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Fonte: Jornal da Record – TV Record 
Sexta-feira, 29/01/2015 



Boas 

práticas 



Água de chuva não é água pluvial 



ÁGUA DE CHUVA 
água precipitada 

coletada de 
telhados e coberturas 
ou outras superfícies 

onde 
NÃO HAJA 

circulação de pessoas, 
veículos ou animais 

ÁGUA PLUVIAL 
água precipitada 

coletada de 
pisos, lajes 

ou outras superfícies  
onde 
HAJA 

circulação de pessoas, 
veículos ou animais  

 

Fonte: ABNT NBR 16783:2019 

Água de chuva não é água pluvial 



ÁGUA DE CHUVA ÁGUA PLUVIAL 

Água de chuva não é água pluvial 



Água de 
chuva 

Água 
pluvial 



 

 

O sistema de captação, tratamento e 
aproveitamento de água de chuva é um sistema 

predial como outro qualquer e deve seguir as 
normas e boas práticas vigentes! 

 

Sem gambiarras 
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Sistema de captação de água de chuva 
 

• área de captação 

• sistema de coleta 

• sistema de tratamento 
– remoção de sólidos 

– remoção de água de primeira chuva 

– desinfecção 

• armazenamento 

• sistema de distribuição  

Sem gambiarras 



• Viabilidade técnica 
– Necessidade de espaço, inclusive para acesso 

– Segurança estrutural 

• Viabilidade econômico-financeira 

• Siga as normas 

• Tenha um projeto e construa seguindo-o 

• Conexão cruzada nunca! 

• Abastecimento complementar com água do 
serviço público 

Sem gambiarras 



• Normas específicas 

 

– ABNT NBR 15527:2019 - Água de chuva  
Aproveitamento de coberturas para fins não 
potáveis – Requisitos 

 

– ABNT NBR 16783:2019 – Uso de fontes 
alternativas  de água não potável em edificações  

 
 

Sem gambiarras 
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Todo  mundo  precisa de 

 carinho e atenção  

Carinho e atenção: Manutenção 



Todo  mundo  precisa de 

 carinho e atenção  

Carinho e atenção: Manutenção 

sistema 

operação manutenção, 

o sistema de coleta de água de chuva 
não é diferente! 



 

 

Sistema de aproveitamento de água de chuva 
não precisa de manutenção durante o período 

de estiagem 

ou 

Manutenção 
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• Estiagem 
 

Manutenção 



• Estiagem 
 

– Poeira na atmosfera 

– Sujeira no telhado 

– Folhas nas calhas 

  e... 

– Reservatório vazio 

Manutenção 



Manutenção 



• Pontos de manutenção 
 

– Limpeza da área de captação 

• telhado 

• calhas 

– Limpeza do descarte de água de primeira chuva 

– Limpeza do filtro 

– Limpeza do reservatório 

– Verificação das bombas 

– Limpeza das caixas de mudança de direção 

Manutenção 



 

 

• Acesso facilitado para: 

– Operação 

– Limpeza e manutenção 

– Coleta de amostras 

 

 

 
 

 

Manutenção 



 

• Reservatórios não devem estar em área 
alagável 

 

• Devem ser previstos pontos para descarte da 
água em caso de necessidade de 
esvaziamento dos reservatórios (incluindo o 
de descarte de água de primeira chuva) 

 

 

 

Manutenção 



Posso usar água de 
chuva para tudo? 

 

Vou usar para que? 



Vou usar para que? 

Os usos recomendados são aqueles não potáveis 
 

• Usos domésticos 
– Descarga de bacias sanitárias e mictórios 
– Lavagem de pisos e fachadas 
– Lavagem de veículos 
– Irrigação 
– Reserva técnica de incêndio 
– Uso ornamental (fontes, chafarizes e lagos) 

 

• Usos industriais (mediante análise individual) 

– Substituição de água de processo 
– Sistemas de refrigeração 

 

 



Vou usar para que? 

Posso beber água de chuva? 

 



Vou usar para que? 

Tenho que fazer o balanço hídrico local 

Oferta 
 

Volume disponível 
Volume viável de uso 

Qualidade da água 

Demanda 
 

Pontos de uso 
Volume demandado 

Qualidade necessária 



Vou usar para que? 

As chuvas no Brasil são irregulares... 

O que eu faço quando não chove? 

 



Vou usar para que? 

Água de chuva é de graça! 
Vou usar a vontade! 
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Xô mosquitos 

 

– O sistema de aproveitamento de água 
de chuva não é um berçário para 
mosquitos 

 

– O reservatório deve ser sempre 
fechado 

 

– A tubulação de entrada deve ser 
protegida pelo filtro 

 



Xô mosquitos 

 

– O ladrão do reservatório deve ser 
protegido por tela ou sifão 

 

– A tubulação de ventilação deve ser 
protegida por telas 

 

– As calhas devem ser verificadas 
periodicamente para evitar a 
formação de poças que possam 
servir de criadouros 



 

 

 

Luciano Zanella 
Cidades Infraestrutura e Meio 
Ambiente 

Seção de Planejamento, Recursos 
Hídricos, Saneamento e Florestas 

lucianoz@ipt.br  

mailto:lucianoz@ipt.br


Aproveitamento da água de chuva 

• Possível impacto econômico positivo local 
 

• Redução do escoamento superficial 
 

• Redução de picos de enchentes 
 

• Adiamento a exploração de novos 
mananciais 
 

• Adiamento da ampliação de ETAs 

impactos 


