento de água de chuva já existem há milhares de
anos, entre outros exemplos há estruturas no deserto de Negev a mais de 4.000
anos, no Parque Nacional Mesa Verde nos Estados Unidos entre 750 e 1100 a.C e
na era Romana havia sofisticados sistemas para coleta e armazenagem. Segundo
Fok (1995) antes da revolução industrial era comum as pessoas captarem e
armazenarem a sua água de consumo.

O êxodo rural e a conseqüente explosão demográfica nas cidades a partir do século
XIX trouxeram à tona problemas de abastecimento de água, alimentação,
saneamento e, conseqüentemente, de saúde. Fornecer água potável encanada foi
neste momento uma estratégia pública perfeita para conter doenças patogênicas e
suas epidemias.
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Há uma máxima popular em que se diz: “a diferença entre o remédio e o veneno
esta na dosagem” e para muitas cidades aconteceu o mesmo com o abastecimento
público de água; a demanda exigida para abastecer uma população que não parava
de crescer acabou por destruir diversos ecossistemas nas periferias.

Na RMSP, a exemplo de outras cidades do terceiro mundo, a expansão urbana
rápida e desordenada, impulsionada principalmente pela economia e explosão
demográfica, acabou por invadir áreas de mananciais, poluir rios, impermeabilizar
solos, desmatar, ocupar encostas e, no contrasenso, exigir o aumento do volume de
extração de água.

O necessário crescimento econômico e investimento em novas tecnologias
“salvadoras” foram por décadas as justificativas para estas ações predatórias, no
entanto, a escassez do insumo e o crescente custo para tratamento da água
começaram a mudar este quadro.

Ao invés do aumento da produção, o uso mais racional da água produzida por uma
ETA, por meio de ações que incentivem a eficiência no consumo, é uma importante
estratégia para se atingir os padrões necessários de sustentabilidade e garantir o
suprimento da demanda. Exemplos destas ações podem ser vistos na Figura 3.1.

Est rutur a

CONSE RVAÇÃO
Educação
DE ÁGUA

Redução no consumo.
Redução do desperdício.
Aumento da eficiência.
Redução do volume de extração.

Gestão

Figura 3.1 – Ações conservacionistas.

Estas ações conservacionistas foram divididas para estudo em três grupos
principais: estrutura; educação e gestão. Este trabalho fundamentalmente se
encaixa nas ações estruturais.
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3.2

Conservação de água – ações educacionais

A importância das práticas conservacionistas no uso da água precisa definitivamente
alcançar seus usuários. Juntamente com as atividades de gestão e desenvolvimento
estrutural, um trabalho rigoroso e sistemático na educação da população deve ser
prioritário para se atingir os níveis desejados de sustentabilidade.

O papel do ensino fundamental é claro e de grande responsabilidade; as novas
gerações deverão estar conscientes e preparadas para conviver com o problema da
escassez de água e com práticas conservacionistas.

A mudança de comportamento no uso da água é também uma missão de extrema
dificuldade, pois para uma grande parcela da população brasileira este recurso
sempre foi tratado como abundante e inesgotável. Agrava ainda este trabalho de
conscientização da população as grandes diferenças regionais de nosso país, como
mostra a tabela 1.

Tabela 1 – Diferenças regionais entre o Sudeste e o Norte frente à distribuição da
água, da superfície e da população.

TERRITÓRIO

REGIÃO
NORTE
45,3 %

REGIÃO
SUDESTE
10,8 %

POPULAÇÃO

6,98 %

42,65 %

DISP. HÍDRICA

68,5 %

6%

Fonte: Adaptado do PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (2005).

Na região metropolitana de São Paulo são frequentes cenas de lavagem de pátios,
calçadas, carros e regas de jardim com água encanada potável nos períodos de
escassez, ou mesmo empresas que utilizam água potável, sem reciclagem, em seus
processos industriais. Mudar estas atitudes exigirá um amplo projeto educacional e
treinamento de pessoas para pelo menos dois pontos de interesse:

a) Conseguir alterar hábitos da população no uso e consumo de água potável;
b) Incorporar, onde é factível, o uso de água de qualidade inferior na rotina da
população.
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Há disponibilidades tecnológicas (descritas nas ações estruturais – item 3.4) e meios
de comunicação para alterarem este quadro, porém, a implantação ainda esta longe
da realidade; enquanto o custo e a disponibilidade do metro cúbico de água
encanada, potável, entregue nas residências não proibirem determinados usos, a
população, de um modo geral, não se preocupará em mudar hábitos, rotinas ou fará
investimentos em infraestrutura.

Outro ponto de importância para ser abordado pela educação é o alerta à população
para os riscos do reúso de água ou mesmo no uso de água de chuva sem
desinfecção. Rebello (2004) identificou vários microorganismos patogênicos em um
reservatório de água de chuva.

Outro fator de grande importância para o êxito das práticas conservacionistas de
água é o cumprimento das normas e legislações vigentes pela população,
empresários, governantes e fiscais. O aprimoramento ético de nossa sociedade
talvez seja um dos maiores desafios a serem conquistados para se atingir este
patamar de sustentabilidade.

3.3

Conservação de água – gestão

As atividades que envolvem o manejo de água são controladas, normatizadas e
supervisionadas para se garantir usos múltiplos, acesso para todos e a manutenção
dos ciclos vitais de nosso planeta. A lei 9.433, homologada em 08 de Janeiro de
1997, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos. O grande diferencial desta lei para atender as
diversas situações do Brasil foi a descentralização, por meio da criação dos comitês
de bacias para gerenciamento e fiscalização localizadas.

Um exemplo de gestão de interesse para o uso racional de água por meio do
aproveitamento de chuva, além da substituição de fonte para redução do consumo
de água potável em uma determinada bacia hidrográfica, poderia ser a
implementação de políticas públicas para estimular a reservação de água de chuva
em sub-bacias com possibilidades de enchentes.
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Esta iniciativa, com casos de sucesso no Japão e aparentemente fora da realidade
para as cidades brasileiras, poderia acontecer, segundo modelo PEIR1, a partir da
pressão de moradores de áreas de risco nos órgãos governamentais.

3.4

Conservação de água – ações estruturais

Práticas, técnicas e tecnologias que aumentam a eficiência no uso da água
começam a fazer parte, cada vez mais, das rotinas das construções, quer pelas
novas leis, quer pela bandeira da sustentabilidade.

A medição individualizada, o uso de torneiras com temporizador ou sensor de
presença, redutores de vazão e aparelhos de ultrassom para detectar vazamentos já
são procedimentos conservacionistas utilizados nos grandes centros urbanos,
porém, a execução de infraestrutura para utilização de águas de qualidade inferior
nas edificações (águas servidas ou de chuva) em substituição ao uso de água do
abastecimento público para fins não potáveis é raro, apesar da disponibilidade
tecnológica, ainda que modesta, no mercado.

Este cenário está mudando de modo crescente, segundo Changming (199?),
rejuvenescendo. A bibliografia e pesquisa tecnológica vêm aumentando e
embasando este caminho concomitante à recente normatização e regulamentação
legal.

3.5

Água de chuva – legislação

Não há restrição sobre o volume de água de chuva que possa ser captado dentro de
uma determinada região ou propriedade. A regulamentação principal das
autoridades públicas é voltada às disponibilidades de uso e a liberação da água
captada, respectivamente visando controlar patogenias e enchentes.

Até o início de 2006 não havia normas técnicas nacionais para regulamentação do
uso da água de chuva. O Código Sanitário do Estado de São Paulo apenas vetava a

1

Modelo de análise do ciclo PEIR (Pressão – Estado – Impacto – Resposta)
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interconexão da água fornecida pelo sistema de abastecimento público com outra
fonte qualquer ou o lançamento das águas pluviais nas redes prediais de esgoto.

Na cidade de São Paulo, com o objetivo de combater enchentes, foram
regulamentadas duas leis municipais para reservação de água de chuva; em 2002 a
“Lei das piscinhas” (DECRETO NO 41.814 DE 15 DE MARÇO DE 2002):

Regulamenta a Lei nº 13.276, de 4 de janeiro de 2002, que torna
obrigatória a execução de reservatório para as águas coletadas por
coberturas e pavimentos nos lotes, edificados ou não, que tenham
área impermeabilizada superior a 500,00 m2. (SÂO PAULO, 2002).

Em 2006 o projeto PURA - Programa Municipal de Conservação e Uso Racional da
Água e Reúso em Edificações - (Lei NO 14.018 DE 28 DE JUNHO DE 2005):

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Conservação e Uso
Racional da Água e Reúso em Edificações, que tem por objetivo
instituir medidas que induzam à conservação, uso racional e
utilização de fontes alternativas para a captação de água e reúso nas
novas edificações, bem como a conscientização dos usuários sobre
a importância da conservação da água. (SÂO PAULO, 2005).

e no estado de São Paulo a norma estabelecida pela Assembléia Legislativa para
contenção de enchentes e destinação de águas pluviais; segundo seu artigo
primeiro (LEI ESTADUAL NO 12.526 DE 02 DE JANEIRO DE 2007):

É obrigatória a implantação de sistema para captação e retenção de
águas pluviais, coletadas por telhados, coberturas, terraços e
pavimentos descobertos em lotes, edificados ou não, que tenham
área impermeabilizada superior a 500 m2 (quinhentos metros
quadrados), com os seguintes objetivos:
I - reduzir a velocidade de escoamento de águas pluviais para as
bacias hidrográficas em áreas urbanas com alto coeficiente de
impermeabilização do solo e dificuldade de drenagem;
II - controlar a ocorrência de inundações, amortecer e minimizar os
problemas das vazões de cheias e, conseqüentemente, a extensão
dos prejuízos;
III - contribuir para a redução do consumo e o uso adequado da água
potável tratada. (SÃO PAULO, 2007).

Em 28 de Junho de 2006 iniciou-se uma série de reuniões da Comissão de Estudo
Especial Temporária de Aproveitamento de água de Chuva, promovida pela ABNT,
visando à elaboração da primeira legislação brasileira para Aproveitamento de água
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de chuva em áreas urbanas para fins não potáveis. Norma NBR 15527
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007).

A reservação de água de chuva, concomitante à prática conservacionista e aliada a
outras obras de infraestrutura, tais como dimensionamento correto de galerias,
limpeza permanente de galerias, proteção de bocas de lobo e execução de tanques
de equalização (piscinões), poderia ser uma importante estratégia para eliminar o
risco de enchentes em muitas áreas, e evitar os transtornos decorrentes destas
inundações. O sucesso deste caminho está relacionado principalmente às ações de
planejamento e gestão e não será objeto de estudo desta dissertação.

3.6

Água de chuva – sistemas de aproveitamento

A superfície de captação e um tanque para armazenamento são as duas estruturas
físicas principais para coleta de água de chuva. A interligação entre estas duas
partes é composta por calhas, grades, tubos e filtros. A interligação deste sistema de
coleta e armazenamento com as instalações hidráulicas do edifício será distinta para
cada caso, sendo a posição do tanque de água de chuva a principal variável;
estando este em cota acima dos pontos de consumo, o sistema poderá trabalhar por
gravidade, dispensando o bombeamento para um novo tanque ou a pressurização
desta rede.

Quanto

à

superfície

significativamente

no

de

captação,

sistema

de

o

material

da

aproveitamento

telha
de

pode

água

de

interferir
chuva;

preferencialmente deve ser liso, quanto mais poroso, mais perda haverá (há telhas
cerâmicas com melhor desempenho que telhas metálicas). Tomaz (2003) pesquisou
coeficientes de escoamento superficial (quociente entre a água que escoa
superficialmente pelo total de água precipitada) que variaram entre 0,67 e 0,90.

A superfície de captação na maioria dos casos envolve um custo intrínseco ao
edifício, por ser utilizado normalmente as áreas de cobertura ou as áreas de piso; já
o custo do reservatório, segundo Tomaz (2004 apud Gonçalves 2006, p.114), pode
variar de 50% a 85% do total gasto para armazenamento de água de chuva. Esta
variação se deve principalmente ao material utilizado para execução do tanque.
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O reservatório, além de ser o item mais caro do sistema, é também o componente
mais difícil de se acomodar em uma edificação existente. O dimensionamento
correto do reservatório é fundamental para se otimizar os custos de implantação
deste sistema e depende da área de captação, volume a ser armazenado em função
da demanda, índice pluviométrico e coeficiente de escoamento vertical (runoff). As
dimensões específicas para cada caso podem ser obtidas pelo Método de Rippl,
bastante detalhado por May (2004).

A viabilidade de implantação de um sistema para captação de água de chuva, a
partir do custo do reservatório, foi bastante discutida por Ayub (2006). O custo total
deste sistema pode oscilar bastante em função das seguintes variáveis:

a) Pré-existência ou não de calhas e condutores de descida;
b) Funcionamento por gravidade ou bomba;
c) Utilização de um ou dois reservatórios;
d) Condições locais (desenho arquitetônico, poluição do ar, presença de
animais, etc).

Este custo poderia ser reduzido se existissem no Brasil mais opções tecnológicas
para filtragem destas águas. Uma das principais medidas para se melhorar a
qualidade no processo de reservação de águas pluviais é o descarte dos primeiros
minutos de chuva, correspondentes à lavagem do telhado. Este processo tem papel
fundamental na qualidade da água coletada após uma grande estiagem. Segundo
Dacach (1990 apud TOMAZ 2003, p.95) o volume a ser desprezado varia de 0,8 a
1,5 L/m² de telhado. A ABNT recomenda, na falta de dados, o descarte de 2 mm da
precipitação inicial.

Há vários mecanismos para executar esta tarefa, dentro os quais destaca-se o
modelo da Figura 3.2 apresentado por Dacach (1990, apud May 2004), onde um
reservatório para receber a primeira água de chuva é fechado por meio de uma
torneira boia após atingir seu nível limite, direcionando a água de chuva para o

24

reservatório final. O esvaziamento do reservatório de descarte, necessário no
término da chuva para o sistema retornar as condições de funcionamento, é manual.

Figura 3.2 – Reservatório para descarte da primeira chuva manual.
Fonte: (DACACH, 1990 apud MAY, 2004, p.72).

Uma boa solução para o descarte da primeira chuva, apresentado em um fórum de
água de chuva (SRI LANKA RAINWATER HARVESTING FORUM, 1998 apud
TOMAZ, 2003, p. 94) foi bloquear, por meio de uma bola flutuante, o reservatório de
descarte quando este atingir sua capacidade máxima, direcionando a água
diretamente para o reservatório final ou para um pré-filtro (Figura 3.3). O descarte da
água desprezada é automático, por gravidade, drenada por meio de um pequeno
orifício no fundo do reservatório cilíndrico. Segundo Dacach (1990 apud
GONÇALVES, 2006, p.99) o diâmetro deste dreno, baseado na vazão de saída
menor que a vazão de entrada, pode ser 0,5 cm.

Figura 3.3 – Reservatório para descarte da primeira chuva automático.
Fonte: Alves et al (2008).
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3.7

Água de chuva – qualidade

A superfície de captação proposta para este trabalho se limita à cobertura dos
edifícios. Segundo Vivacqua (2005), a qualidade das águas captadas é
progressivamente menor a partir do telhado para os pátios, jardins, ruas e o bairro.

A qualidade das águas de telhado em geral é, surpreendentemente, boa. Águas de
telhado podem ter uso como água potável com tratamento simples e de pequena
monta (VIVACQUA 2005); contudo, segundo Latham e Schiller (1984), a ingestão de
água de chuva pode provocar detrimento à saúde devido à falta de mineral na sua
composição química.

Fatores que podem deteriorar bastante a qualidade das águas captadas em telhados
são a presença próxima de árvores (galhos, folhas, frutos, etc...), animais (pombas,
ratos, gatos, etc...) e a poluição do ar (tráfego intenso, emissão atmosféricas de
fábricas, ruas sem pavimentação, etc).

O grau do tratamento a ser dado à água de chuva coletada, após o descarte, é
proporcional ao estado em que esta se encontrará e ao uso pretendido e deve
atender aos parâmetros finais estipulados pela ABNT (para usos não potáveis) ou
pela Portaria nº 518 do Ministério da Saúde (para fins potáveis).

O tratamento mais comum para a água de chuva é executado por gradeamento;
sedimentação; filtragem e desinfecção (processo físico-químico). Os processos
físicos visam a retenção de sólidos por meio de ações de força física e os processos
químicos visam eliminar agentes patogênicos.

A filtragem em tanques de areia é necessária em condições bastante desfavoráveis,
na irrigação por meio de pulverizadores ou para fins potáveis; a princípio utiliza-se
somente telas finas como peneiras no processo físico. Segundo Santos (2002 apud
GONÇALVES, 2006, p.114) o filtro de areia é uma alternativa para o reservatório de
autolimpeza, pois contribui para a remoção de cor e turbidez da água.

A presença de dezenas de microorganismos nocivos à saúde em cisternas de
aproveitamento de água de chuva, amplamente relatados por Rebello (2004), exige

26

a desinfecção da água, a qual comumente é feita por cloração (processo químico).
Tratamentos mais complexos, como ultravioleta ou osmose reversa, são requeridos
principalmente para fins potáveis.

Para fins não potáveis, a grande polêmica recai sobre a real necessidade de se
tratar a água que vai lavar ou irrigar superfícies infectadas (roupas, bacias sanitárias,
pisos e plantas). A lavagem de roupa é uma dos usos mais questionados:

No processo foi constatado que qualquer patogênico que tenha a
água de chuva também é encontrado na máquina de lavar roupa na
sujeira das roupas que estão sujas e que serão limpas. (THE
RAINWATER TECHNOLOGY HANDBOOK, 2001 apud TOMAZ
2003, p.37)

O mesmo raciocínio valeu para o trabalho apresentado por Cruz e Kiperstok (2006)
onde se constatou a presença de coliformes termotolerantes em vasos sanitários
limpos, por meio de água potável, em banheiros públicos, o que aparentemente
indicaria que o uso de água de chuva para este fim não aumentaria os riscos dos
usuários, contudo, sem maiores estudos para estes dois casos, a precaução, por
meio da desinfecção, deve prevalecer.

Quanto à irrigação de jardins, é prejudicial ao meio ambiente a utilização de água
desinfetada por meio do uso de hipoclorito de sódio (cloração), o qual em dissolução
errada liquidará não só agentes patogênicos como também microrganismos vitais
para os processos biológicos do solo. Segundo o Group Raindrops (2002 apud
GONÇALVES, 2006, p.105) se a água de chuva não for utilizada para fins potáveis,
não é necessário desinfetar, pois isso acabaria por aumentar os custos e gerar
manutenção permanente.

A grande preocupação em desinfetar a água de chuva vem do contato primário dos
usuários, com ferimentos, com microrganismos patogênicos presentes na água de
chuva. Segundo Rebello (2004) pode haver eventual ingestão e inalação da água
pluvial por meio de aerossóis, e a penetração pela mucosa e/ou pele com lesão
tecidual direta. Aerossóis são pertinentes aos meios de irrigação e arranhaduras são
comuns na pele de jardineiros e lavadores de carro.

27

O manual da Agência Nacional de Águas (2005) para usos não potáveis recomenda
sedimentação simples, filtração simples e desinfecção com cloro ou radiação
ultravioleta. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (2007) recomenda para
usos não potáveis os seguintes parâmetros:

a) Coliformes totais / análise semestral / ausência em 100 ml;
b) Coliformes termotolerantes / análise semestral / ausência em 100 ml;
c) Cloro residual livre / análise mensal / 0,5 a 3,0 mg/L no caso de serem
utilizados compostos de Cloro para desinfecção.

3.8

Água de chuva – usos possíveis

A norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2007), a qual tem por
objetivo o aproveitamento de água de chuva em áreas urbanas para fins não
potáveis, estabelece o seguinte campo de aplicação:

Esta Norma se aplica a usos não potáveis em que as águas de
chuva podem ser utilizadas após tratamento adequado como, por
exemplo: descargas em bacias sanitárias, irrigação de gramados e
plantas ornamentais, lavagem de veículos, limpeza de calçadas e
ruas, limpeza de pátios, espelhos d’água e usos industriais
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007, p.1).

Tomaz (2003), May (2004) e Gonçalvez (2006) também apontam estes mesmos
usos, não potáveis, para o consumo de água chuva em residências:

a) Lavagem de veículos e pisos (limpeza de um modo geral);
b) Regar plantas (irrigação de um modo geral);
c) Lavagem de roupas;
d) Descargas em bacias sanitárias.

Segundo Vivacqua (2005) o potencial do consumo residencial domiciliar de água
com usos não potável na RMSP esta na faixa de 30 a 40% do consumo total. O
consumo de interesse principal para este trabalho, na medida dos limites impostos
ao PG-C para edificações existentes, será os usos externos, especificamente
limpeza de um modo geral e irrigação.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os procedimentos metodológicos previstos para se atingir os objetivos desta
dissertação, embasados na revisão da literatura existente, podem ser divididos,
conforme se segue, em duas fases; a primeira visando às bases para estruturação
do PG-C (itens a a f); e a segunda voltada ao desenvolvimento de projetos até a
fabricação e teste de um protótipo do PG-C (g a i).

a) Elaboração de uma pesquisa de campo para avaliar a disponibilidade de
uso dos recuos não edificantes em lotes residências, para a implantação de
um sistema para filtragem e armazenagem de água de chuva PG-C;

b) Agregar a pesquisa de campo outros dados de interesse para a
implantação do PG-C, tais como material de fabricação das telhas, número
de águas da cobertura, existência ou não de calhas, tipo de uso e o
número de pavimentos do imóvel;

c) Definição de parâmetros favoráveis à implantação do PG-C para avaliação
dos dados da pesquisa de campo;

d) Escolha de uma região com grande densidade ocupacional na RMSP, de
uso predominantemente residencial, para aplicação da pesquisa de campo,
por meio de inspeção visual individualizada por imóvel;

e) Comparação dos resultados da pesquisa de campo com os parâmetros
favoráveis à implantação do projeto;

f)

Pesquisa de reservatórios, filtros e peças disponíveis no mercado que
possam ser acopladas ao PG-C;

g) Desenvolvimento de desenhos conceituais para reservação de água de
chuva em edifícios a partir dos resultados das pesquisas;

h) Desenvolvimento do projeto para um protótipo do PG-C;
i)

Fabricação e teste do protótipo.

Há várias possibilidades de se implantar edifícios em lotes. O programa de
necessidades do projeto arquitetônico e as disponibilidades econômicas, distintas
para cada proprietário, a criatividade e técnicas construtivas de engenheiros e
arquitetos, concomitante à evolução tecnológica de materiais e serviços são alguns
dos fatores desta diversidade tipológica; no entanto, as limitações impostas pelas
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Leis Municipais para Uso e Ocupação do Solo e regras do Código de obras e
Edificações são os principais condicionadores.

A elaboração de uma pesquisa de campo foi a estratégia utilizada para se verificar e
quantificar a disponibilidade de uso dos recuos obrigatórios, frontal e laterais, como
também a infraestrutura básica destes edifícios para receber o PG-C, de acordo com
os seguintes parâmetros:

a) Quanto à cobertura, para controle, o ideal seria a utilização de materiais de
baixa absorção de água, dispostos em uma ou duas águas para centralizar
os pontos de captação e a existência de calhas para facilitar e baratear a
implantação de um sistema para armazenamento de água de chuva.
b) Quanto ao número de pavimentos, para controle, o ideal seria mais que
um, para facilitar o encaminhamento das águas pluviais das calhas até o
ponto de armazenamento no térreo, por gravidade e com boa declividade
do tubo de descida, sem interferir com portas e janelas.
c) Quanto aos recuos a situação ideal seria largura igual ou superior a 1,50 m,
baixa declividade e sem ocupação (desimpedidos), parâmetros que
definem a qualidade “disponível para uso”, indicando a possibilidade de
implantação de um sistema para armazenamento de água de chuva nestes
locais, e “indisponível” aponta a presença de obstáculos que inviabilizariam
esta implantação (muro de arrimo, escada, arvoretas, armários, etc). A
indicação de “ocupado” aponta o impedimento total de uso neste local
devido à edificação.

A escolha do uso residencial unifamiliar é devido a maior restrição de espaços livres
nestes edifícios para implantação de um sistema para armazenamento de água de
chuva. As edificações projetadas para uso industrial ou comercial, na maioria dos
casos, utilizam edifícios de planta livre, tipo galpão, com pé direito alto e
consequentemente com maiores disponibilidades de espaços livres e possibilidades
de se acoplar reservatórios para água de chuva (em mezaninos por exemplo).

A mesma situação é válida para edifícios verticais, na maioria dos casos com
maiores disponibilidades de áreas livres externas e em subsolos, razão pela qual o
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foco desta pesquisa foi direcionado para prédios implantados em lotes urbanos de
pequenas e médias dimensões, em zona de uso predominantemente residencial, o
que irá demandar consumos típicos e mensuráveis de água e exigirá rigor na
ocupação de possíveis áreas livres.

O

procedimento

utilizado

para

aplicação

da

pesquisa

foi

a

observação

individualizada de cada imóvel, a partir das visuais permitidas da rua e calçadas. Os
dados levantados em campo estão dispostos em forma de gráficos para facilitar a
interpretação dos resultados.

Visando o ganho de qualidade, dentro de uma esfera multidisciplinar, foi feita uma
pesquisa para conhecimento dos componentes industrializados disponíveis no
mercado brasileiro e internacional, por meio da Internet, com possível aplicação em
sistemas de aproveitamento de águas pluviais.

A partir das possibilidades levantadas para ocupação dos espaços livres nas
edificações (recuos), paralelamente à pesquisa de componentes disponíveis no
mercado, principalmente para filtragem de água de chuva, inicia-se a fase de
projetos, primeiramente por meio de desenhos conceituais buscando-se, como
objetivo final, detalhar um destes desenhos para o desenvolvimento de um protótipo.

Para avaliação e teste do protótipo será utilizada uma bancada especialmente
montada para ensaios de equipamentos de água de chuva no Laboratório de
Instalações Prediais e Saneamento do IPT.

Espera-se com os procedimentos metodológicos previstos nesta pesquisa dar
subsídios para o desenvolvimento de um projeto executivo para fabricação industrial
do PG-C, com capacidade de acoplamento em vários tipos de edifícios,
preferencialmente pequenos, residenciais e unifamiliares, voltado para o uso em
atividades externas (lavagem de piso, grades, janelas, carros e irrigação). A solução
final deve atender ainda os seguintes requisitos:

a) Facilidade e agilidade para montagem do sistema sem mão-de-obra
especializada;
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b) Baixo custo de fabricação e montagem para garantir máxima acessibilidade
da população ao produto.

Espera-se criar uma alternativa para a utilização de água de chuva de fácil
implantação para condomínios, associações de bairro e cidadãos preocupados com
o meio ambiente, a qual possa ainda contribuir para minimizar o problema da
escassez de água que atinge a RMSP.

4.1

Localização da região e áreas pesquisadas

O local escolhido para a aplicação desta pesquisa foi a bacia hidrográfica do Rio
Pirajussara, sub-bacia do Rio Pinheiros no bairro do Butantã, Município de São
Paulo (Figura 4.1), pelos seguintes motivos:

a) Abranger predominantemente o uso residencial unifamiliar;
b) Formada por loteamentos consolidados (grande densidade ocupacional);
c) Haver contrastes de declividades (ocupação nas encostas e na várzea);
d) Haver diversidade tipológica para lotes e edifícios;
e) Facilidade de acesso (próxima ao IPT).

Dentro desta bacia foram selecionadas seis áreas distintas para aplicação da
pesquisa de campo, basicamente na faixa compreendida entre a Rodovia Raposo
Tavares e a Avenida Professor Francisco Morato (Figura 4.1).

A distinção principal na escolha das áreas se deu pelo tamanho e dimensão dos
lotes e visou proporcionar resultados tendendo para uma média; assim há locais
com lotes mínimos de 125 m² e outras com lotes padrão da Cia City1 de dimensão
superior a 400 m²; há também terrenos planos e outros com declividade bastante
acentuada.

O tipo de uso, no entanto, privilegiou o residencial, sem muita dificuldade, já que,
aparentemente, os usos comerciais e industriais ocupam o fundo do vale ao longo
1

Empresa de urbanização com sede em Londres que se instalou em São Paulo em 1912 com o
nome City of São Paulo Improvements and Freehold Land Company Ltd. a qual ficou conhecida como
Cia City, responsável pelos melhores bairros da capital, como Jardim América, Pacaembu, etc.
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do corredor da Avenida Eliseu de Almeida. A diversidade principal dentro do uso
residencial foi escolher uma área com edifícios verticais, já que há o predomínio de
edifícios de até 2 pavimentos. A escolha final destas seis áreas de pesquisa
aconteceu após vistoria da região.

Figura 4.1 – Várzea do rio Pirajussara; região da pesquisa de campo.
Fonte – modificado de IGC 2003.

A apresentação destas áreas é feita por meio de fotos aéreas (Figuras 4.2 a 4.7) e o
local para a aplicação da pesquisa é delimitadas por linhas vermelhas. As linhas
amarelas indicam o sistema viário local.

Área 1 – Conforme Figura 4.2, situa-se ao lado da Rodovia Raposo Tavares no
quadrilátero formado pelas ruas Acangueruçu, Rua Bijari, Rua Gaicá e Rua
Pratápolis. Foi escolhida por ser uma zona estritamente residencial, apresentar
terrenos relativamente planos e de área superior a 400 m².
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Figura 4.2 – Área 1 / City Butantã.
Fonte – modificado de IGC 2003.

Área 2 – Conforme Figura 4.3, situa-se no entorno de uma praça delimitada pela
Avenida Eliseu de Almeida, Rua Miguel Almeida Prado, Rua Bueno Lobo e Rua
Tiapira. Foi escolhida por ser uma zona estritamente residencial, apresentar terrenos
planos, de dimensões bastante variadas. O grande telhado no final da praça abriga
várias casas geminadas. Já as casas que circundam a praça estão em terrenos de
área superior a 300 m².

Área 3 – Conforme Figura 4.4, situa-se no quadrilátero formado pelas ruas Oscar
Pinheiro Coelho, Rua Campos do Jordão, Rua Comendador Elias Assi e Avenida
Trona Constanzo. Foi escolhida por apresentar diversidades de uso e dimensão de
lotes dentro de uma mesma área. Há edifícios residenciais, casas unifamiliares e
comércios na mesma vizinhança.
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Figura 4.3 – Área 2 / Butantã.
Fonte – modificado de IGC 2003.

Figura 4.4 – Área 3 / Caxingui.
Fonte – modificado de IGC 2003.
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Área 4 – Conforme Figura 4.5, situa-se perto da Rodovia Raposo Tavares no
entorno do quadrilátero formado pelas ruas Pedro Peccinini; Rua Jacob Maris, Rua
Major Almeida Queiroz e Rua José Esperidião Teixeira. Foi escolhida por ser uma
zona estritamente residencial e estar em uma das áreas de maior declividade. A
área dos lotes varia entorno de 300 m².

Figura 4.5 – Área 4 / Jardim Previdência.
Fonte – modificado de IGC 2003.

Área 5 – Conforme Figura 4.6, situa-se perto da Avenida Eliseu de Almeida no
quadrilátero formado pelas ruas Xavier de Carvalho, Rua Santa Albina, Rua
Laurindo Abelardo de Brito e Rua Cenobelino Serra. Foi escolhida também por
apresentar diversidades de uso e dimensão de lotes dentro de uma mesma área.

Área 6 – Conforme Figura 4.7, situa-se no quadrilátero formado pelas ruas Dr
Manuel Bonilha, Rua Dr Roque de Lorenzo, Rua Raul Fonseca e Rua Cônego Assis
Barros. Foi escolhida por apresentar lotes de declividade acentuada e residências
com telhados de fibro-cimento. Esta área se distingue das demais pelo baixo padrão
construtivo dos imóveis.
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Figura 4.6 – Área 5 / Vila Sonia.
Fonte – modificado de IGC 2003.

Figura 4.7 – Área 6 / Ferreira.
Fonte – modificado de IGC 2003.

37

4.2

Modelo da ficha de pesquisa

Para aplicação da pesquisa de campo foi elaborada uma ficha, conforme modelo
representado na Figura 4.8, utilizada para verificação de dados de interesse para a
elaboração do projeto de aproveitamento de água de chuva (PG-C).

Cada folha de planilha preenchida corresponde a uma única rua, distinta ainda para
os lados de numeração par ou ímpar. Cada linha da planilha corresponde a um
imóvel e as colunas indicam os principais pontos a serem observados, os quais
foram divididos em quatro grupos de interesse:

a) Dados cadastrais:
•

Número do imóvel;

•

Observações gerais.

b) Cobertura:
•

Existência ou não de calhas;

•

Número de águas;

•

Material utilizado para fabricação da telha.

c) Quanto ao uso e aproveitamento:
•

Residencial ou não;

•

Número de pavimentos.

d) Quanto aos recuos:
•

Largura dos recuos laterais e testada do terreno;

•

Disponibilidade para utilização.

Para facilitar a utilização da ficha de pesquisa foi elaborada uma legenda na sua
parte superior indicando a nomenclatura a ser utilizada para o material da cobertura
e para a disponibilidade de uso dos recuos. A sigla SI (Sem Informação) indica que
da rua ou da calçada não foi possível visualizar alguns dos pontos de interesse.

Uma característica importante no preenchimento desta ficha foi juntar duas
informações em uma única entrada de dado. Por exemplo, ao invés de se fazer um
“X” na coluna correspondente ao uso residencial de um determinado edifício, foi
inserido o algarismo correspondente ao número de pavimentos deste imóvel, assim
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com uma única leitura pode-se saber que um determinado edifício é térreo e de uso
residencial. O mesmo aconteceu com o material da cobertura e o número de águas;
com uma única leitura pode-se saber que um determinado edifício tem duas águas e
utiliza telha de amianto.

As informações quanto aos recuos foram divididas em dois grupos; um
correspondente

às

dimensões

físicas

(larguras

em

metros)

e

outro

às

disponibilidades de ocupação. Como quase a totalidade dos imóveis dispunham de
recuo frontal igual ou superior a cinco metros, foi observada na pesquisa a dimensão
da testada. As dimensões dos recuos laterais foram avaliadas de longe, portanto,
sujeitas a pequena margem de erro.

O recuo de fundo, de grande potencial para instalação de um sistema para
armazenamento de água de chuva, não foi levantado nesta pesquisa devido à
impossibilidade de visualização da rua, inviabilidade de acesso e pouca nitidez das
fotos aéreas disponíveis (IGC 2006), contudo, as soluções cabíveis para os recuos
laterais e frontal, devem também ser adaptáveis ao recuo de fundo.

Como exemplo, os dados fictícios usados para preenchido de uma linha na figura
4.8 com cor azul, indicam que o imóvel de número 108 da Rua Teste é um sobrado
residencial, com telhado cerâmico de duas águas sem calha. A testada de 5 metros
é disponível para uso; um recuo lateral esta ocupado e o outro escondido, sem
informação.
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Figura 4.8– Modelo da ficha de pesquisa.
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5 RESULTADOS
São descritos nos itens 5.1 e 5.2 os resultados obtidos nas pesquisas de campo e
de tecnologias para filtragem de água de chuva.

5.1

Resultados da pesquisa de campo

A aplicação da ficha de pesquisa nas seis áreas escolhidas dentro da bacia do Rio
Pirajussara, abrangendo um universo de aproximadamente 500 edifícios, apresentou
resultados comentados a seguir.

Quanto à categoria de uso dos prédios, a amostragem da pesquisa de campo
atendeu o objetivo proposto, onde mais de 90% do levantamento registrou a
existência de residências (Figura 5.1). Este resultado é importante, pois, apesar da
maioria das construções usarem o limite máximo do terreno para construírem,
padronizando recuos independentemente do uso final, as edificações residenciais
acabam tendo volumes e acabamentos de telhado distintos, se comparadas aos
edifícios comerciais e industriais, o que pode dificultar encaminhar a água coletada
para a área de reservação.

Figura 5.1 – Categorias de uso.
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A foto aérea da região da pesquisa (Figura 4.1) mostra a predominância de
coberturas executadas com telhas cerâmicas (distinguidas pela cor) e a Figura 5.2
mostra

a

porcentagem

de

sua

utilização

nas

seis

áreas

pesquisadas;

aproximadamente três em cada quatro edifícios levantados utilizaram este material.

Figura 5.2 – Material construtivo das telhas: CE - cerâmica, AM - amianto, IM - laje impermeabilizada,
CO - concreto, SI - sem informação e TOLDO - toldo de vinil.

A indicação de telha de amianto na Figura 5.2 pode englobar demais coberturas
planas, onduladas de fibra vegetal ou aço galvanizado, devido à dificuldade de
identificação dos materiais da rua.

A existência de aproximadamente 50% de edifícios com calha e com um ou dois
planos de cobertura (respectivamente Figuras 5.3 e 5.4), aliada à predominância de
edifícios com dois ou mais pavimentos (Figura 5.5) utilizando telhas com bom
escoamento superficial, pode sugerir, de acordo com os parâmetros propostos, um
cenário de facilidades para implantação de um sistema para armazenamento de
água de chuva.
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Figura 5.3 – Existência de calhas na cobertura.

Figura 5.4 – Quantidade de planos de telhado.
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Figura 5.5 – Quantidade de pavimentos.

A utilização das faixas de recuo lateral para implantação de um sistema para
armazenamento de água de chuva (PG-C) fica bastante restrita nesta pesquisa;
apesar de mais de 25% das residências possuírem estes recuos com dimensão igual
ou superior a 1,50 m (Figura 5.6), apenas 15% do total destas faixas estão
disponíveis para uso (Figura 5.7).

Figura 5.6 – Dimensão dos recuos laterais.
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Figura 5.7 - Disponibilidade de ocupação dos recuos laterais.

Ao contrário das faixas laterais, a utilização do recuo de frente para implantação de
um sistema para armazenamento de água de chuva se mostrou bastante atraente
nesta pesquisa.

Figura 5.8 – Dimensão da frente do lote.
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Partindo-se da premissa que neste recuo prevalece o uso de garagem, e adotandose como 2,30 m a largura de uma vaga para estacionamento de carros médios
(código de obras da PMSP); a predominância da dimensão da testada superior a 5
metros em quase 80% dos imóveis (Figura 5.8) indica a possibilidade da utilização
de 2 carros na garagem e ainda sobrar espaço para o reservatório de água de
chuva.

Esta possibilidade de ocupação se torna ainda mais legítima pelo “Disponível”
apontado em mais de 50% dos imóveis pesquisados (Figura 5.9) e pela
porcentagem significativa de imóveis “SI” (sem informação), já que o recuo frontal é
predominantemente utilizado para garagem de veículos, tendendo-se assim para
aumentar o percentual de “Disponível”.

Figura 5.9 – Disponibilidade de ocupação do recuo frontal

5.2

Equipamentos disponíveis no mercado

Visando aproveitar, na composição do PG-C, tecnologias disponíveis para fins de
captação e/ou armazenamento de água de chuva, foi feita uma pesquisa de
produtos disponíveis no mercado brasileiro e mundial por meio de consultas na
Internet. Estes produtos foram divididos em três grupos distintos pela funcionalidade:
filtros; reservatórios e acessórios.
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5.2.1 Filtros
Os filtros basicamente podem ser de piso (enterrados), configurando-se como caixas
de inspeção da rede de drenagem, ou aparentes, acoplados nas calhas e tubos de
descida. A finalidade destes componentes é separar a água de chuva de impurezas
como folhas, galhos, insetos e musgos.

Quanto aos filtros de calha, as Figuras 5.10 e 5.11 mostram dois modos de conter
estas sujeiras antes de descerem pelo condutor. A primeira opção (Figura 5.10)
recobre toda a extensão de drenagem com uma tela fina, eliminando a necessidade
posterior de um filtro de descida. A segunda opção, uma grelha flexível (Figura 5.11),
se encaixa diretamente no bocal de descida para filtração primária dos sólidos mais
grosseiros (gradeamento para proteção da rede de drenagem), facilitando neste
caso o trabalho do filtro de descida. Para lajes há também o tradicional ralo esférico
em ferro fundido, o qual pode desempenhar a mesma função da grelha flexível.

Figura 5.10 – Filtro americano de tela para calhas da LeafFilter.
Fonte: Exterior Wood Restoration Company (2007).

Ambas as soluções exigem limpeza manual, sistemática, para se garantir bom fluxo
de água para o reservatório. Na primeira opção corre-se o risco da vedação da calha
pelo acúmulo de matéria orgânica sobre a tela, propiciando a transposição da água
da chuva sobre a calha. Na segunda opção corre-se o risco de entupimento e
transbordamento da calha pelo acúmulo de sujeira na grelha flexível.
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Figura 5.11 – Filtro brasileiro para bocais de calha – grelha flexível linha Aquapluv.
Fonte: Tigre SA (2007).

Filtros de descida são produtos acoplados diretamente nos tubos de descida
(coletores das calhas) com a função de reter o material orgânico conduzido pelas
águas pluviais. As Figuras 5.12 e 5.13 mostram dois filtros importados e disponíveis
no mercado brasileiro, respectivamente o 3P Rainus (tecnologia da 3P Technik) e os
FS e STFS (tecnologia da Wisy). Estes produtos são denominados autolimpantes
por expelirem a sujeira que desce junto com a água de chuva pelo tubo.

Figura 5.12 – Filtro alemão para condutores de águas pluviais.
Fonte: 3P Technik Filtersysteme GmbH (2007).
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Figura 5.13 – Filtro alemão para condutores de águas pluviais.
Fonte: Wisy AG Haustechniksysteme, Filtertechnik (2007).

Todos os filtros de piso pesquisados são autolimpantes e funcionam como uma
caixa de inspeção convencional, podendo receber a tubulação enterrada resultante
de diversos condutores de descida. Esta condição permite centralizar mais
facilmente a água de chuva coletada para um único ponto, se comparada aos filtros
de descida. O equipamento apresentado na Figura 5.14, fabricado no Brasil pela
Metalúrgica Cacupé em Santa Catarina, permite duas entradas de 100 mm enquanto
os apresentados nas Figuras 5.15 e 5.16, apenas uma.

Figura 5.14 – Filtro VF1 para piso: é o único já fabricado no Brasil.
Fonte: 3P Technik Filtersysteme GmbH (2007).
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Figura 5.15 – Filtro alemão WFF 100 para piso disponível no Brasil.
Fonte: Wisy AG Haustechniksysteme, Filtertechnik (2007).

A tecnologia dos filtros de descida e de piso para eliminar impurezas da água é a
mesma para cada um destes fabricantes (3P Technick e Wisy) embora existam
diferenças quanto ao desenho do produto para sua adaptação à rede.

Os filtros de piso VF1 (Figura 5.14) e Optimax (Figura 5.17) utilizam de maneira
bastante simples a força da gravidade para separar as impurezas da água de chuva
ao passarem por uma grelha. A diferença principal está na inclinação desta grelha; o
filtro da 3P Technik (Figura 5.14) ao inclinar este componente diminui o risco de
entupimento do equipamento.

Os filtros da Wisy (Figuras 5.13 e 5.15) também utilizam uma grelha para separar as
impurezas da água, porém utilizam a força centrífuga da água nas paredes internas
do tubo para a filtragem; segundo o fabricante, o filtro garante grande eficiência, com
mínima perda de água e exigência de manutenção mínima.
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A empresa brasileira Hidraulis Ltda (Figura 5.16), situada em Belo Horizonte,
desenvolveu um sistema para tratamento de água de chuva, por meio de dois filtros
e um clorador, fabricado em PVC e fibra de vidro. O Kit, segundo o fabricante, pesa
11 quilos e pode ser despachado para todo o Brasil via Sedex.

Figura 5.16 – Filtro brasileiro - captador de água de chuva HD 320.
Fonte: Hidraulis Ltda (2008).

Figura 5.17 – Filtro alemão para piso Optimax Graf 340030: não disponível no Brasil.
Fonte: edinger Fachmarkt GmbH (2007).
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Há ainda uma série de filtros, não disponíveis no Brasil, semelhantes ao da Figura
5.18, que podem ser instalados em tubulações aparentes ou acoplados diretamente
aos reservatórios de água de chuva.

Figura 5.18 – Filtro alemão Sinusfilter para tubulações aparentes: não disponível no Brasil.
Fonte: Remütec Regenwassernutzung (2007).

5.2.2 Reservatórios
Os reservatórios para água de chuva podem ser convencionais: os mesmos
disponíveis no mercado para armazenar água potável do abastecimento público. Um
reservatório, no entanto, concebido exclusivamente para armazenar água de chuva
poderá incorporar alguns requisitos a mais, importantes para se manter a qualidade
da água, tais como: camada interna antibacteriana para evitar a proliferação de
microrganismos; fundo inclinado para direcionar o acúmulo de lodo; volume magro
para se encaixar nos recuos; reforço das paredes para o caso de cisternas; tampa
hermética para evitar a saída de eventuais odores, etc...

Os reservatórios das Figuras 5.19, 5.20 e 5.21 são fabricados em polietileno de alta
densidade (PEAD) para serem enterrados. A Figura 5.19 mostra um produto
nacional, disponível em várias lojas, com capacidade para armazenamento oferecida
em três opções: 10 m³, 5 m³ e 2,8 m³.
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Figura 5.19 – Reservatório brasileiro para água de chuva Acqualimp.
Fonte: Dalka do Brasil Ltda (2007).

A cisterna da Figura 5.20 é alemã (não disponível no mercado nacional) com
também três opções de volume: 4 m³, 5 m³ e 6 m³. Este produto tem uma base
saliente, tipo coxim, para fixação do filtro de piso (cilindro na cor preta acoplado ao
reservatório amarelo). Sua base cheia de estrias forma canaletas inclinadas no
fundo da cisterna para convergir o lodo para o centro.

Figura 5.20 – Cisterna alemã para água de chuva da Wisy.
Fonte: Wisy AG Haustechniksysteme, Filtertechnik (2007).
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A cisterna da Figura 5.21 tem tecnologia alemã, capacidade de armazenagem de 5
m³ e encontra-se disponível no mercado nacional. Sua forma esférica é funcional por
concentrar as partículas decantadas no fundo e distribuir de modo uniforme as
tensões nas superfícies do reservatório, contudo, sua instalação exige espaço e
trabalho refinado para o aterramento e compactação do solo em forma côncava.

Figura 5.21 – Cisterna para água de chuva com tecnologia da 3P Technick.
Fonte: Metalúrgica Cacupé (2006).

Um grupo de interesse de reservatórios é o voltado para a instalação aparente
externa - projetados para ficarem expostos às intempéries - acoplados em fachadas
e muros. Dentro deste grupo, a instalação de um barril diretamente no condutor de
descida é a concepção mais simples. Existente em alguns mercados fora do Brasil
este produto é direcionado principalmente para a irrigação doméstica. O modelo da
Figura 5.22, com capacidade aproximada de 200 litros, já vem como uma peneira na
tampa.
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Figura 5.22 – Reservatório americano The Rain Catcher para água de chuva.
Fonte: GREEN Culture, Inc. (2007).

Dentro deste grupo de reservatórios para ser acoplado em fachadas e muros,
destaca-se pela aparente qualidade o apresentado na Figura 5.23 com filtro no tubo
de descida (cada conjunto de dois cilindros forma um módulo de capacidade 1 m³).

Figura 5.23 – Reservatório australiano Aquagarden System para ser acoplado em fachadas.
Fonte: Silvan Austrália Pty Ltd (2007).
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Com a mesma forma e também para ser acoplado em fachadas e muros, o
reservatório da Figura 5.24, com capacidade para 3 m³, destaca-se pelo filtro
embutido na parte superior.

Figura 5.24 – Reservatório australiano modelo SS3000 para ser acoplado em fachadas.
Fonte: Polyworld (2007).

O reservatório da Figura 5.25, também para ser acoplado em fachadas e muros, se
destaca pela forma esbelta e material construtivo: chapa metálica ondulada e
calandrada. O reservatório da Figura 5.26, com características semelhantes, se
destaca pelo desenho modular e material construtivo: chapa galvanizada pintada e
dobrada (diamantada).
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Figura 5.25 – Reservatório australiano para ser acoplado em fachadas.
Fonte: Slimline Rainwater Tanks (2007).

Figura 5.26 – Reservatório australiano para ser acoplado em fachadas.
Fonte: Stratco Rainwater Tanks (2007).
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Dentro ainda desta linha de reservatórios para serem acoplados em fachadas e
muros o modelo da Figura 5.27 utiliza parte do tubo de descida como dispositivo
para eliminar o primeiro fluxo de água de chuva. O estrangulamento da saída do
condutor permite o armazenamento de um pequeno volume de água.

Figura 5.27 – Reservatório australiano com dispositivo para eliminar primeiro fluxo de água de chuva.
Fonte: New Water (2007).

Para serem acoplados a muros destacam-se pelo design diferenciado os
reservatórios mostrados nas Figuras 5.28, 5.29, 5.30, 5.31 e 5.32. Aparentemente
este tipo de conformação sugira falta de condições de limpeza e desinfecção das
paredes internas.

Figura 5.28 – Reservatório australiano para ser acoplado a muros.
Fonte: M2 Rain Tank Installations (2007).
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Figura 5.29 – Reservatório australiano modelo Microslim Tanks para ser acoplado a muros.
Fonte: New Water (2007).

O modelo de filtro da Figura 5.30 pode ser o próprio muro de divisa. Destaca-se pela
modularidade, tamanho reduzido dos componentes e pelo aparente potencial para
retenção interna de lodo, em função da altura das flanges, e risco de vazamentos
em função do grande número de engates.

Figura 5.30 – Reservatório alemão para estruturação de muros e respectivo detalhe para conexão.
Fonte: 3P Technik Filtersysteme GmbH (2007).
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Figura 5.31 – Reservatório australiano para ser acoplado a muros.
Fonte: Polyworld (2007).

O reservatório da Figura 5.32 se destaca pela sua facilidade de transporte e
montagem quando vazio. É normalmente instalado em porões, podendo ser também
colocado em sótãos, o que pode exigir, sem problema, sua passagem por pequenos
alçapões e portinholas.

Figura 5.32 – Reservatório australiano para porão da M2 Rain Tank.
Fonte: M2 Rain Tank Installations (2007).
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5.2.3 Acessórios
O último grupo de produtos pesquisados foi o dos acessórios. Estes componentes
têm basicamente a função de garantir maior qualidade aos processos de entrada e
saída de água dos reservatórios. A Figura 5.33 mostra um sifão-ladrão: extravasor
do reservatório também com as funções de obstruir a entrada de roedores e insetos
e eliminar a saída de odores. Este modelo tem a flange acoplada.

Figura 5.33 – Sifão-ladrão para evitar a saída de odores do reservatório e a entrada de roedores.
Fonte: 3P Technik Filtersysteme GmbH (2007).

A Figura 5.34 mostra um acessório utilizado para minimizar o efeito de turbulência
na entrada de água do reservatório, evitando-se assim levantar partículas
decantadas. Este componente é utilizado próximo ao fundo do tanque: o tubo do
lado direito é uma luva para engate da tubulação de alimentação, o do lado
esquerdo é a saída.

Figura 5.34 – Freio de água para evitar durante o abastecimento do reservatório agitação das
partículas decantadas.
Fonte: 3P Technik Filtersysteme GmbH (2007).

61

A Figura 5.35 mostra uma boia-mangueira. Este componente é utilizado para
retirada de água da cisterna, por meio de um conjunto flutuante para sucção, com
filtro acoplado, regulado para permitir o bombeamento de água em um nível
intermediário do reservatório. Evita a sucção das sujeiras em suspensão ou
decantadas.

Figura 5.35 – Boia-mangueira para otimizar o ponto de sucção da água armazenada no reservatório.
Fonte: Wisy AG Haustechniksysteme, Filtertechnik (2007).

O componente da Figura 5.36 é utilizado para alimentação do reservatório de água
de chuva em caso de estiagens prolongadas ou consumo acima da capacidade de
captação; uma boia de nível detecta o baixo nível de água no reservatório e aciona
uma válvula magnética, que se abre permitindo a entrada de água da rede pública.
Na existência de dois reservatórios de água de chuva; o ideal seria que esta
alimentação ocorresse no reservatório superior, o qual, a princípio deve ser mais
limpo e economizaria ainda a energia do bombeamento.

Figura 5.36 – Unidade para interligação do tanque de água de chuva com a rede de água potável.
Fonte: Wisy AG Haustechniksysteme, Filtertechnik (2007).
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A Figura 5.37 mostra uma bomba submersa para ser utilizada dentro do reservatório
de água de chuva. A sucção é feita por meio do engate da boia-mangueira (Figura
5.35) no tubo de saída localizado na parte inferior da bomba (1” ou 1 ¼”). Suas
principais características são: abafar, por meio da água em sua volta, o barulho do
motor quando ligada; e evitar a construção de um abrigo para bomba.

Figura 5.37 – Bomba submersa para ser instalada dentro do reservatório de água de chuva.
Fonte: Wisy AG Haustechniksysteme, Filtertechnik (2007).

O componente da Figura 5.38 é uma unidade de controle do sistema para utilização
de água de chuva. Gerencia as atividades de bombeamento, entrada de água
potável, além de medir o nível de água do reservatório.

Figura 5.38 – Unidade para gerenciamento das operações do reservatório de água de chuva.
Fonte: Wisy AG Haustechniksysteme, Filtertechnik (2007).
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6 DISCUSSÃO
A análise dos resultados da pesquisa de campo aponta a disponibilidade das faixas
de recuo, principalmente frontal, como área de maior potencial nos edifícios para
instalação do reservatório de água de chuva (PG-C), no entanto, esta ocupação
deverá ser criteriosa e atender:

a) Aspectos funcionais: no recuo frontal predomina o uso para garagem de
veículos e nos laterais a circulação de pessoas;

b) Aspectos práticos: estas faixas são necessárias para serviços de
manutenção;

c) Aspectos de salubridade: os recuos são responsáveis pela ventilação e
insolação;

d) Aspectos legais: somente é permitida pela atual legislação municipal de
São Paulo a construção de caixas d’água enterradas nos recuos1.

O aspecto legal é um obstáculo atual para implantação do PG-C que exigirá um
estudo à parte. A adequação das leis é tarefa constante do poder público frente às
novas realidades; no caso do aproveitamento dos recuos para armazenamento de
água de chuva a retificação da lei não deverá encontrar impedimentos, desde que os
aspectos funcionais, práticos e de salubridade sejam atendidos, sem qualquer
prejuízo aos vizinhos.

Há duas linhas principais para aproveitamento de água de chuva em edificações:
a) Mantendo-se a estrutura existente, sem demolições ou adaptações nas
instalações hidráulicas;
b) Fazendo-se as adaptações e reformas necessárias nas estruturas
existentes para melhor aproveitamento do sistema de coleta. Incluem-se
nesta opção as edificações novas.

1

A lei 11.228 de 25 de Junho de 1992 estabelece para a cidade de São Paulo as exigências para uso
e ocupação do solo. O capítulo 10, Implantação, aeração e insolação das edificações - seção 10.11
Mobiliário: estabelece que apenas caixas d’água enterradas não terão restrições se construídas nos
recuos, e a seção 10.12 Saliências e Obras Complementares à Edificação, por meio da tabela
10.12.2, exclui a possibilidade de caixas d’água elevada nos recuos.
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A primeira opção (adotada para o PG-C), a princípio limita o uso da água de chuva
para atividades externas (limpezas e irrigação); já a segunda poderá abranger os
usos de descarga sanitária e lavagem de roupas.

Acoplar o reservatório para armazenamento de água de chuva nos recuos do imóvel
(muros e fachadas) é básico para se evitar demolições e preferencialmente implantar
próximo dos pontos de captação (telhado, calha e condutor) evitando-se assim
gastos maiores com tubulação e perdas de carga.

Criar uma rede com tubos de descida nas fachadas para direcionar as águas das
calhas em um único ponto de armazenamento deve ser um trabalho criterioso do
ponto de vista estético. Para minimizar este impacto uma solução possível seria a
mudança do sentido de declividade em calhas existentes, abrangendo o fechamento
e abertura de novos bocais, visando otimizar o percurso dos tubos de descida
aparentes para alimentação do PG-C. Esta adaptação é viável tecnicamente, porém
de difícil contratação, o que pode acabar por inviabilizar este tipo de solução.

Uma alternativa possível para centralizar a captação das águas pluviais,
principalmente em sobrados geminados é instalar, em uma das faces da cobertura,
uma nova calha acima do beiral, a tal altura que permita o encaminhamento do tubo
de descida sobre o forro, direcionando-o para a extremidade oposta do imóvel. Outra
alternativa é ter dois reservatórios, um na frente e outro nos fundos da residência. A
princípio esta segunda alternativa é mais fácil e rápida de instalar.

Armazenar água de chuva nos recuos das edificações exige:

a) Desenho de reservatórios especiais visto que os disponíveis no mercado
brasileiro foram projetados para se encaixarem entre o telhado e o forro da
edificação, prevalecendo, na maioria dos casos, a largura em relação à
altura. Já o armazenamento de água no recuo deverá limitar a largura do
reservatório para não estrangular a passagem de veículos e pedestres;
b) Proteção destes contra a insolação direta.
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Acoplar ou embutir o reservatório no volume do prédio (condição adotada para o PGC), acima do nível térreo, mesmo para construções novas, em oposição ao conceito
de enterrar, pode ser importante por dois motivos:

a) Propiciar o funcionamento do sistema por gravidade, eliminando a
necessidade de uso de bomba de recalque e seu consumo de energia;
b) Deixar livre o piso do térreo para o sistema de coleta e tratamento de
esgoto (projeto para reúso das águas cinzas), já que é dominante,
principalmente em edificações pequenas, esta rede e suas caixas de
inspeção utilizarem estas faixas não edificantes laterais para passagem.

A utilização de cisternas pode ser interessante pelo menos em duas situações:

a) Proteção do reservatório contra a insolação direta;
b) Armazenamento de água em edificações sem espaços para acoplar ou
embutir o reservatório.

6.1

Fluxograma modelo para captação de águas pluviais

Foi adotado para o desenvolvimento inicial do PG-C o fluxograma da Figura 6.1 para
aproveitamento de água de chuva em edificações existentes:

Descrição do fluxograma:
A partir de uma superfície de captação convencional - telhado mais calha - encaixase um pré-filtro no bocal de descida (similar a Figura 5.11) para reter os sólidos mais
grosseiros. Um segundo filtro é instalado no tubo de descida (similar a Figura 5.13)
para uma filtragem mais fina (partículas de até 0.28 mm). Os sólidos retidos neste
segundo filtro seguem o fluxo normal de descida para o sistema de drenagem predial
até atingir a rede pública. A água filtrada segue para o reservatório.

O filtro instalado no tubo de descida não é capaz de reter micro-organismos
patogênicos, para minimizar a presença destes é agregado ao sistema um
dispositivo para descarte das primeiras águas antes de chegarem ao reservatório.
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Figura 6.1 – Fluxograma modelo para água de chuva.

Após atingir o volume projetado para descarte, a água de chuva resultante do
dispositivo passa a alimentar o reservatório. Esta operação deve acontecer de modo
lento para não agitar as partículas decantadas no fundo do reservatório. O excesso
de água, após atingir a cota de nível máxima da capacidade do reservatório, é
lançado, por meio de um extravasor (ladrão), à rede pública. Para drenagem do lodo
decantado no fundo do reservatório há um registro de limpeza. É aconselhável
agregar ao sistema um dispositivo para indicar o nível de água dentro do
reservatório.
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No ponto de saída para o aproveitamento da água coletada esta instalada uma
torneira de jardim direcionada para as atividades de lavagem e irrigação. Caso ainda
seja de interesse do usuário, esta água poderia ser bombeada para outro
reservatório para atender os pontos dos vasos sanitários, contudo, em residências
existentes, raramente esta rede de água fria já estaria separada dos demais pontos
(chuveiro, lavatório e bidê).

Conforme a altura do reservatório em relação ao piso da lavanderia, para o sistema
funcionar por gravidade, poderia ser previsto o uso da água de chuva também na
máquina e tanque de lavar roupa, por meio de tubulação aparente, desde que seja
feita análise da água para protozoários da espécie Crytosporidium parvum
anualmente (ABNT, 2007).

Para o PG-C não esta prevista nenhuma etapa específica para o tratamento químico
da água coletada. A desinfecção da água, bem como a manutenção das instalações,
deverão ser conforme diretrizes estabelecidas na NBR 15.527/07 (ABNT, 2007).
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7 DIRETRIZES DE PROJETO E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PARA O PG-C
Seguem as diretrizes de projeto para o aproveitamento das faixas não edificantes
dos edifícios para o armazenamento de água de chuva:

a) Projetar reservatórios de forma esbelta; volumes estreitos para não
obstruírem a garagem e áreas de circulação e preferencialmente tronco-cônicos ou tronco-piramidais para se encaixarem um dentro do outro,
diminuindo-se assim o volume de transporte e estocagem em depósitos;
b) Projetar reservatórios possíveis de serem acoplados em muros e fachadas,
autoportantes, que não dependam fundamentalmente das estruturas
existentes do prédio para sua estabilidade;
c) Projetar reservatórios modulares, com capacidade não inferior a 500 litros,
que possam ser interligados, possibilitando a adequação destes aos
espaços disponíveis, bem como permitir o aumento da capacidade de
reservação e facilidades para limpeza e manutenção;
d) Atingir um resultado formal limpo, compacto, fácil de instalar e possível de
ser transportado em veículos de passeio;
e) Conceber o funcionamento do sistema totalmente por gravidade;
f)

Agregar tecnologias disponíveis no mercado;

g) Atender a ABNT NBR 15527;
h) Atender os aspectos de funcionalidade, praticidade e salubridade dos
recuos.

A partir das diretrizes definidas para o PG-C em edificações existentes, atreladas ao
fluxograma para coleta de água de chuva, foi iniciada uma série de estudos e
concepções para o reservatório e dispositivo para descarte de primeira chuva.

Num primeiro momento cogitou-se a utilização de componentes e produtos já
existentes no mercado (tonéis, tubos, conexões, etc) evitando-se soluções que
exigissem a execução de moldes, devido ao custo da forma em função de uma
tiragem inicial modesta, ou mesmo para execução e teste de um protótipo.
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7.1

Desenvolvimento do PG-C – Reservatórios verticais

A proposta inicial envolveu a utilização de tubos hidráulicos de PVC, ou fibra de
vidro, com altura de 400 cm e diâmetro de 40 a 50 cm, proporcionando um volume
por módulo entre 500 e 750 litros, idealizando-se reservatórios cilíndricos, verticais,
para serem fixados diretamente na fachada de sobrados, os quais raramente têm
altura externa (entre o beiral do telhado e o piso externo) inferior a 500 cm.

A medida do diâmetro, entre 40 e 50 cm, foi limitada em função de um recuo mínimo
exigido por diversos municípios de 150 cm, descontando-se 15 cm da espessura
média de um muro mais 90 cm para passagem de pessoas e manutenções diversas.

Foram encontrados no mercado tubos de PVC para esgoto com este diâmetro, bem
como tubos de fibra de vidro para fabricação de escorregadores para piscina. Esta
possibilidade, no entanto, foi descartada pelas diversas necessidades de adaptação
destes tubos em reservatórios modulares, destacando-se a emenda das peças,
fechamento das pontas e estabilidade.

A utilização de tonel plástico, amplamente usado para armazenamento de líquidos,
foi afastada também inicialmente pela sua pequena capacidade de reservação,
menor que 250 litros, para diâmetros de até 50 cm.

Tubos de PVC branco, comprimento 400 cm, diâmetro 25 cm (10”), facilmente
encontrados no mercado, proporcionam volumes com capacidade inferior a 200
litros, o que implicaria em se alinhar 15 tubos de 10” para se conseguir 3.000 litros
de água reservada. Esta sequência de tubos tornaria o sistema inviável pelo custo,
dificuldades de limpeza das superfícies internas e interferência com portas e janelas,
pois implicaria em se ter pelo menos 4 m de fachada sem aberturas no edifício.

A concepção a partir da utilização e adaptação de elementos existentes no mercado
foi abandonada e partiu-se para a criação de um desenho exclusivo, o que originou
um reservatório modular de seção quadrada, com cantos arredondados para facilitar
a limpeza. Este modelo, dentro do gabarito desejado, obteve capacidade 20%
superior às soluções previamente estudadas com tubos.
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Em função do custo e facilidades para a realização de um protótipo, desenvolveu-se
este reservatório em vinil, estruturado com tubos redondos metálicos galvanizados,
nas seguintes dimensões: 50 x 50 x 400 cm com volume de 1.000 litros (Figura 7.1).
A dificuldade de equilíbrio, manutenção e a interferência com as janelas do prédio
onde serão instalados estes volumes, induziram ao estudo de módulos baixos,
doravante chamados de horizontais.

Figura 7.1 – Estudo para um reservatório modular vertical de vinil, estruturado com ferro galvanizado.
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7.2

Desenvolvimento do PG-C – Reservatórios horizontais

A pesquisa de forma para reservatórios horizontais partiu dos muros de divisa. Este
elemento presente na maioria das edificações pode ser um suporte ideal para um
conjunto de reservatórios, estreitos e ligados em série.

Para avaliação da capacidade de armazenamento de água em muros, o ponto de
partida foi a lei federal 6.766/79 que dispõe sobre parcelamento de solo urbano, a
qual define para lotes a área mínima de 125 m² e frente mínima de 5 m (artigo 4,
parágrafo 2), limitando-se assim o comprimento mínimo das divisas laterais em 25
metros.

Adotando-se 100% de uma divisa lateral ocupada pela edificação e 50% da outra
ocupada pela edícula e garagem, poderia se concluir que uma grande parcela dos
imóveis urbanos oficiais do Brasil, aprovados após 1979, possa ter pelo menos 10
metros de muro livre, o que significaria um bom potencial para armazenamento de
água de chuva.

Adotando-se recuos mínimos de 150 cm, altura do muro 150 cm, e profundidade do
reservatório 45 cm (mesmos parâmetros dos reservatórios verticais), chegou-se ao
modelo da Figura 7.2 com capacidade de armazenamento útil de 500 litros (altura
100 cm / comprimento 120 cm). Estes reservatórios poderão ser fabricados em fibra
de vidro ou polietileno, materiais amplamente utilizados para este fim. Muros novos
poderiam já prever estrutura rígida para fixação, por meio de ganchos, dos
reservatórios, ou mesmo serem “ocos”, para armazenamento direto da água de
chuva.

O desenho da Figura 7.2 abre também uma outra possibilidade para estudo do PGC, ao propor o dispositivo para descarte das primeiras águas como uma câmara
interna do reservatório. Para se evitar a contaminação desta água com aquela a ser
aproveitada será necessário o isolamento desta câmara.
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Figura 7.2 – Estudo para um reservatório horizontal modelado com fibra de vidro.

Embora com características interessantes de resistência e estrutura para a utilização
como reservatório, a fibra de vidro e o polietileno são viáveis economicamente
somente a partir de uma escala de produção distante do que se pretende
inicialmente. Como alternativa partiu-se para estudar o sistema em vinil.

A tecnologia idealizada para executar reservatórios horizontais de vinil remete ao
conceito dos pneus com câmaras; uma estrutura de chapa rígida protege e dá forma
a um bolsão de vinil. A chapa pode ser de OSB pintada com esmalte sintético ou
MDF se o local for coberto, PVC, concreto, granilite, granito, ardósia, etc e terá as
seguintes funções:
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a) Estruturar, absorver a pressão da água e dar forma ao bolsão de vinil;
b) Proteção contra o intemperismo e animais domésticos (mordidas e
arranhões);
c) Dar a mesma aparência do muro, camuflando os bolsões de vinil.

O vinil é tratado e sanitizado contra a ação de bactérias, evitando a formação de
algas e fungos, tornando-se assim um ótimo material para armazenamento de água
de chuva. O tempo de vida média para um bolsão de vinil é 10 anos. A durabilidade
depende das condições de conservação e da espessura do vinil (varia entre 0,6 e
0,8 mm). Há colas apropriadas para reparo em pequenos vazamentos e, no caso da
troca do bolsão, o vinil substituído pode ser reciclado.

Ao contrário do modelo europeu, que padroniza o formato dos bolsões de vinil para
racionalizar o processo de fabricação de piscinas, no Brasil a produção sob medida
do vinil, para piscinas e também reservatórios, é uma prática industrial normal, o que
pode facilitar a execução de protótipos.

Os parâmetros para o dimensionamento adequado do volume do reservatório foram
as alturas dos muros e dos peitoris das janelas, a largura dos recuos e as dimensões
industriais das chapas a serem utilizadas. Um fator condicionante para a altura do
reservatório seria a sua localização no muro ou fachada do edifício. Adotou-se para
muros a altura mínima 150 cm e para peitoril a altura 100 cm. A profundidade do
reservatório foi definida em 45 cm para as faixas de recuo lateral 150 cm, em função
da espessura do muro (15 cm) e do espaço mínimo necessário para circulação e
atividades de manutenção (90 cm).

Visando racionalizar a matéria prima para fabricação do PG-C, vinculou-se o
comprimento e a largura do reservatório às medidas industriais das chapas pelo
seguinte motivo: a chapa será adaptada na obra; já o vinil recortado e soldado em
condições industriais.

Adotou-se o formato retangular 200 x 100 cm como uma referência inicial para a
modulação do comprimento e largura do reservatório, tendo em vista que estas
dimensões são industriais para várias chapas (PVC, PP, PEAD) e admissíveis para
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pedras naturais (ardósia e granito) e artificiais (granilite e argamassa de concreto
armado). Dentro destes parâmetros, chegou-se ao modelo da figura 7.3 com
capacidade de armazenamento aproximada de 600 litros, possível de adaptação em
muros e em fachadas, sob peitoris de janelas.

Figura 7.3 – Estudo para um reservatório horizontal estruturado com chapa rígida e vinil.

7.3

Desenvolvimento do PG-C – Filtro e dispositivo para descarte da primeira
chuva

Com o objetivo de diminuir o custo do PG-C, evitando o emprego de produtos e/ou
tecnologias importadas, foram desenvolvidos três modelos para a filtragem e
dispositivo para descarte da primeira chuva. Alinhado às diretrizes gerais do projeto
(item 7), as diretrizes específicas para estas composições foram:

a) Adaptação em tubos de descida de até 4’’;
b) Filtragem por meio de grade e telas;
c) Desprezo do 1º mm de chuva;
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Visando uma maior adaptabilidade a edificações existentes, para engate do filtro e
dispositivo de descarte de primeira chuva adotou-se um tubo de descida com até 4”,
por ser este o diâmetro máximo usualmente empregado em edificações residenciais.
Segundo Botelho e Ribeiro (1998 apud Tomaz 2003, p.71) a área de cobertura
possível de ser atendida por esta tubulação, para chuvas de até 150 mm/h, é 90 m².

A padronização do volume de descarte é bastante subjetiva; duas edificações
vizinhas podem ter necessidades distintas se parte da cobertura de uma delas ficar
sob a copa de uma árvore. Agrava ainda este quadro se esta espécie for frutífera,
propiciando na cobertura, além do acúmulo de matéria orgânica vegetal, dejetos de
aves. A solução adotada para resolver este contraste seria acoplar um segundo
reservatório de descarte ao primeiro, em função das condições locais, ou ter
modelos com diferentes capacidades.

O dimensionamento do volume necessário para descarte, conforme diretrizes
propostas, foi obtido, em condições normais, pela multiplicação da área máxima de
abrangência de um tubo de 4” pela altura da lâmina de água a ser desprezada (90
m² x 0,001 m); aproximadamente 90 litros.

O dispositivo mostrado na Figura 7.4 foi desenvolvido para ser implantado sobre um
reservatório rígido (concreto por exemplo) e em recuo de largura superior a 200 cm.
O recipiente para descarte, semelhante ao proposto por Dacach (Figura 3.2), fica
sobre o reservatório final. A filtragem pode ser feita diretamente na calha ou por
meio de um filtro de descida. A conexão dos tubos de descida e de alimentação do
reservatório final é resolvida (conforme detalhe da Figura 7.4) por meio de uma
junção 45 graus, direcionada para a calha, criando um sifão para evitar qualquer
desvio de água antes do fechamento da boia.

Para os dois modelos apresentados a seguir (Figuras 7.5 e 7.6) o fluxo de água a
ser desprezada seguirá o mesmo caminho da água a ser armazenada; passará
antes por uma tela para filtragem fixada diretamente no topo do equipamento,
inclinada para que a própria força da água empurre para fora as sujeiras que ali
ficarem retidas.
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Figura 7.4 – Estudo para um dispositivo de descarte sobre o reservatório de água de chuva.

O acumulo da água a ser desprezada no recipiente para descarte é o que permite,
por meio de um dispositivo com boia, o redirecionamento da água de chuva para o
reservatório final. O esvaziamento deste recipiente, conforme solução automática
proposta por Dacach (1990 apud GONÇALVES, 2006, p.99), será por meio de um
furo de diâmetro 0,5 cm executado no fundo do equipamento.

O objetivo de se filtrar também nestes equipamentos a água de chuva a ser
desprezada é para minimizar o acúmulo de sujeiras dentro do tanque de descarte, o
que prejudicaria o funcionamento dos dispositivos automáticos para fechamento e
drenagem.

A partir destas diretrizes foram estudados dois mecanismos diferentes para estes
equipamentos; o primeiro foi baseado no modelo apresentado no Lanka Rainwater
Harvesting Fórum, Sri Lanka, 1998 e concebido por meio de tubos e conexões de
PVC disponíveis no mercado brasileiro (Figura 3.3 e 7.5); o segundo foi concebido
em chapa metálica para ser executado em caldeiraria, com possibilidades também
de execução em fibra de vidro ou polietileno (Figura 7.6).
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O mecanismo em PVC (Figura 7.5) foi concebido a partir da adequação de um tubo
convencional de PVC branco de diâmetro 250 mm (10”), comprimento 185 cm, em
reservatório para acúmulo da água a ser desprezada. Este tubo é fechado na parte
inferior com uma tampa removível para limpeza (conexão CAP). Na parte superior é
colada uma redução de 250 mm para 200 mm (10”– 8”), com uma saída lateral
adaptada de 50 mm (2”), que aprisionará uma bola de diâmetro aproximado 210 mm.
Esta bola servirá para fechar o reservatório de água a ser desprezada - quando este
estiver cheio - redirecionando o fluxo de água para o armazenamento final. A Figura
7.5 mostra também o desenho de um bolsão de vinil para reservação de água de
chuva de acordo com o estudo da Figura 7.3.

Figura 7.5 – Estudo para um dispositivo de descarte de primeira chuva com tubos e conexões de PVC
acoplado a um bolsão de vinil.

O mecanismo em chapa metálica (Figura 7.6) funcionará de modo similar, com os
seguintes benefícios:
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a) O tubo de descida será desviado e conectado a um tubo furado que
permitirá a melhor distribuição da água de chuva sobre a tela de nylon;
b) A tela de nylon para filtragem será mais larga e comprida, permitindo um
melhor desempenho desta função;
c) A água a ser desprezada e as eventuais sujeiras barradas na tela de nylon
serão direcionadas para um duto lateral do dispositivo, o qual permitira que
o ambiente em que for instalado permaneça seco. A saída deste duto
deverá ser conectada ao ponto original de engate do tubo de descida;
d) O reservatório para descarte poderá ser facilmente dimensionado para
diferentes demandas;
e) Uma chapa inclinada, facilmente removível, com uma pequena tampa
(Figura 7.7) desempenhará o papel da bola para fechar o reservatório do
dispositivo de PVC, ao separar o reservatório de água a ser desprezada do
tubo de alimentação do reservatório final (extravasor).

Figura 7.6 – Estudo para um dispositivo de descarte de primeira chuva em chapa metálica.
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Para evitar a contaminação da água de descarte com aquela a ser aproveitada foi
desenvolvido um mecanismo para o isolamento das partes, a partir de uma tampa na
chapa inclinada acionada por uma boia de polietileno (Figura 7.7). Para melhor
vedação a dobradiça deste componente será uma borracha esponja corrida.

Para garantir-se ainda boa estanqueidade entre as partes, a área de contato da
tampa com a chapa inclinada será emoldurada por uma borracha esponja de 20 x 5
mm. Esta mesma solução deverá ser adotada entre a chapa inclinada e o
reservatório de descarte, já que esta chapa será removível para limpeza.

Figura 7.7 – Tampa para evitar contaminação da água de descarte com a aproveitada.

7.4

Desenvolvimento do PG-C – Simulação de uso

Para avaliação da abrangência do PG-C, simulou-se seu uso por meio de uma
instalação em um edifício residencial na RMSP, construído em lote mínimo de 125
m², sendo 50% área construída, 25% área piso externa e 25% jardim. Segue dados
para dimensionamento do sistema:
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•

Precipitação média anual: 1465 mm. (Ministério da Agricultura no período de
1961 a 1990 apud Tomaz 2003, p.161);

•

Área de projeção da cobertura: 100 m² (2 águas de 50 m²);

•

Coeficiente de runoff: 0,80;

•

Rega de jardim: 3,0 L/m² x 8 utilizações/mês (GONÇALVEZ, 2006, p. 126);

•

Lavagem de piso externo: 4,0 L/m² x 8 utilizações/mês (GONÇALVEZ, 2006, p.
126).

Multiplicando-se 62,50 m² (área de piso e jardim) x 3,5 litros (média do consumo de
rega e lavagem) x 8 utilizações ao mês, atinge-se o volume mensal estimado para
aproveitamento de água de chuva igual a 1,75 m³. Adotando-se o consumo de 2
m³/mês (acréscimo estimado para lavagem de carro e vidros) e captação somente
em uma água de cobertura, o volume do reservatório necessário, por meio do
Método de Rippl, será aproximadamente 2 m³, correspondente a 69 dias de seca.

Adotando-se a instalação do PG-C sob o peitoril de janelas conforme modelo da
Figura 7.3, construído com vinil e chapa de argamassa armada de medida bruta 100
x 200 cm e útil 190 x 90 cm, afastada 45 cm da fachada, atinge-se um volume de
aproximadamente 750 litros; o que implica na instalação de 3 módulos de
reservatório para se atingir a capacidade de 2,25 m³. Este conjunto terá um
comprimento aproximado de 6 m.

O volume exigido para reservação é totalmente compatível à superfície de coleta
conforme se segue; multiplicando-se 50 m² (50% da área de projeção da cobertura)
x 0,80 (coeficiente de runoff) x 1,465 m (precipitação média anual) e dividindo-se por
12 (meses), atinge-se um volume médio mensal de 4,88 m³, mais do dobro que o
necessário. A necessidade de maior volume de reservação (para atender demais
usos não potáveis) pode ser suprida, além da utilização da água da rede pública,
utilizando-se 100% da cobertura para coleta; verticalizando-se o PG-C (adotando-se
alturas maiores que 100 cm para instalações em muros) ou utilizando um maior
número de reservatórios.
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7.5

Desenvolvimento do PG-C – Possibilidades de implantação

Para avaliação da abrangência do PG-C simulou-se algumas possibilidades de
implantação de reservatórios em um edifício residencial na RMSP com dois
pavimentos, construído em lote mínimo de 125 m², por meio de uma maquete. Os
reservatórios foram pintados de vermelho para efeito de contraste.

Um local de interesse para reservação de água de chuva, em grande parte das
edificações com dois pavimentos (sobrados semigeminados), é o espaço livre sobre
o patamar da escada. A Figura 7.8 ilustra esta situação de modo simbólico por meio
de um volume cilíndrico.

Uma tecnologia adequada para a construção e instalação deste reservatório é a
utilizada no modelo australiano da Figura 5.32, (bolsão de material plástico
estruturado com perfis metálicos). Para este caso, devido à proximidade entre a
superfície de captação e o reservatório, o filtro de calha da Figura 5.10 é bastante
adequado.

Figura 7.8 – Instalação de reservatório de água de chuva sobre o patamar de escada.
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A Figura 7.9 simula uma implantação linear para o PG-C acoplando os reservatórios
ao muro de divisa; sendo a largura do recuo 150 cm e a do equipamento 45 cm, o
recuo livre para circulação, descontando o muro é igual ou maior a 90 cm, medida
suficiente para a manutenção do equipamento, conservação do imóvel, circulação
de pessoas e passagem de eletrodomésticos.

Figura 7.9 – Instalação de reservatórios em série no muro de divisa.

A Figura 7.10 simula uma implantação linear para o PG-C acoplando os
reservatórios à fachada do imóvel. A principal diferença desta situação em relação à
anterior (Figura 7.9) é a menor altura do equipamento; limitado neste caso pela cota
de nível do peitoril das janelas, o que implicará consequentemente em um menor
volume de reservação. A vantagem é uma maior proteção do equipamento às
intempéries (quando há beiral de cobertura) e conexão direta do condutor de
descida ao primeiro módulo (dispositivo de filtragem e descarte), já que normalmente
este tubo desce pela parede da fachada.
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Figura 7.10 – Instalação de reservatórios na fachada do imóvel.

A Figura 7.11 simula uma implantação linear para o PG-C acoplando os
reservatórios à fachada do imóvel, na parte superior, por meio de um pergolado
(vigas transversais ao recuo). Este tipo de implantação exigirá avaliação da
capacidade do muro para suportar estas novas cargas (aproximadamente 150 Kg
por apoio conforme modelo da Figura 7.3).

As principais vantagens desta situação em relação às implantações no piso são
aumentar a pressão da água e liberar o recuo do imóvel para outros usos e
atividades; as principais desvantagens são, conforme situação geográfica, uma
maior exposição do equipamento as radiações solares e um maior sombreamento do
pavimento inferior.

A Figura 7.12 simula uma implantação para o PG-C acoplando os reservatórios à
fachada do imóvel em dois níveis, térreo e superior; situação aplicável para
centralizar o sistema de captação de água de chuva em um só local. Esta situação
implica, caso fiquem ligados em série, filtragem e descarte da primeira chuva na
parte superior e uma boia na entrada do primeiro reservatório inferior.
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Figura 7.11 – Instalação de reservatórios na parte superior da fachada do imóvel.

Figura 7.12 – Instalação de reservatórios em dois níveis.
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7.6

Desenvolvimento do PG-C – Execução e teste de um protótipo

Para avaliação do desempenho do módulo do PG-C para filtragem e descarte da
primeira chuva em um único componente, executou-se um protótipo para teste do
equipamento nos seguintes quesitos:

a) Eficiência no aproveitamento da água para vazões baixa, média-baixa,
média e média-alta;
b) Funcionamento do mecanismo da tampa de isolamento entre o reservatório
de descarte e o compartimento dos filtros (Figura 7.7);
c) Funcionamento do duto lateral para recolhimento do material eliminado
pelos filtros e drenagem do reservatório de descarte.

Utilizou-se para construção do protótipo chapa metálica galvanizada número 26
dobrada e arrebitada. A Figura 7.13 mostra o desenho fornecido para corte e dobra
das chapas metálicas visando um reservatório de descarte com capacidade
aproximada 150 litros. Não foi previsto neste equipamento a possibilidade de
remoção da parte superior do reservatório de descarte para sua limpeza e
manutenção.

Figura 7.13 – Desenho de fabricação do protótipo – corte longitudinal e elevação lateral direita.

86

Para se garantir a estanqueidade do modelo aplicou-se um selante adesivo de alta
flexibilidade nas arestas arrebitadas. Para conter nas paredes do equipamento a
pressão da água acumulada no reservatório, executou-se um reforço externo na
chapa com tubos metálicos de seção 20 x 30 mm.

A separação dos resíduos sólidos carreados pela água captada ficou a cargo de
duas peneiras inclinadas e paralelas, de 60 x 45 cm, instaladas entre a comporta do
reservatório de descarte e a entrada do tubo de tomada d’água. As peneiras foram
executadas com telas de nylon1 tensionadas sobre um caixilho de alumínio (tela
superior malha 15 fios por polegada e inferior malha 9 fios por polegada). A figura
7.14 mostra um corte longitudinal do protótipo e o fluxo interno da água de chuva.

Figura 7.14 – Fluxo de água de chuva dentro do PG-C

1

Sefar Tenyl - Tecidos Técnicos Ltda, Guarulhos – SP. www.sefar.com
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7.6.1 Método para avaliação do equipamento
A avaliação do funcionamento do mecanismo da tampa de entrada de água no
reservatório e do duto lateral para recolhimento do material de descarte foi feita de
forma visual; observando-se, respectivamente, a capacidade da boia em erguer a
tampa do reservatório e a forma com que a água entra no equipamento sem molhar
o entorno.

A eficiência no aproveitamento da água para as vazões determinadas foram
avaliadas pelo Laboratório de Instalações Hidráulicas e Saneamento do IPT, com
bancada especialmente montada para o ensaio de equipamentos de água de chuva,
pelo método desenvolvido pelos pesquisadores Zanella e Alves do IPT para o
programa de pesquisas Prosab1, rede 5, conforme descrição a seguir (IPT, 2007).

A verificação da eficiência do sistema de filtros utilizados no aproveitamento de
águas de chuva é realizada em laboratório, em instalações que simulem seu uso em
condição real de instalação. A montagem laboratorial conta com um trecho de calha
ligado a um tubo de queda onde o equipamento a ser testado é conectado em
condições próximas à sua posição normal de operação (Figura 7.15).

Distante 1,0 m da borda de saída existe um dissipador de energia para regularizar o
fluxo de entrada de água e diminuir a ocorrência de ondulações no percurso até o
tubo de queda. O dissipador é montado em forma de caixa, utilizando-se uma tela
metálica soldada com abertura de malha de 12 mm preenchida com bolas de vidro
de diâmetro médio 15 mm. O dispositivo acompanha o perfil da calha e conta com
0,25m de comprimento. Uma vez instalado, o equipamento é colocado sob fluxo de
água monitorado pelo hidrômetro localizado junto à entrada do sistema.

1

O Programa de Pesquisas em Saneamento Básico - PROSAB - tem por objetivo apoiar o
desenvolvimento de pesquisas e o aperfeiçoamento de tecnologias nas áreas de águas de
abastecimento, águas residuárias e resíduos sólidos que sejam de fácil aplicabilidade, baixo custo de
implantação, operação e manutenção e que resultem na melhoria das condições de vida da
população brasileira, especialmente as menos favorecidas.
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Figura 7.15 – Representação esquemática da instalação laboratorial.
Fonte: material fornecido por Zanella e Alves (IPT) desenvolvido para o programa de pesquisas
Prosab.

Os equipamentos de filtração de águas de chuva contam, usualmente, com dois
fluxos de saída: a água “filtrada” e a água “perdida”. A água filtrada é aquela que é
aproveitada pelo sistema de filtração e segue para o armazenamento. A água
perdida é aquela não aproveitada pelo sistema e encaminhada para a rede coletora
de águas pluviais. Para a realização dos testes é feita a medição do volume da água
perdida em um tempo de 1 minuto.

O volume de água perdida é comparado ao volume de entrada de água, indicado
pela leitura da vazão do hidrômetro, multiplicado pelo tempo de coleta da água de
descarte (Equação 7.1).

ξ=

[QE − (VP × t )] × 100
QE

(7.1)
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onde:
ξ - eficiência do equipamento (%)
QE – vazão de controle (entrada do sistema, L/min)
VP – volume de água perdida para o sistema de águas pluviais (L)
t – tempo de acompanhamento (min)

O método utilizado toma como base um telhado de 100 m² e a verificação da
eficiência de aproveitamento de água para vazões pré-determinadas que
correspondem às precipitações usuais:
•

Baixa

Æ

1 L/min

•

Média baixa

Æ

10 L/min

•

Média

Æ

80 L/min

•

Média alta

Æ

170 L/min

A Figura 7.16 mostra o protótipo, pronto para teste, montado sob a bancada do
Laboratório de Instalações Hidráulicas e Saneamento do IPT. A Figura 7.17 mostra o
detalhe da tampa de isolamento a ser instalada entre o reservatório de descarte e o
compartimento dos filtros.

7.6.2 Resultados dos testes de laboratório
O tubo de diâmetro 0,5 cm para drenagem do reservatório de descarte foi fechado
durante os testes, caso contrário aumentaria o volume da água perdida. Apesar da
aplicação do selante adesivo nas arestas arrebitadas do equipamento, ocorreu um
vazamento da água filtrada na fachada lateral direita do reservatório de descarte, o
que não comprometeu a medição do volume da água perdida.

O mecanismo para fechamento do reservatório de descarte funcionou conforme
previsto, a tampa, sustentada pela boia de polietileno, acompanhou a variação do
nível da água até o fechamento completo da abertura, momento no qual o fluxo de
água filtrada passa a ser direcionado para o reservatório final.
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Figura 7.16 – Módulo inicial do PG-C montado na bancada de teste

Figura 7.17 – Detalhe da tampa do reservatório de descarte

A capacidade do equipamento operar sem molhar o entorno foi atestada sem
problemas, não ocorrendo respingos para fora no momento da chegada da água
pelo tubo de queda. Este resultado se deve a dissipação de energia pela derivação
do tubo de queda e pelo amortecimento da água sobre a tela. Um fechamento retrátil
na parte superior do equipamento será importante apenas para se evitar o acesso
de insetos.
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Observou-se também durante os ensaios a necessidade da tela ser ligeiramente
curva para o centro, para evitar vazamento de água pelos lados. A Figura 7.18
mostra as duas superfícies filtrantes (peneiras) fabricadas com tela de nylon, com
uma simulação de material orgânico sólido lançado no fluxo final da calha. Esta
simulação mostrou problemas com o filtro: retenção na tela de material orgânico ao
invés de lançar no duto lateral.

Figura 7.18 – Detalhe dos filtros de tela de nylon, mostrados lado a lado.

Para cada uma das 4 vazões pré-determinadas foram executados 3 testes para uma
avaliação média dos resultados. A tabela 2 mostra a eficiência do equipamento nos
12 testes realizados e a Figura 7.19 mostra um histograma com os resultados
médios.

Observou-se um resultado menos favorável nas vazões média-baixa e média. A
hipótese principal para este fato é a lâmina de água que se forma sobre a tela de
nylon, dificultando a água a transpassá-la. Provavelmente este fenômeno fica
enfraquecido na vazão média-alta devido ao maior volume e consequente peso da
água; e na baixa pela insuficiência de água para formação da lâmina, contudo, a
recuperação da eficiência é um comportamento anômalo que merece estudos
posteriores.
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Tabela 2 – Eficiência do PG-C no aproveitamento de água.
baixa
repetição

vazão referência
entrada (L/s)
1
0,020
2
0,020
3
0,020

1,2 L/min
data
1/8/2008
tempo (s) vazão corrigida (L/s) volume entrada (mL) volume descarte (mL) eficiência aproveitamento da água (%)
60
0,020
1.200
0
100,0
60
0,020
1.200
0
100,0
60
0,020
1.200
0
100,0

100,0
vazão referência
entrada (L/s)
1
0,158
2
0,158
3
0,158

média-baixa
repetição

repetição

vazão referência
entrada (L/s)
1
1,133
2
1,133
3
1,133

repetição

vazão referência
entrada (L/s)
1
2,967
2
2,967
3
2,967

desvio

2,3

68 L/min
data
1/8/2008
tempo (s) vazão corrigida (L/s) volume entrada (mL) volume descarte (mL) eficiência aproveitamento da água (%)
60
1,1
68.000
5.000
92,6
60
1,1
68.000
5.800
91,5
60
1,1
68.000
5.800
91,5

91,9
média-alta

0,0

9,5 L/min
data
1/8/2008
tempo (s) vazão corrigida (L/s) volume entrada (mL) volume descarte (mL) eficiência aproveitamento da água (%)
60
0,158
9.500
250
97,4
60
0,158
9.500
680
92,8
60
0,158
9.500
500
94,7

95,0
média

desvio

desvio

0,7

178 L/min
data
1/8/2008
tempo (s) vazão corrigida (L/s) volume entrada (mL) volume descarte (mL) eficiência aproveitamento da água (%)
60
3,0
178.000
2.680
98,5
60
3,0
178.000
3.800
97,9
60
3,0
178.000
3.200
98,2

98,2

Fonte: Laboratório de Instalações Hidráulicas e Saneamento do IPT

desvio

0,3
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Figura 7.19 – Histograma da eficiência de aproveitamento de água nas quatro vazões definidas.

7.7

Desenvolvimento do PG-C – Válvula para o esvaziamento automático do
reservatório de descarte

O furo para “esvaziamento automático” do reservatório de descarte de diâmetro 5
mm - baseado na vazão de saída menor que a vazão de entrada - produz um jato
intenso quando o reservatório esta cheio. Para minimizar esta perda, sem diminuir o
diâmetro do furo (o que aumentaria o risco de entupimento) foi proposto um
mecanismo composto por duas esferas de dimensões diferentes, interligadas por um
fio de nylon, e separadas por um furo não circular no fundo do reservatório de
diâmetro aproximado 20 mm. A esfera maior (interna) funciona como uma boia e a
menor (externa) como uma tampa.

Quando o reservatório de descarte começa a receber as primeiras águas de chuva a
esfera maior boia puxando a menor no sentido do furo. Devido à diferença entre as
formas do orifício e da esfera menor não ocorre o fechamento perfeito do furo, mas
sim um vazamento controlado de modo lento, o qual permite o esvaziamento do
reservatório de descarte ao final da chuva.
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Uma vantagem deste mecanismo é diminuir a perda de água de chuva por permitir
uma vazão inferior a de um furo de 5 mm; outra é ocasionar ao final do
esvaziamento do reservatório de descarte, quando o fio que interliga as esferas não
esta mais tensionado, uma vazão mais rápida e consequentemente mais eficiente
para limpar as partículas decantadas no fundo, dificultando-se assim o entupimento
do furo de drenagem (quanto mais inclinado for o fundo deste reservatório, mais
eficiente será esta limpeza).

Para teste deste mecanismo executou-se um uma série de ensaios para definir-se o
formato do furo de drenagem, materiais e raios das esferas, com o objetivo de se
conseguir somente um “fio de água” de vazamento. Estes testes não quantificaram a
vazão da perda, somente o mecanismo da válvula. Todos os ensaios foram feitos
com água potável e os materiais utilizados foram:

a) Garrafão plástico convencional para água de 20 litros simulando a parte
inferior do reservatório de descarte;
b) Boia acionadora esférica interna, diâmetro 160 mm, oca de isopor,
responsável pela tração do fio com o aumento do nível da água;
c) Fio de nylon 2,4 mm utilizado em roçadeiras de jardim para interligação das
esferas;
d) Esferas externas de fechamento – testados diversos diâmetros e materiais
para fechamento do furo de drenagem. Vide Figura 7.20: bolinha para
massagem (azul), bolinha de tênis (amarela), bolinha para fisioterapia e isopor
(brancas).

Pressupõem-se haver vários formatos para o furo e a tampa que possam produzir o
vazamento esperado. O formato quadrado, ou poliédrico para o furo, pode ser
interessante por permitir mais saídas de água quando fechado por uma esfera,
reduzindo-se assim a probabilidade do seu entupimento total. Para se testar de
modo ágil várias esferas externas para um determinado furo, fixou-se nestas um
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gancho de arame e fez-se na ponta do fio de nylon, preso na esfera interna, uma
argola.

Figura 7.20 – Esferas testadas para o fechamento do furo de drenagem.

Para execução do furo no garrafão plástico utilizou-se uma broca chata para madeira
de 18 mm. O primeiro teste foi avaliar, por meio de uma esfera de isopor de diâmetro
60 mm, se esta impediria o fluxo de saída de água. O resultado foi 100% positivo, o
nível do reservatório de água permaneceu constante por 8 horas.

O segundo teste manteve o furo circular e utilizou a bolinha de massagem (azul), de
superfície rugosa, para permitir o vazamento. O resultado deste calibre de textura
não foi bom; o vazamento foi intenso. Partiu-se para alterar o formato do furo.

O formato inicial proposto para o furo de drenagem seria quadrado, contudo, para a
execução do terceiro teste fez-se apenas dois cantos com ângulo reto no furo
circular de diâmetro 18 mm, em quadrantes opostos, para uma pré-avaliação do
desempenho deste formato (Figura 7.21). Usou-se primeiramente a mesma esfera
de isopor de diâmetro 60 mm para testar a estanqueidade. O resultado não foi bom,
o vazamento foi intenso e de modo assimétrico.

96

Executou-se em seguida dois outros testes mudando-se o diâmetro das esferas de
isopor para 40 e 80 mm. Os resultados não apresentaram melhoras significativas; o
mesmo aconteceu com as esferas para massagem e fisioterapia. Foi questionada a
relação destes resultados com a imprecisão do corte do furo feito com estilete. Foi
descartado o aumento do furo (completando-se o quadrado) já que a vazão estava
acima da esperada.

Figura 7.21 – Furo para drenagem executado a partir de um círculo de 18 mm.

O teste com a bolinha de tênis trouxe, no entanto, um resultado perfeito: com o fio de
nylon tensionado o vazamento foi linear e delgado; com o fio frouxo o vazamento foi
rápido e intenso (Figura 7.22).

Este resultado encerrou a fase de ensaios para a válvula de esvaziamento
automático do reservatório e abre algumas questões para serem exploradas por
trabalhos futuros: a respeito dos melhores formatos e dimensões para o furo e
elemento de vedação; possibilidade de perda de desempenho do sistema de
fechamento por desenvolvimento de biofilme sobre o elemento de vedação;
possíveis perdas de eficiência se o tensionamento do fio de nylon for oblíquo e não a
prumo; necessidade de implantação de uma guia para a boia de forma a garantir um
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posicionamento simétrico do elemento de vedação em relação ao centro do furo; a
vazão ótima de escoamento da água; etc...

Figura 7.22 – Simulação do reservatório de descarte com a válvula de fechamento testada com a boia
de isopor e a bolinha de tênis.

7.8

Desenvolvimento do PG-C – Descrição do projeto para patente

Paralelamente aos trabalhos de fabricação e teste do protótipo foi iniciado um
processo para obtenção de patente, como Modelo de Utilidade, com dupla função:
filtragem e descarte da primeira chuva em um único produto. Para a descrição
detalhada do equipamento e seu funcionamento vide anexo A.

A Figura 7.23, similar a fornecida para registro da tecnologia, mostra um corte
longitudinal no equipamento vazio setorizando seus três compartimentos principais:
A - para filtragem da água de chuva com saída para o reservatório final; B - para
reservação da água a ser descartada; C - para recolhimento do material a ser
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descartado, com saída para a rede de drenagem. A Figura 7.24 mostra o mesmo
corte com o reservatório de descarte cheio de água.
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Figura 7.23 – Corte longitudinal do equipamento vazio e respectivo detalhe da portinhola.
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Figura 7.24 – Corte longitudinal do equipamento com o reservatório de descarte cheio de água.
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LEGENDA DAS FIGURAS 7.23 E 7.24
1- Derivação do tubo de chegada para distribuição da água no filtro (2);
2- Primeiro filtro inclinado de tela com malha grossa;
3- Segundo filtro inclinado de tela com malha fina;
4- Tampa removível do reservatório de descarte (B);
5- Portinhola para entrada de água no reservatório de descarte (B);
6- Boia para acionamento da portinhola (5);
7- Tubo de saída para alimentação do reservatório final de água de chuva;
8- Dobradiça de borracha esponja;
9- Batente de borracha esponja em todo perímetro da portinhola;
10- Requadro para montagem das telas de filtro;
11- Linha de apoio (ou engate) do filtro inferior (3);
12- Gancho para fixação dos filtros esculpido (ou sobreposto) no requadro;
13- Sistema para fixação da tampa removível do reservatório de descarte (B);
14- Válvula para controle da drenagem do reservatório de descarte (B);
15- Orifício para drenagem do reservatório de descarte (B);
16- Fundo inclinado para facilitar a limpeza do reservatório de descarte (B);
17- Dreno com válvula de retenção para engate opcional do ladrão e limpeza do
reservatório final de água de chuva;
18- Bocal de saída para ser conectado a rede local de drenagem;
19- Desvio da rede de drenagem para alimentação do equipamento;
20- Portinhola para limpeza e manutenção do duto vertical (C);
21- Fechamento retrátil, articulado ou removível do equipamento;
22- Espaçador entre filtros simplesmente apoiado;
23- Fio de nylon que interliga as duas esferas da válvula de drenagem (14).
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O desenvolvimento de sistemas de conservação de água para serem aplicados em
instalações prediais é uma necessidade que se impõe pela escassez no
abastecimento público na RMSP. Não basta, contudo, desenvolver sistemas para
serem utilizados em edificações novas. É importante atender à grande massa já
edificada. Neste cenário o Projeto Guarda-Chuva (PG-C) atingiu seus objetivos ao
desenvolver um sistema modular, de reservatórios aparentes, para ser implantado
nas faixas de recuos não edificantes, comuns à grande parcela dessas edificações.
No entanto, a ocupação que tal sistema acarreta exigirá revisão da lei 11.228 de 25
de Junho de 1992, que estabelece normas técnicas para uso e ocupação do solo
nas edificações na cidade de São Paulo e permite apenas reservatórios enterrados
nos recuos.

A pesquisa de campo aplicada em seis áreas da bacia do Rio Pirajussara, visando
detectar espaços livres externos em edificações existentes, indicou baixa
disponibilidade, principalmente pela alta taxa de ocupação e pequena dimensão dos
lotes. A tipologia construtiva destas edificações mostrou, no entanto, resultados
favoráveis para o aproveitamento de água de chuva dada à predominância de
sobrados com telhados cerâmicos de duas águas e recuo frontal apto para receber o
PG-C. Contudo, a instalação deste equipamento exigirá um estudo particular para a
maioria dos casos.

Recomendam-se cuidados para a fixação do PG-C em muros e fachadas existentes,
pois raramente há registro documental da estrutura desses componentes.
Recomendam-se também deixar sempre nos recuos laterais um corredor livre de 90
cm para circulação de pessoas, utensílios domésticos e manutenção, inclusive no
recuo frontal entre um veículo estacionado e o equipamento.

A pesquisa de equipamentos para aproveitamento de água de chuva mostrou
grande oferta de produtos disponíveis na Internet, contudo, nenhum com a função
específica para descarte da primeira chuva. No mercado nacional as ofertas são
limitadas; predominam filtros importados com tecnologia alemã, sendo destes
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apenas um fabricado no Brasil. Observa-se também que não há reservatórios com
desenhos especiais para armazenar água de chuva em espaços estreitos.

Neste cenário de falta de reservatórios de água de chuva e equipamentos para
descarte, especialmente em recuos de edificações existentes, foram desenvolvidas 3
concepções modulares, todas para serem acopladas de modo aparente em muros e
fachadas, sendo um modelo vertical e dois horizontais. Estes últimos apresentaram
maiores facilidades para estruturação, montagem e manutenção e o patamar que os
estudos alcançaram são suficientes para o início de uma fase de desenvolvimento
de protótipos e testes. Os modelos horizontais incluem também dispositivo inovativo
para filtragem e descarte de primeira chuva, equipamento cujo protótipo já foi
testado em laboratório apresentando resultados promissores.

O sistema desenvolvido apresenta diferenciais não encontrados em produtos que se
propõe ao mesmo fim, como a utilização dos filtros planos em paralelo, as válvulas
para fechamento e esvaziamento do reservatório de descarte e o duto lateral para
limpeza e extravasão, tendo sido solicitado seu depósito de patentes e registro de
desenho industrial, conforme documento no Anexo A.

Os testes aplicados ao protótipo no Laboratório de Instalações Hidráulicas e
Saneamento do IPT para avaliação da eficiência de aproveitamento de água,
resultaram em perdas iguais ou inferiores a 5% em 3 das 4 vazões padronizadas
para o teste. Resultados plenamente satisfatórios também foram obtidos para o
sistema de fechamento do reservatório de água de descarte, impedindo o contato da
água descartada com a água a ser aproveitada.

Estes resultados estimulam a continuidade dos testes e a execução de novos
protótipos em conformidade com as exigências industriais e mercadológicas. Será
necessário, por exemplo, o aperfeiçoamento do sistema de filtragem do PG-C para
evitar-se a formação de uma lâmina de água sobre a tela de nylon ou a retenção
nesta de matéria orgânica. Estas correções podem proporcionar uma eficiência do
equipamento no aproveitamento de água de chuva perto de 100%.
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ANEXO A

SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITO DE PATENTES E
REGISTROS DE DESENHOS INDUSTRIAIS
Folhas 5/8 à 8/8 e respectivas figuras
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DESCRIÇÃO DETALHADA DO EQUIPAMENTO E FUNCIONAMENTO
O “EQUIPAMENTO PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL COM
ANTEFILTRO ACOPLADO E DISPOSITIVO PARA DESCARTE DA PRIMEIRA
CHUVA” é formado basicamente por três compartimentos, sendo um superior para
recepção e filtragem (A) da água de chuva; um inferior para reservatório da água de
chuva a ser descartada (B); e um terceiro, vertical, faceando os dois primeiros, para
recepção, escoamento e direcionamento do material de descarte para a rede pública
de drenagem (C), isto é, o excesso de água de chuva limpa vinda do reservatório de
água limpa, encaminhado por meio de ladrão, o material de limpeza do reservatório
de água limpa e os resíduos da filtragem da água de chuva, todos direcionados para
a rede pública de drenagem pelo bocal de saída (18) do compartimento. O
equipamento é estruturado pelo próprio material construtivo não corrosivo e
impermeável e embutido em pisos, como uma caixa de inspeção da rede de
drenagem, ou aparente em muros, paredes ou fachadas, neste caso apoiado em 4
pés reguláveis de material não corrosivo, para nivelamento do equipamento sobre o
piso do local da instalação. O equipamento e seus pés reguláveis podem ser
fabricados com vários tipos de materiais, dependendo da escala de produção e do
tipo de instalação (embutida ou aparente), recomendando-se a utilização de material
não ou pouco corrosivo, preferencialmente de aço inoxidável, polietileno de alta
densidade (PEAD), fibra de vidro, aço inox, ferro galvanizado, alumínio, cobre, etc.
O compartimento superior de filtragem (A) recebe a água de chuva pelo
tubo de chegada (1), que é um prolongamento do desvio da rede de drenagem (19),
e deve se estender para dentro deste compartimento superior de filtragem (A) para
melhor distribuir, por meio de aberturas, o material para filtragem, e a saída da água
filtrada é feita por um tubo de saída (7), que deve ter diâmetro no mínimo igual ao do
tubo de chegada (1). Neste compartimento, um mínimo de três planos inclinados
sobrepostos e espaçados entre si receberão diretamente a água de chuva; os
primeiros planos inclinados (2 e 3), separados entre si por separadores (22)
preferencialmente de cerca de 4 cm, são filtros de grades ou telas de material não
corrosivo cujas aberturas dependerão da situação local, preferencialmente de
malhas quadradas de lado entre 2 e 5 mm, e as dimensões destas grades e telas
dependerão da capacidade do equipamento, como por exemplo 60 x 50 cm para
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telhados de até 300 m². O último plano inclinado (4), localizado abaixo do último filtro
(3) – em distância conveniente em relação à parte superior do tubo de saída (7),
preferencialmente a aproximadamente 12 cm - é o fechamento superior (4) do
compartimento para reserva da água de chuva a ser desprezada (B), no qual há, na
parte baixa, uma portinhola (5). Este plano inclinado (4) deve ser removível para
limpeza do reservatório (B).
A portinhola (5), como mostrado na Figura 2 ampliação AA,
preferencialmente de dimensão aproximada 10 x 40 cm, irá permitir a entrada do
primeiro fluxo de água de chuva no reservatório de descarte. Quando este atingir
seu limite máximo (volume variável conforme a capacidade do equipamento), o fluxo
será então automaticamente conduzido para o tubo de saída (7) - conectado com o
reservatório final de água de chuva limpa, ou outro ponto de interesse - por meio do
fechamento da portinhola e aprisionamento da água a ser eliminada. Este
mecanismo de abertura ou fechamento da portinhola (5) é acionado por meio de
uma bóia (6) e dobradiça (8) fixadas diretamente na sua superfície. A dobradiça
preferencialmente é de borracha esponja de 5 x 75 mm parafusada na tampa (4) do
reservatório de descarte. Quando a água a ser desprezada atinge o nível da bóia,
esta levanta a portinhola (5) e isola o reservatório (B). O contato da portinhola (5)
com o fechamento superior do reservatório (4) é feito por meio de um batente (9),
preferencialmente de 5 x 20 mm, de borracha esponja ou outros materiais para
garantir sua melhor vedação.
Para filtragem é utilizado um mínimo de dois filtros (2 e 3) de telas ou
grades de material não corrosivo, como nylon, alumínio ou aço inox, montados em
requadro (10) de material não corrosivo, como aço inox, alumínio ou plástico rígido,
engatados diretamente em suportes fixos (11), suspensos dentro do compartimento
(A). Este engate é feito por meio de ganchos esculpidos no próprio suporte (12),
permitindo assim a fácil remoção dos filtros (2 e 3) para limpeza e manutenção, isto
é, simplesmente levantando os filtros por baixo. Uma pequena envergadura dos
filtros (2 e 3), inclinando-os em direção ao centro, é recomendada para se evitar que
durante chuvas muito fortes a água escape pelas laterais dos filtros (2 e 3).
O fechamento da parte superior (4) do reservatório (B) é feita pelo
plano inclinado (4) móvel, para permitir a limpeza e manutenção deste
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compartimento após a retirada dos filtros (2 e 3), onde há a portinhola (5). A fixação
do plano inclinado (4) é por meio de travas (13) e o perfeito isolamento por meio de
gaxetas, preferencialmente de borracha-esponja perimetral às linhas de contato.
O esvaziamento do reservatório de descarte (B) é feito por meio de um
mecanismo composto por duas bóias (14), preferencialmente esféricas de
dimensões diferentes, por exemplo 15 e 5 cm de diâmetro, interligadas por um fio
(23), preferencialmente de nylon, e separadas por um furo (15) não circular,
preferencialmente quadrado de lado aproximado de 20 mm, no fundo do reservatório
(16), ficando a bóia de diâmetro maior na parte superior do furo. Quando o
reservatório de água a ser descartada começa a receber as primeiras águas de
chuva, a bóia maior sobe e puxa a menor. Como a bóia menor não fecha
perfeitamente o furo (15), permanecendo abertos os vértices do quadrilátero ou de
outras aberturas existentes por diferença de forma entre a bóia e o furo, haverá um
vazamento de modo lento. O fundo do reservatório (16) é também inclinado para
facilitar o escoamento da água e de partículas sólidas que não foram filtradas.
Opcionalmente, para se eliminar o sistema de bóias (14) pode-se acrescentar um
rebaixo na portinhola (5), de dimensão geradora de vazão igual ou superior ao
orifício de drenagem (15), que permita a contínua passagem da água para
esvaziamento do reservatório, evitando que a portinhola fique em constante
operação durante o processo de armazenamento de água de chuva.
O compartimento (C) deste equipamento funciona como um duto
vertical para recolher todo material de descarte. Recebe diretamente o material
sólido retido nos filtros (2 e 3) inclinados e a água do esvaziamento do reservatório
de descarte (B) que passa pelo orifício de drenagem (15). Pode receber também o
engate do tubo de limpeza (17) para recepção do material de limpeza, manutenção e
a água vazada pelo ladrão do reservatório final de armazenamento de água de
chuva limpa. Há na parte baixa do compartimento (C) um bocal de saída (18) para
ser conectado com a rede local de drenagem, e um furo (20) uma tampa removível
ou articulada de acesso ao compartimento para ajudar a limpeza e manutenção do
fundo, sendo sua fixação feita por meio de trava e a vedação por meio de gaxeta
perimetral às linhas de contato, preferencialmente de borracha-esponja.
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Também para manutenção e limpeza do equipamento como um todo,
há na sua parte superior um fechamento (21) retrátil, articulado ou removível.
Uma forma esbelta sugerida ao equipamento, para que seja acoplado
em muros, paredes ou fachadas, comum nas maiorias das edificações, é resultado
de pesquisa de campo visando a opção “equipamento aparente”, visto que estas
superfícies são adequadas para este fim, mas o equipamento também pode
alternativamente ser instalado em forma embutida no piso.

DESCRIÇÃO DAS FIGURAS
Figura 1 – Desenho esquemático de vista em perspectiva do equipamento.
Figura 2 - Desenho esquemático de corte longitudinal e detalhe da portinhola (AA).
Figura 3 – Desenho esquemático de corte longitudinal ampliado do equipamento
cheio d’água.
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