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RESUMO 

 

Cada vez mais a situação de escassez hídrica do mundo se agrava, no Brasil até a região 

sudeste enfrentou problemas relacionados a períodos com baixos índices pluviométricos, 

inclusive o município de Juiz de Fora. O despreparo das autoridades comprometeu a 

qualidade de vida da população. A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) do 

governo federal oferece orientação e incentivo a implementação de projetos socioambientais 

em repartições públicas. Esse fato atrelado às metas da Comissão de Sustentabilidade da 

UFJF tornam o sistema de aproveitamento de águas pluviais uma proposta interessante para a 

universidade. Diante disso, esse estudo busca realizar uma avaliação do potencial de um 

sistema de aproveitamento de águas pluviais na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 

A análise financeira foi realizada para o caso da Faculdade de Engenharia. Ao todo na 

faculdade serão quatro reservatórios e para o dimensionamento dos mesmos foi utilizado 

incialmente o Método de Azevedo Neto. Como os volumes dos reservatórios dimensionados 

por esse método foram muito grandes, adotou-se os valores de 60 m³ para o reservatório 1 e 

120 m³ para os demais. No programa Netuno foram realizadas simulações para determinar se 

o potencial de atendimento da demanda e retorno financeiro do projeto. Em todos os casos 

houve retorno financeiro para o projeto e o tempo para esse retorno foi menor que 50 anos. 

Destaca-se que os sistemas de águas pluviais podem gerar um impacto positivo não só na 

Universidade como também para o município, ajudando na questão da drenagem urbana, que 

causa muitos problemas em alguns pontos da cidade. Além disso, a questão mais importante 

quando se trata dessa medida sustentável é a segurança hídrica. 

 

Palavras-chave: águas pluviais; método Azevedo Neto; Netuno. 
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1 Introdução 
 

A água cobre cerca de 71% da superfície do nosso planeta, dessa quantia as águas de oceanos 

representam 96,5% e apenas 2,5% corresponde a águas doces; o restante está no subsolo ou 

em lagos de água salgada. Da porcentagem que representa as águas doces, apenas 1,3% são 

águas superficiais, desse valor 0,46% são águas dos rios (USGS, 2016). A Figura 1 ilustra os 

números descritos acima. Observa-se que a principal fonte de abastecimento de água mundial 

(rios) corresponde a uma pequena parcela de toda água doce disponível.  

 

Figura 1 Distribuição da água na Terra 

 

Fonte: adaptado de USGS, 2016 

 

No Brasil não é diferente: o principal manancial de abastecimento também são os rios e 

córregos. O país é privilegiado quando o assunto é recursos hídricos, dono de 13% de toda 

água doce do planeta, contudo esses recursos não estão divididos de maneira igualitária no 

território nacional. A região hidrográfica amazônica detém 81% desses recursos, onde vivem 

apenas 5% da população nacional, enquanto que as regiões hidrográficas banhadas pelo 

Oceano Atlântico têm quase metade da população do país (45,5%) e apenas 2,7% desses 

recursos (ANA, 2014). Destaca-se que em situações de escassez hídrica os recursos hídricos 

devem ser usados prioritariamente para o consumo humano e dessedentação de animais, de 

acordo com os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997).  

Embora o país disponha de água em grande quantia, o Brasil não está imune a secas. O 

Nordeste brasileiro é uma das regiões mais afetadas pela falta de chuva e elevada 
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evapotranspiração, caracterizando aquela região como de clima semiárido. Todavia não é 

somente o Nordeste que sofre atualmente com a escassez de água, no ano de 2014 a seca 

chegou a região Sudeste do país. Afetando milhões de pessoas, os anos de 2014 e 2015 

registraram alturas pluviométricas abaixo do normal para a região. O despreparo das 

autoridades para gerenciar a crise hídrica acarretou danos à qualidade de vida da população. 

No município de Juiz de Fora os níveis das represas chegaram a valores alarmantes nesse 

período. Em seu site, a Cesama (Companhia de Saneamento Municipal) disponibiliza os 

níveis dos reservatórios do município no dia da visita ao portal e no mesmo dia do ano 

anterior. A Figura 2 mostra os níveis registrados nos reservatórios no dia 29 de julho de 2015 

e 2016 e para o dia 03 de julho de 2016 e 2017. Nota-se que a represa Dr. João Penido, 

responsável por abastecer quase metade da população da cidade, em seu nível mais crítico 

chegou a 19% da sua capacidade (Tribuna de Minas, 2015). Já a represa de São Pedro chegou 

a 1% no ano de 2014 (G1, 2016). Nos anos de 2016 e 2017 os mananciais conseguiram 

recuperar-se, embora nesse ano os principais reservatórios (Dr. João Penido e Chapéu 

D’Uvas) estejam com níveis menores se comparados ao ano anterior. 

Figura 2 Níveis dos reservatórios de Juiz de Fora em setembro de 2015 e 2016 

 

 

Fonte: Cesama, 2016 

 

Para agravar mais a situação há indícios de que os mananciais citados anteriormente estejam 

assoreados. No reservatório Dr. João Penido foi realizada uma batimetria no ano de 1987. 

Bucci (2011) aponta que o resultado dessa batimetria indicou que o assoreamento da represa 

se deu de forma acelerada, sendo que em um dos pontos estudados houve um aumento do 

assoreamento em aproximadamente 33% em apenas 11 anos. Em 1985 a represa apresentava 

um volume útil de 14.094.000 m³, porém seu volume inicial era de 16.000.000 m³. Houve 
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uma redução de quase 12% do volume total da represa. Embora não haja estudos mais 

recentes sobre o assoreamento do reservatório, a ocupação das margens da represa aliada com 

as declividades (variando de 0 a 12%, sendo que em algumas áreas variam de 12 a 50% 

(Bucci, 2011)) no entorno do manancial indicam que a redução do volume do reservatório 

seja hoje maior que 12%. 

Devido aos problemas gerados durante a crise hídrica o município está investindo em obras 

para garantir o abastecimento de água a população. Dados da Cesama indicam que o 

investimento inicial do município é de aproximadamente 78,5 milhões de reais em obras no 

sistema de abastecimento. Essas obras (marcações em vermelho) são apresentadas na Figura 

3. 

Figura 3 Obras no sistema de abastecimento de água em Juiz de Fora 

 

Fonte: Cesama, 2015 

 

As obras da Cesama são fundamentais para a segurança hídrica do município, em especial a 

interligação das represas de Chapéu d’ uvas e Dr. João Penido. Entretanto, medidas adicionais 

devem ser incentivadas pelo município, em especial o reuso de aguas pluviais para usos 

menos nobres.  A adoção de sistemas de aproveitamento de águas pluviais pode ajudar a 

reduzir o consumo de água tratada pela Cesama.  
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Abrangendo todas as questões discutidas nos parágrafos anteriores, encontra-se no 

aproveitamento de águas pluviais uma solução parcial para esses problemas. Mancuso & 

Santos (2003) afirmam que a população mundial só tende a crescer, agravando ainda mais a 

questão de escassez de recursos naturais, inclusive a água. Por isso é cada vez mais iminente o 

uso de tecnologias que busquem diminuir esses impactos.  

O uso de tecnologias de aproveitamento de águas pluviais é datado desde o período antes de 

Cristo. No ano de 850 a.C., a pedra Mohabita, encontrada no Oriente Médio, é o primeiro 

registro feito sobre o tema, onde o rei Mesa sugere que seja criado um reservatório em cada 

casa para uso próprio (GNADLINGER, 2000). Durante o Império Romano foram construídas 

diversas instalações para aproveitamento de águas de chuvas, por toda Itália há registros 

dessas construções. Na cidade portuguesa de Tomar existem construções centenárias que 

ainda são utilizadas, como é o caso da Fortaleza dos Templários (OLIVEIRA, 2014). 

Além de reduzir o consumo de água potável, o uso de águas pluviais pode trazer reduções nas 

contas de água para os usuários. Um bom exemplo dessa situação é o Estádio Governador 

Magalhães Pinto (Mineirão), localizado no município de Belo Horizonte. Com a reforma para 

a copa do mundo de 2014, o estádio ganhou um sistema de captação de água de chuva. O 

sistema tem capacidade de armazenamento de 5 milhões de litros e a água é destinada a 

irrigação do gramado e as bacias sanitárias do estádio. O consumo de água de chuva 

representa 70% do consumo de água do estádio, ou seja, apenas 30% da água é “comprada” 

da concessionária local (COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais). Com essa 

medida o estádio contribui para a prevenção das enchentes, por reter a água de chuva, e 

consegue diminuir o orçamento destinado para a água. 

A própria Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) tem um sistema de reaproveitamento 

de águas pluviais em seu campus no município de Juiz de Fora. Na Faculdade de Educação 

Física e Desportos, um sistema foi construído para captar água da chuva e utilizar na irrigação 

do gramado da unidade. No plano de desenvolvimento institucional da UFJF para os anos de 

2015 à 2019, a comissão de sustentabilidade da universidade propõe como meta de médio 

prazo, para os anos de 2016 a 2018, a execução de projetos de captação de água de chuva. 

Através da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), o governo federal oferece 

uma base de planejamento para as repartições públicas se aderirem às práticas sustentáveis. 

Os passos para adesão serão discutidos mais à frente. 

A universidade deve ser exemplo para a sociedade, o aproveitamento de águas pluviais 

apresenta uma oportunidade de contribuição social e que gera economia de recursos 
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(financeiros e ambientais). A UFJF tem todas as condições favoráveis para a implementação 

de um sistema desses.  

 

2 Objetivos 
 

2.1 Objetivo geral 

A finalidade desse trabalho é contribuir para a implementação do aproveitamento de águas 

pluviais em repartições públicas, e em especial na Universidade Federal de Juiz de Fora. O 

objetivo geral deste trabalho é avaliar preliminarmente o potencial do uso de águas pluviais 

em alguns setores da Universidade Federal de Juiz de Fora, localizada no município de Juiz 

de Fora, Minas Gerais. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Este trabalho tem por objetivos específicos dimensionar e analisar em termos econômicos um 

sistema de aproveitamento de águas pluviais para a UFJF. Foram executadas as seguintes 

tarefas: 

- Revisão bibliográfica sobre a aplicabilidade e oportunidade do reuso de águas 

pluviais; 

- Revisão sobre a legislação e normas aplicáveis; 

- Revisão da metodologia de dimensionamento dos sistemas de aproveitamento de 

águas pluviais; 

- Definição e características da área de estudo; 

- Levantamento de dados visando o pré-dimensionamento de sistema de aproveitamento 

de aguas pluviais (áreas de cobertura, pluviometria, demandas, etc); 

- Dimensionamento do sistema de aproveitamento de águas pluviais para o estudo de 

caso selecionado; 

- Análise econômica do sistema de aproveitamento de águas pluviais dimensionado. 
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3 Revisão bibliográfica 

3.1 Disponibilidade Hídrica 

O município de Juiz de Fora, localizado no sudeste do estado de Minas Gerais, com 

coordenadas 21° 41’ 20”S de latitude e 43° 20’ 40” W de longitude, apresenta clima Cwb, 

segundo classificação de Kopen, ou seja, tropical de altitude (Toledo et al., 2009). Esse clima 

é caracterizado com duas estações bem definidas, uma de outubro a abril que apresenta 

temperaturas e alturas pluviométricas altas e outra de maio a setembro com temperaturas mais 

baixas e com registros de precipitação menores. 

Uma análise dos dados pluviométricos registrados na Estação 83692 do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) dos últimos 20 anos (1997 a 2017) corrobora as definições do clima 

da região de Juiz de Fora. Apresenta-se na Figura 4 a compilação desses dados, mostrando as 

médias mensais para o período de 20 anos. Observa-se que os primeiros meses do ano (janeiro 

a abril) e os últimos meses (outubro a dezembro) apresentam maiores alturas pluviométricas 

registradas, enquanto os meses de maio a setembro tem precipitações menores.  

 

Figura 4 Precipitação média no município de Juiz de Fora entre 1997 e 2017 

 

Fonte: Autor 

As Figura 5 e Figura 6 apresentam as médias mensais para o município de Juiz de Fora 

avaliadas por outros autores. Ribeiro et al., 2011 (Figura 5) utilizou dados de 14 estações da 

Agência Nacional das Águas (ANA). Já os dados da Cesama (Figura 6) são da estação 

meteorológica da UFJF, a mesma utilizada para determinar as médias mensais apresentadas 

na Figura 4, porém para períodos diferentes. 
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Figura 5 Precipitação média mensal segundo Ribeiro et. al, 2011 

 

Fonte: Ribeiro et. al, 2011 

 

Figura 6 Precipitação média mensal segundo dados da Cesama entre o período 1973 a 1995 

 

Fonte: Adaptado de Cesama, 2010 

 

É possível observar que há uma pequena variação dos dados observados nos últimos anos 

para os dados obtidos nos anos anteriores. Os extremos estão se tornando mais acentuados, ou 

seja, as precipitações que ocorrem nos primeiros e últimos meses do ano estão mais intensas, 

enquanto que as precipitações do período não seco (maio a setembro) estão cada vez menores.  

Essa conclusão corrobora resultados de estudos sobre as mudanças climáticas. Segundo a 

Envionmental Protection Agency (EPA, em português: Agência de Proteção Ambiental) dos 

Estados Unidos, as chuvas têm aumentado 0,08 polegadas (cerca de 2 mm) por década desde 

1901 em todo mundo. Alexander, et al. (2006) também encontrou indícios de que os eventos 

extremos de precipitações registradas por todo globo estão aumentando. 

299 

195 
182 

90 

51 

24 19 21 

74 

128 

190 

264 

JA
N

 

F
E

V
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L

 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
U

T
 

N
O

V
 

D
E

Z
 



8 

 

As evidências das mudanças climáticas são muitas. Nos anos de 2014 e 2015 o município de 

Juiz de Fora, bem como outros municípios do sudeste do Brasil enfrentaram uma crise hídrica 

sem precedentes. De acordo com a ANA (2014) a seca que se abateu no sudeste do país teria 

probabilidade de ocorrência menor que 1% e período de retorno superior a 100 anos. A Figura 

7 mostra a distribuição das chuvas no sudeste do país de janeiro a março nos anos de 2012 a 

2014. Nota-se que no ano de 2014 a situação chegou ao seu ponto mais crítico.  

 

Figura 7 Chuvas registradas no sudeste brasileiro entre janeiro e março dos anos 2012 a 2014 

 
Fonte: ANA, 2014 

 

3.2 Características do sistema de captação de águas pluviais 

Os principais componentes dos sistemas de captação de águas pluviais estão descritos abaixo. 

 Área de captação: a área de captação normalmente se refere aos telhados das 

edificações ou áreas impermeáveis sobre o solo, como por exemplo, estacionamentos.  

 Calhas e Condutores: as calhas são responsáveis por coletar a água da área de captação 

até os condutores que irão leva-las ao reservatório. 

 By Pass: o sistema de By Pass permite o descarte da primeira chuva, que normalmente 

contém mais impurezas. Esse sistema é automático e não necessita de intervenção 

humana para o funcionamento. 

 Reservatório: são responsáveis por armazenar a água coletada. Os reservatórios podem 

ser enterrados ou apoiados, sendo divididos também entre inferior e superior. Esses 

compartimentos podem ser de concreto armado, alvenaria de tijolos, material plástico, 

entre outros. 



9 

 

 Extravasador: esse dispositivo tem como função evitar o trasbordamento da água 

acumulada no reservatório e deve conter uma proteção contra a entrada de pequenos 

animais. 

 

3.3 Legislações e normas aplicáveis 

A principal orientação nacional na área de recursos hídricos é a Lei 9.433, promulgada em 8 

de janeiro de 1997, a qual estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). A 

PNRH se baseia em seis fundamentos: 

I. A água é um bem de domínio público; 

II. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano 

e dessendentação animal; 

IV. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 

V. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; 

VI. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

Conhecida como “lei das águas” a PNRH visa proporcionar meios para que a água, recurso 

essencial ao desenvolvimento social e econômico, seja utilizada de maneira justa e racional. O 

aproveitamento das águas pluviais vai de encontro com os fundamentos propostos pela 

Política, uma vez que a utilização desse recurso possibilita maior disponibilidade da água 

tratada para fins mais nobres, como o abastecimento de água à população, enquanto para usos 

menos nobres, como rega de jardins, por exemplo, poderia ser utilizado a água pluvial 

coletada. 

Apesar do reuso de águas pluviais ser reconhecidamente uma solução para combater a 

escassez de água, as regulamentações para o uso desse tipo de água são recentes. Apenas em 

2007 foi criada a pela Associação Brasileira de Normas Técnicas a NBR 15.527 “Água de 

chuva: Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis”, que dita os 

requisitos para a utilização dos sistemas de reuso de águas pluviais para fins não potáveis. A 

Norma traz as seguintes definições: 

 Água de chuva: água resultante de precipitações atmosféricas coletada em coberturas, 

telhados, onde não haja circulação de pessoas, veículos ou animais;  
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 Água não potável: água que não atende à Portaria nº 518 (hoje revogada e substituída 

pela 2914) do Ministério da Saúde;  

 Área de captação: área, em metros quadrados, projetada na horizontal da superfície 

impermeável da cobertura onde a água é captada;  

 Coeficiente de escoamento superficial: coeficiente de Runoff (C), coeficiente que 

representa a relação entre o volume total de escoamento superficial e o volume total 

precipitado, variando conforme a superfície;  

 Conexão cruzada: qualquer ligação física através de peça, dispositivo ou outro 

arranjo que conecte duas tubulações das quais uma conduz água potável e a outra água 

de qualidade desconhecida ou não potável; 

 Demanda: consumo médio (mensal ou diário) a ser atendido para fins não potáveis;  

 Escoamento inicial: água proveniente da área de captação suficiente para carregar a 

poeira, fuligem, folhas, galhos e detritos;  

 Suprimento: fonte alternativa de água para complementar o reservatório de água de 

chuva.  

Outra definição importante para este trabalho: 

 Águas cinzas: são aquelas originarias de processos domésticos e não industriais. As 

águas cinzas normalmente são provenientes dos chuveiros, pias, tanques e máquinas 

de lavar roupa. 

 

A NBR 15.527 também dita as diretrizes da concepção e manutenção do sistema, calhas e 

condutores, reservatórios, instalações prediais, qualidade da água (vide Tabela 1 e Tabela 2).  
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Tabela 1 - Parâmetros de qualidade de água de chuva para usos restritos não potáveis         

Parâmetro Análise Valor 

Coliformes totais Semestral Ausência em 100 mL 

Coliformes termotolerantes Semestral Ausência em 100 mL 

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

Turbidez Mensal 
< 2,0 uT 

b
, para usos 

restritivos < 5,0 uT 

Cor aparente (caso não seja utilizado nenhum 

corante, ou antes da sua utilização) 
Mensal < 15 uH 

c
 

Deve prever ajuste de pH para proteção das 

redes de distribuição, caso necessário 
Mensal 

pH de 6,0 a 8,0 no caso 

de tubulação de aço 

carbono ou 

galvanizado 

NOTA Podem ser usados outros processos de desinfecção além do cloro, como a aplicação 

de raio ultravioleta e aplicação de ozônio. 

a
 No caso de serem utilizados compostos de cloro para desinfecção 

b 
uT é a unidade de turbidez. 

c 
uH é a unidade de Hazen. 

Fonte: ABNT, 2007 

 

Tabela 2 - Frequência de manutenção 

Componente Frequência de manutenção 

Dispositivo de descarte de detritos 
Inspeção mensal 

Limpeza trimestral 

Dispositivo de descarte do escoamento inicial  Limpeza mensal 

Calhas, condutores verticais e horizontais Semestral 

Dispositivos de desinfecção Mensal 

Bomba Mensal 

Reservatório Limpeza e desinfecção 

Fonte: ABNT, 2007 

 

A Norma possui um anexo informativo com os métodos matemáticos que podem ser usados 

no dimensionamento de um sistema de aproveitamento de águas pluviais, sendo eles o 
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Método de Rippl, Método da simulação, Método Azevedo Neto, Método prático alemão, 

Método prático inglês, Método prático australiano. 

Ainda que tenha demorado para a criação da NBR 15.257, algumas cidades brasileiras 

possuem leis municipais, como é o caso da cidade de São Paulo, capital do estado. 

Sancionada em 04 de janeiro de 2002, a Lei n° 13.276, (também conhecida como “Lei das 

piscininhas”) “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 500m². ” (São Paulo, 2002, p. 1). A Lei, estabelece que as águas de chuva 

captadas, deverão preferencialmente infiltrar no solo, porém elas podem ser descarregadas no 

sistema de drenagem após uma hora de chuva ou ainda podem ser conduzidas para outro 

reservatório onde poderão ser usadas para fins não potáveis. Essa lei tem por objetivo 

diminuir os impactos das inundações na cidade de São Paulo. Embora a lei não enfatize o 

aproveitamento de águas pluviais, priorizando que os edifícios retenham a água até ser 

possível seu descarte no sistema de drenagem ou infiltração no solo, a mesma prevê o 

aproveitamento das águas cinzas nos edifícios que já fazem a captação dessa água.  

Outra cidade que se antecipou a NBR 15.527, foi a cidade de Curitiba, capital do estado do 

Paraná. Em 18 de dezembro de 2003, foi sancionada a Lei n°10.785 que cria o Programa de 

Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações (PURAE). O PURAE busca estabelecer 

medidas almejando “à conservação, uso racional e utilização de fontes alternativas para 

captação de água nas novas edificações, bem como a conscientização dos usuários sobre a 

importância da conservação da água. ” (Curitiba, 2003, p.1). O artigo 7 da Lei, estabelece 

que água proveniente de chuva deverá ser usada para fins não potáveis, tais como: rega de 

jardins e hortas, lavagem de roupa, lavagem de veículos, lavagem de vidros, calçadas e pisos. 

O artigo 10 da lei, institui que o não cumprimento da lei implicará na negativa concessão do 

alvará para futuras construções. 

Na Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, tramita um projeto de lei n° 972/2014, 

onde é proposto a implementação de sistemas de aproveitamento de águas pluviais em todas 

as escolas públicas municipais da cidade (Rio de Janeiro, 2014). 

Em Juiz de Fora, em 16 de dezembro de 2014, foi aprovada a Lei Complementar n°020, que 

institui que os prédios públicos com área construída superior à 70 m² construídos a partir da 

vigência da lei deverão apresentar alternativas tecnológicas ambientalmente sustentáveis, 

entre essas alternativas está sistema de captação, retenção, armazenamento e utilização de 

águas pluviais (JUIZ DE FORA, 2014). Outra lei municipal de incentivo ao uso de águas 

pluviais é a Lei Complementar nº029, publicada em 25 de setembro de 2005. Essa lei cria 
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normas para utilização de águas pluviais no município, segundo a mesma para edificações 

com área de cobertura ou telhado total no terreno igual ou superior a 120 m² construídas após 

a promulgação da lei é obrigatório a construção de um sistema de captação de água de chuva. 

A lei ainda estabelece os usos para a água pluvial, sendo: irrigação de hortas e jardins, 

descarga de bacias sanitárias, lavagem de pátios, veículos, vidros, calçadas, pisos e 

maquinários (JUIZ DE FORA, 2015). 
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3.4 Agenda Ambiental na Administração Pública Federal 
 

Em 1999, o governo federal criou a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) com 

o objetivo de orientar e incentivar os órgãos e instituições públicas na implantação de ações 

socioambientais. A A3P busca instituir uma cultura nessas entidades para que as mesmas 

possam se tornar sustentáveis, “por meio do uso racional dos bens públicos, da gestão 

adequada dos resíduos, da licitação sustentável e da promoção da sensibilização, 

capacitação e qualidade de vida no ambiente de trabalho” (Ministério do Meio Ambiente, 

2009, p. 7). O Programa foi reconhecido internacionalmente, recebendo em 2002 o prêmio 

como o “melhor dos exemplos” da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco) (Ministério do Meio Ambiente, 2017). 

A A3P subsidia-se em eixos temáticos, priorizando os 5R’s: repensar, reduzir, reaproveitar, 

reciclar e reutilizar. Apresenta-se na Figura 8 esses eixos. 

Figura 8 Eixos temáticos da A3P 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2009 

 

Para aderir a agenda, a instituição interessada deve preencher um termo de adesão para se 

vincular a plataforma do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Os doze passos para a adesão 

são disponibilizados no sitio: http://www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/a3p/como-aderir. 

Já a implementação da A3P é feita seguindo-se cinco passos. O primeiro passo é a criação da 

comissão gestora da A3P, que tem por objetivo estimular os gestores, apontando a 

importância da agenda, além de planejar, executar e monitorar as ações que serão propostas. 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p/como-aderir
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p/como-aderir
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O segundo passo consiste no diagnóstico da entidade, através do levantamento de dados 

socioambientais da mesma. Esse diagnóstico deve seguir os eixos temáticos da A3P descritos 

anteriormente. Em seguida, deve-se elaborar o plano de gestão socioambiental (PGS), 

definindo as ações a serem tomadas, bem como objetivos, metas e recursos destinados. O 

quarto passo consiste em mobilizar e sensibilizar os usuários da instituição. Esse processo 

deve ser contínuo, pois a mudança da cultura demanda tempo e adaptação. O quinto e último 

passo consiste na avaliação e monitoramento das ações que foram empregadas. 

A rede A3P vem crescendo no âmbito nacional; a Figura 9 mostra o crescimento de adesões 

por esfera de governo, sendo que os dados apresentados são cumulativos. Dentre as 

instituições que aderiram a rede poucas são as universidades, representando apenas 4% do 

total dos inscritos, sendo estas em sua maioria da região nordeste do país (Universidade 

Estadual do Maranhão, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Universidade Federal 

de Pernambuco, Universidade Federal de Sergipe e Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte), com exceção da Universidade Federal de Santa Catarina. (Ministério do Meio 

Ambiente, 2017).  

 

Figura 9 Adesão à rede A3P por esfera de governo 

 

Fonte: A3P/SAIC/MMA 
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Apesar de ainda não ter aderido à A3P, a Universidade Federal de Lavras (UFLA) foi 

considerada em 2016 a universidade mais sustentável do país e da América Latina e a 38ª do 

mundo segundo o ranking GreenMetric (GREEN METRIC, 2017). O ranking leva em 

consideração 6 critérios e indicadores: infraestrutura do campus e áreas verdes, consumo de 

energia e ações relacionadas as mudanças climáticas, gestão de resíduos (tratamento e 

reciclagem), uso de água, políticas sobre transportes e atividades acadêmicas relacionadas ao 

meio ambiente (GREEN METRIC, 2015). 

Além da classificação no ranking do GreenMetric, a UFLA recebeu em 2016 o certificado 

internacional Blue University, concedido pelo movimento global Blue Community. A 

Universidade foi a segunda universidade do mundo a receber este selo, a primeira foi a 

Universidade de Berna, na Suíça. A instituição recebeu este selo por seu empenho na gestão 

sustentável das águas dentro do campus (UFLA, 2016). Uma das ações de gestão das águas 

desenvolvidas pela universidade é a coleta e uso de águas pluviais. 

De acordo com o Relatório de Gestão 2004/2012, a coleta da água da chuva é feita nos 

telhados dos pavilhões de aula, restaurante universitário e centro de convivência. Além disso, 

as coberturas de novas construções são dimensionadas para a coleta das águas pluviais. A 

água coletada é armazenada em reservatório próprio com capacidade de 1,6 milhões de litros 

e duas barragens que também podem armazenar essa água.  A água da chuva é utilizada na 

irrigação de áreas verdes, lavagem de pisos, nos banheiros e outros. 

Destaca-se que a UFJF tem como uma de suas metas de médio prazo (até 2018), a execução 

de projetos que captam água de chuva para fins não nobres, como a rega de áreas verde, 

limpeza, dentre outras finalidades (UFJF, S.I.). O campus de Juiz de Fora já conta com um 

sistema de aproveitamento de águas pluviais na Faculdade de Educação Física e Desportos 

(FAEFID). O sistema foi instalado na época da reforma/ampliação do novo complexo 

esportivo da Universidade em 2010. A água é utilizada em conjunto com a água de uma mina 

local, captadas em três reservatórios de 20 mil litros cada, para a irrigação da grama do campo 

de futebol (UFJF, 2009).  

 

3.5 Métodos matemáticos de dimensionamento de reservatórios 

Existem alguns métodos matemáticos para dimensionamento de reservatórios a serem usados 

nos sistemas de reuso de águas pluviais. O dimensionamento de reservatórios é função da 
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região estudada (topografia por exemplo), da demanda requerida pelo sistema, da área de 

capitação, bem como pela variação pluviométrica da região (AMORIM & PEREIRA, 2008).  

Apresenta-se a seguir os métodos abordados na norma brasileira, a NBR 15.527. Todas as 

fórmulas, bem como as definições das variáveis descritos foram extraídas diretamente do 

Anexo A da NBR 15527 (ABNT, 2007). 

 

3.5.1 Método de Rippl 

O Método de Rippl é o mais utilizado para dimensionamento de reservatórios para sistemas 

de aproveitamento de água de chuva (TOMAZ, 2011). Esse método também é conhecido 

como Método do Diagrama de Massas (AMORIM & PEREIRA, 2008). 

Esse método faz uso de séries históricas de precipitações mensais – utilizando sempre o maior 

número de dados possíveis. Essas precipitações são transformadas em vazões. O método 

também faz uso da demanda média, da área de captação e do coeficiente runoff ou coeficiente 

de escoamento superficial para o cálculo do reservatório (RUPP et al., 2011). Primeiramente é 

feito o cálculo do volume de água no reservatório no tempo t, como mostrado na Equação 1. 

 

 S(t) = D(t) ─ Q(t) Eq. 1 

 

Depois de calculado o volume de água no reservatório deve se calcular o volume de chuva 

aproveitável no tempo t. A Equação 2 mostra esse cálculo. 

 

 Q(t) = C x precipitação da chuva (t) x área de captação Eq. 2 

 

Já a capacidade do reservatório é calculada pela Equação 3. Essa equação só é válida quando 

os valores de S(t) forem maiores que zero. 

 

 V = ∑ S(t) Eq. 3 

Sendo que: ∑ D(t) < ∑ Q(t) 

Onde: 

S(t) é o volume de água no reservatório no tempo t; 

Q(t)  é o volume de chuva aproveitável no tempo t; 

D(t) é a demanda ou consumo no tempo t; 

V é o volume do reservatório; 

C é o coeficiente de escoamento superficial. 
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Apesar desse método ser muito usado, Amorim e Pereira (2008), chamam a atenção para o 

fato de que esse método foi desenvolvido para o cálculo de grandes reservatórios, sendo assim 

muitas vezes o volume do reservatório dimensionado através desse método pode estar 

superestimado.  

 

3.5.2 Método da Simulação 

Esse método também é conhecido como Método de Análise de Simulação de um Reservatório 

com Capacidade Composta. A recomendação da NBR 15527 (ABNT, 2007) é de não 

considerar a evaporação da água na hora de aplicar esse método. Além disso a norma também 

adverte para as duas hipóteses que devem ser feitas. A primeira é que o reservatório deve estar 

cheio no início da contagem do tempo “t” e os dados históricos devem representar condições 

futuras. 

O dimensionamento é iniciado com o cálculo do volume de água pluvial no reservatório no 

tempo t. O cálculo é mostrado na Equação 4. 

 

 S (t) = Q (t) +S (t-1) - D (t) Eq. 4 

 

Em seguida, através da Equação 5 é calculado o volume de água pluvial no tempo t. 

 

 Q (t) = C x precipitação da chuva (t) x área de captação Eq. 5 

Onde:  

S (t) é o volume de água no reservatório no tempo t;  

S (t-1) é o volume de água no reservatório no tempo t -1; 

Q (t) é o volume de chuva o tempo t;   
   

D (t) é o consumo ou demanda no tempo t; 

V é o volume do reservatório fixado;  

C é o coeficiente de escoamento superficial. 

 

É preciso determinar um volume V que irá atender a demanda do mês de janeiro. Esse volume 

deve atender a seguinte condição: 0 ≤ S (t) ≤ V. Se essa condição for atendida para os demais 

11 meses do ano, o volume V é o volume do reservatório. Se não for o caso, deve-se adotar 

outro valor de V, até que este atenda a condição para todos os meses do ano (AMORIM & 

PEREIRA, 2008). 
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De acordo com Tomaz (2003) apud Amorim e Pereira (2008), esse método relaciona os 

períodos em que o reservatório está suficientemente abastecido com o período que é 

simulado, isso permite com que se determine a eficiência desse sistema. 

3.5.3 Método Azevedo Neto 

Também chamado de Método Prático Brasileiro, esse é um método empírico que dimensiona 

o reservatório considerando o volume que é captado e o período de estiagem mensal, sem 

levar em conta a demanda (COHIM et al., 2008). O método de cálculo é mostrado pela 

Equação 6. 

 

 V = 0,042 x P x A x T Eq. 6  

 

Onde:  

P é o valor numérico da precipitação média anual (mm);  

T é o valor numérico do número de meses de pouca chuva ou seca;  

A é o valor numérico da área de coleta em projeção (m²); 

V é o valor numérico do volume de água aproveitável e o volume de água do 

reservatório (L). 

 

3.5.4 Método Prático Alemão 
 

O Método prático alemão é um método empírico, que faz o dimensionamento do reservatório 

adotando 6% do volume que é consumido anualmente ou 6% do volume anual de água pluvial 

aproveitável (Dornelles, et al., 2010). A Equação 7 expressa o cálculo que é feito. 

 

 Vadotado = mín (V; D) x 0,06 Eq. 7 

 
Onde:  

 
Vadotado é o valor numérico do volume de água do reservatório (L), calculado pelo 

produto do menor valor entre o volume anual precipitado aproveitável e o volume 

anual de consumo por 6 %; 

V é o valor numérico do volume aproveitável de água de chuva anual (L);  

D é o valor numérico da demanda anual da água não potável (L). 
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3.5.5 Método Prático Inglês 
  

Este também é um método empírico apresentado na NBR 15527. Esse método adota 5% do 

volume anual de precipitação que é captado para o cálculo do reservatório. (Dornelles, et al., 

2010). A Equação 8 mostra o cálculo que é executado. 

 

 V = 0,05 x P x A Eq. 8 

 

Onde: 

P é o valor numérico da precipitação média anual (mm); 

A é o valor numérico da área de coleta em projeção (m²);  

V é o valor numérico do volume de água aproveitável e o volume de água da 

cisterna (L). 

 

3.5.6 Método Prático Australiano 
 

O último método mostrado na NBR 15527, é também um método empírico onde, 

primeiramente, se calcula o volume que produzido mensalmente pela chuva. A Equação 9 traz 

esse cálculo. 

 

 Q = A x C x (P - I) Eq. 9 

 

Onde:  

C é o coeficiente de escoamento superficial, geralmente 0,80;  

P é a precipitação média mensal;  

I 
 
é a interceptação da água que molha as superfícies e perdas por evaporação, 

geralmente 2 mm;  

A é a área de coleta;  

Q é o volume mensal produzido pela chuva. 

 

Para o cálculo do volume do reservatório é necessário usar o método de tentativa e erro. As 

tentativas são feitas até que os valores sejam otimizados de confiança e volume do 

reservatório ( Equação 10). 
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 Vt = Vt-1 + Qt – Dt Eq. 10 

 

Onde:  

Qt é o volume mensal produzido pela chuva no mês t; 

Vt  é o volume de água que está no tanque no fim do mês t;  

Vt-1, é o volume de d’água que está no tanque no início do mês t;  

Dt é a demanda mensal. 

 

Para o primeiro mês considera-se o reservatório vazio. Quando (Vt-1, + Qt - D) < 0 for 

verdade, o volume de água que está no tanque no final do mês t é zero.  Logo, o volume do 

tanque escolhido será T, em metros cúbicos. Para se determinar a confiança primeiro 

calculamos a falha usando a Equação 11. 

 

 Pr  = Nr/N Eq. 11 

 

Onde: 

Pr é a falha; 

Nr é o número de meses em que o reservatório não atendeu à demanda, isto é, 

quando Vt = 0; 

N é o número de meses considerado, geralmente 12 meses. 

 

Logo a confiança será:  

 Confiança = 1 - Pr Eq. 12 

 

De acordo com a NBR 15.527, os valores de confiança estejam entre 90 % e 99 %. 

 

3.6 Software Netuno 4 

Desenvolvido pelo Laboratório de Eficiência Energética em Edificações do Departamento de 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o Programa Netuno 4 

tem por finalidade auxiliar no dimensionamento de sistemas de captação de águas pluviais. 

Esse Programa será uma das ferramentas utilizadas nesse trabalho, tendo em vista o grande 
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diferencial desse software, que é a possibilidade de se executar uma análise econômica do 

sistema simulado. As informações necessárias para a utilização do Programa, apresentadas a 

seguir, foram retiradas do Manual do Usuário do Programa. 

Para rodar a simulação do sistema são necessários oito dados de entrada: dados de 

precipitação, área de captação, demanda total de água, número de moradores, percentual da 

demanda total a ser suprida por água pluvial, coeficiente de escoamento superficial, e volumes 

do reservatório superior e do reservatório inferior. 

Os dados de precipitação podem ser adquiridos na base de dados online do Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET) ou na Agência Nacional de Águas (ANA). Para garantir a 

confiabilidade dos resultados é importante que esses dados não tenham descontinuidades. 

A área de captação deve atender os requisitos da ABNT NBR 10.844. A área de captação é 

dada em m² pela soma das áreas de superfícies que irão direcionar a água da chuva para o 

sistema de captação. 

A demanda total de água é a quantidade total de água necessária para atender as necessidades 

da edificação. Essa demanda pode ser fixa, onde a demanda diária de água potável per capita 

é definida, ou variável, onde a demanda pode ser diária ou mensal.  

O número de moradores é o número de pessoas que consomem água no edifício. Esse valor é 

utilizado para calcular a demanda de água total por dia. 

O percentual da demanda total a ser suprida por água pluvial é um número que varia de 0 a 

100 e representa, em porcentagem, o montante de água potável que pode ser substituída pela 

água pluvial. Esse número depende das utilizações da água da chuva na edificação. 

O coeficiente de escoamento superficial representa a quantidade de água da chuva que é 

captada pelo sistema, ou seja, desconsidera a água perdida no processo de evaporação ou na 

absorção pela superfície. 

Os sistemas de aproveitamento de águas pluviais podem apresentar reservatório superior ou 

não. O programa possibilita o usuário a escolha. Já para o reservatório inferior há duas 

opções, uma onde o usuário define um volume fixo para o reservatório ou onde o programa 

define o volume do reservatório. 

A análise econômica feita pelo Netuno baseia-se nos custos de construção e manutenção das 

economias de água, visando estabelecer um fluxo de caixa que permite o programa estimar o 

valor líquido, o tempo de amortização e a taxa interna de retorno do investimento. 
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4 Estudo de caso 
 

4.1 Área de estudo 
 

O trabalho será feito no campus Juiz de Fora da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 

A UFJF está localizada na Rua José Lourenço Kelmer, s/n no bairro São Pedro, na parte alta 

da cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A Figura 10 mostra a localização da 

universidade (representada pela logo da UFJF na figura) em relação ao município. 

Figura 10 Localização da UFJF na cidade de Juiz de Fora 

 

Fonte: UFJF, S.I. 

 

As áreas escolhidas para o estudo foram a Faculdade de Engenharia e o Instituto de Artes e 

Design (IAD), o Instituto de Ciências Exatas (ICE), o Instituto de Ciências Biológicas (ICB) e 

o antigo Instituto de Ciências Humanas (ICH). Esse local foi escolhido devido ao seu grande 

desnível geométrico, que possibilita o transporte da água por gravidade, economizando 

energia. Apresenta-se Figura 11, em destaque o local de estudo. Para a análise de custo-

benefício optou-se por fazer apenas da primeira plataforma, contudo essa mesma análise pode 

ser aplicada para as outras plataformas futuramente. 
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Figura 11 Área de estudo 

 

Fonte: UFJF, S.I. 

A quarta plataforma do estudo é composta pela Faculdade de Engenharia, o IAD. Nas áreas de 

cobertura da Faculdade de Engenharia (FE) também está incluso o Restaurante Universitário 

(RU). A terceira plataforma corresponde pelo ICE, a segunda pelo ICB e a primeira pelo 

antigo ICH. De acordo com Ribeiro et al. (2011), o desnível entre a quarta plataforma e a 

terceira plataforma é de 17 metros. O desnível entre a terceira plataforma e a segunda 

plataforma é de 27 metros. Por fim, o desnível entre a segunda plataforma e a primeira é de 10 

metros. É possível observar que o desnível total de 54 metros entre a quarta e a primeira 

plataforma é favorável ao transporte da água por gravidade. A Tabela 3 mostra os valores de 

área obtidos para cada prédio, bem como o local dos mesmos e a descrição deles. 
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Tabela 3 Áreas de captação 

Local Prédio Área (m²) Descrição do local Local Prédio Área (m²) Descrição do local 

IAD 1 589 Prédio ICE 7 422 Anfiteatro 

IAD 2 583 Prédio ICE 8 144 Prédio 

FE 1 575 Prédio ICE 9 170 Prédio 

FE 2 531 Prédio ICE 10 116 Prédio 

FE 3 573 Prédio ICE 11 179 Prédio 

FE 4 683 Prédio ICE 12 707 Prédio 

FE 5 544 Prédio ICE 13 890 Prédio 

FE 6 551 Prédio ICB 1 313 Prédio 

FE 7 575 Prédio ICB 2 388 Prédio 

FE 8 552 Prédio ICB 3 413 Prédio 

FE 9 934 Galpão Eng. Civil ICB 4 675 Prédio 

FE 10 1005 Galpão Almoxarifado ICB 5 456 Prédio 

FE 11 1021 Galpão Eng. Elétrica ICB 6 788 Prédio 

FE 12 923 Galpão Arquitetura ICB 7 713 Prédio 

FE 13 601 Cantina ICB 8 322 Prédio 

FE 14 293 Prédio Itamar Franco ICB 9 580 Prédio 

FE 15 189 Prédio Itamar Franco ICB 10 226 Prédio 

FE 16 279 Prédio Itamar Franco ICB 11 750 Prédio 

FE 17 216 Prédio Itamar Franco ICB 12 482 Prédio 

FE 18 207 Anfitetro ICB 13 202 Prédio 

FE 19 709 Anfitetro ICB 14 347 Prédio 

FE 20 2776 RU ICB 15 558 Prédio 

ICE 1 705 Prédio ICB 16 102 Cantina 

ICE 2 376 Prédio ICB 17 134 Cantina 

ICE 3 576 Prédio ICH 1 417 Prédio 

ICE 4 387 Prédio ICH 2 539 Prédio 

ICE 5 580 Prédio ICH 3 558 Prédio 

ICE 6 320 Prédio ICH 4 558 Prédio 

    ICH 5 300 Prédio 

    ICH 6 235 Prédio 

    
    

Fonte: Autor 

 

O número total de coberturas demarcadas foi de 61. Destaca-se que a Faculdade de 

Engenharia possui o maior número de coberturas, um total de 23, incluindo o RU. O ICB é o 

segundo em número de coberturas, com 17, seguido pelo ICE com 13 coberturas, o ICH com 

6 e por fim o IAD com apenas 2 coberturas.  

Somando todas as áreas demarcadas em todas plataformas, temos uma área de cobertura total 

de 32.456 m². O gráfico mostrado na Figura 12 traz a divisão desse total em cada 

Faculdade/Instituto. Podemos observar que a Faculdade de Engenharia possui a maior área de 
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cobertura, seguido pelo ICB, ICE, ICH e por fim o IAD, o que está em acordo com o número 

de coberturas por faculdade/instituto.  

Figura 12 Áreas de captação em cada Faculdade/Instituto 

 

Fonte: Autor 

 

4.1.1 Faculdade de Engenharia e IAD 

A quarta plataforma conta com um total de 25 áreas de coberturas, mostrada na Figura 13. As 

áreas demarcadas de amarelo representam as edificações da Faculdade de Engenharia bem 

como o RU. Já as demarcadas de verde representam os dois prédios do IAD. A área total 

dessa plataforma é de 16.828 m². 

[VALOR] 

[VALOR] 

[VALOR] 
[VALOR] 

[VALOR] 

FE IAD ICB ICE ICH

Á
re

a 
em

 m
² 

Faculdade/Instituto 

Área por faculdade/instituto 
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Figura 13 Áreas de captação da Faculdade de Engenharia e IAD 

 

Fonte: Adaptado de Goorgle Earth Pro 

4.1.2 ICE 

A terceira plataforma conta com um total de 13 áreas de coberturas, mostrada na Figura 14. 

As áreas de cobertura usadas para a captação da água pluvial foram demarcadas de azul e a 

área total corresponde a 5.572 m². 

Figura 14 Áreas de cobertura no ICE 

 

Fonte: Adaptado de Google Earth Pro 

 

4.1.3 ICB 

A segunda plataforma possui 17 áreas de captação que são mostradas na Figura 15. As áreas 

de captação foram demarcadas na cor azul claro. A área total dessa plataforma é de 7449 m². 
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Figura 15 Áreas de captação do ICB 

 

Fonte: Adaptado de Google Earth Pro 

 

4.1.4 ICH 
 

O antigo ICH corresponde a primeira plataforma. Composto por 6 áreas de cobertura, essa 

plataforma tem uma área de captação total igual a 2.607 m². As coberturas foram demarcadas 

de vermelho e podem ser vistas na Figura 16. 

Figura 16 Área de captação do ICH 

 

Fonte: Adaptado de Google Earth Pro 

 

4.2 Precipitação média mensal e anual 

As precipitações médias mensais e anuais utilizadas nesse estudo foram as do município de 

Juiz de Fora, através de dados diários fornecidos pelo Banco de Dados Meteorológicos para 
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Ensino e Pesquisa (BDMEP) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) da estação 

n°83692, localizada no município. Os dados vão de 01 janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 

2016.  

As médias mensais foram calculadas usando média aritmética das precipitações acumuladas em cada mês. 

Para encontrar o valor da precipitação média anual somou-se as precipitações médias mensais. Os valores 

obtidos são mostrados na  

Tabela 4. 

 

Tabela 4 Precipitações médias mensais e anual 

Mês Precipitação média (mm) 

Janeiro 296,3 

Fevereiro 151,0 

Março 219,2 

Abril 70,3 

Maio 37,4 

Junho 19,0 

Julho 18,2 

Agosto 18,7 

Setembro 49,0 

Outubro 117,7 

Novembro 251,5 

Dezembro 335,2 

Anual 1583,5 

Fonte: Autor 

4.3 Dimensionamento dos reservatórios 

O dimensionamento dos reservatórios foi feito utilizando o método Azevedo Neto, discutido 

no item 3.5.3. A característica importante da proposta de estudo é utilizar o desnível existente 

estre as plataformas para o abastecimento de água pluvial da plataforma imediatamente 

abaixo do anterior. Por exemplo, a quarta plataforma (Faculdade de Engenharia e IAD) irá 

abastecer a Faculdade de Engenharia, além da terceira plataforma (ICE). Com isso não há 

necessidade de reservatórios superiores.  

As variáveis consideradas para o cálculo do volume do reservatório, bem como seus 

respectivos valores são mostrados na Tabela 5. 

Tabela 5 Variáveis consideradas no cálculo dos reservatórios segundo o método Azevedo Neto 

Variável Valor 

Precipitação média anual 1583,5 mm 

Número de meses de pouca chuva ou seca 4 meses (maio, junho, julho e agosto) 

Área de captação Específica para cada caso 
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Fonte: Autor 

Os resultados dos cálculos dos volumes dos reservatórios são apresentados na Tabela 6. A 

quarta plataforma foi dividida em quatro áreas de coleta de água de chuva, para facilitar a 

distribuição da água captada. A localização das tubulações e reservatórios da área analisada 

está mostrada na Figura 17. 

 

Tabela 6 Volumes dos reservatórios dimensionados pelo Método de Azevedo Neto 

Locais Área Descrição Cobertura (m²) Volume reservatório (L) 

IAD 1 589 

Setor 1 3.065 815.376 

IAD 2 583 

FE 14 293 

FE 15 189 

FE16 279 

FE 17 216 

FE 18 207 

FE 19 709 

FE 4 683 Setor 2 683 181.697 

FE 2 531 

Setor 3 3.375 897.845 

FE 3 573 

FE 5 544 

FE 6 551 

FE 7 575 

FE 13 601 

FE1 575 

Setor 4 7.786 2.071.294 

FE8 552 

FE 9 934 

FE 10 1005 

FE 11 1021 

FE 12 923 

FE 20 2776 

FE 22 315 

Setor 5 5.572 102.97 

FE 23 558 

ICE 1 705 

ICE 2 376 

ICE 3 576 

ICE 4 387 

ICE 5 580 

ICE 6 320 
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ICE 7 422 

ICE 8 144 

ICE 9 170 

ICE 10 116 

ICE 11 179 

ICE 12 707 

ICE 13 890 

ICB 1 313 

Setor 6 7.449 1.981.643 

ICB 2 388 

ICB 3 413 

ICB 4 675 

ICB 5 456 

ICB 6 788 

ICB 7 713 

ICB 8 322 

ICB 9 580 

ICB 10 226 

ICB 11 750 

ICB 12 482 

ICB 13 202 

ICB 14 347 

ICB 15 558 

ICB 16 102 

ICB 17 134 

ICH 1 417 

Setor 7 2.607 693.535 

ICH 2 539 

ICH 3 558 

ICH 4 558 

ICH 5 300 

ICH 6 235 

Fonte: Autor 

 

Na área escolhida para a análise de custo-benefício da implantação do sistema de 

aproveitamento de agua de chuva na UFJF (quarta plataforma, ou seja, a plataforma da 

Faculdade de Engenharia e do IAD) foi proposta a implantação de quatro reservatórios 

interligados (vide Figura 17). O reservatório 1 será utilizado para o abastecimento dos prédios 

da Faculdade de Engenharia de cotas inferiores ao IAD (cerca de 3 metros de desnível). Os 

reservatórios 2, 3 e 4 serão enterrados e interligados e abastecerão a terceira plataforma (ICE). 

Apresenta-se na Figura 17 a localização dos reservatórios 1, 2, 3 e 4. Em azul na Figura 17 
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representam-se as tubulações que coletam agua de chuva e ligam os prédios aos seus 

respectivos reservatórios e em vermelho a tubulação que interliga os reservatórios 2, 3 e 4. 

Considerando o grande volume dos reservatórios dimensionados, segundo a fórmula de 

Azevedo Neto, o qual impacta significativamente o custo da implantação do sistema proposto, 

decidiu-se por adotar volumes menores que os valores dimensionados. Esse critério considera 

a diretriz de interligar os reservatórios 2, 3 e 4.  Os reservatórios serão construídos em 

módulos de 5x3x2 m. Os volumes adotados para os reservatórios foram de 60 m³ para o 

reservatório 1 e 120 m³ para os demais reservatórios. Esses valores foram escolhidos por 

serem capazes de atender a demanda na maior parte do tempo e também por ser viável a 

construção dos mesmos. 

Figura 17 Localização das tubulações e reservatórios na área analisada 

 

Fonte: Adaptado de Google Earth Pro 

5 Resultados e discussões  

Com o objetivo de realizar uma avaliação econômica preliminar da implementação de 

sistemas de aproveitamento de agua de chuva na UFJF, foram realizadas simulações através 

do Programa Netuno, previamente discutido, onde analisou-se o potencial de utilização da 
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água pluvial coletada, bem como a viabilidade econômica do projeto. Essa análise foi 

realizada considerando o Setor 1, ou seja, a quarta plataforma. 

 

5.1 Potencial de aproveitamento da água coletada 

O programa tem como variáveis de entrada dados de precipitação, descarte de escoamento 

superficial, área de captação, demanda total de água, número de moradores, percentual da 

demanda total a ser substituída por água pluvial, coeficiente de escoamento superficial 

(coeficiente runoff) e o volume do reservatório inferior. 

Os dados de precipitação foram os mesmos utilizados para o cálculo da precipitação média 

mensal e anual (item 4.2). Para o descarte de escoamento superficial foi adotado o valor de 2 

mm. As áreas de captação foram obtidas no Google Earth Pro, constantes da Tabela 3.  

Estabeleceu-se como meta inicial para a quantidade de água potável a ser substituída pela 

água pluvial o valor de 30%. Esse valor, embora possa parecer baixo, parece factível, 

considerando uma implementação escalonada e crescente de sistemas de aproveitamento de 

agua de chuva na UFJF. É preciso levar em conta as dificuldades de execução do 

planejamento e implantação do projeto, além do momento financeiro da Universidade. No 

futuro, essa porcentagem pode ser aumentada. 

O valor do coeficiente runoff adotado foi de 0,8 e o volume do reservatório inferior utilizado 

na simulação foram os valores de 60 m³ para o reservatório do setor 1 e 120 m³ para os 

reservatórios interligados (reservatórios 2, 3 e 4) para a quarta plataforma.  

Para simular o consumo de água diário na universidade foi utilizado o valor de 50 L por 

usuário. Esse valor é fornecido no Decreto Estadual n°45.805 de 2001 do estado de São 

Paulo, para edifícios públicos e comerciais (SABESP, 2010). Nos meses de janeiro, fevereiro 

e dezembro foram adotados 25 L (50% do valor estipulado no Decreto Estadual), pois estes 

são os meses correspondentes ao período de férias da UFJF. Os 50 L considerados levam em 

conta outros usos para a água além do proposto neste estudo, porém esse valor foi utilizado 

como base para as simulações no programa Netuno. A proposta é que a agua de chuva 

coletada seja utilizada nas descargas das bacias sanitárias, irrigação das áreas verdes e para a 

limpeza dos pisos. 

Os dados de entrada para a primeira simulação de cada cenário estão mostrados na Tabela 7. 
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Tabela 7 Dados de entrada para a simulação em cada cenário 

Dado de entrada Valor 

Setor 1 

Área de captação 3065 m² 

Demanda total de água 
25 L/pessoa.dia (janeiro, fevereiro e dezembro)  
50 L/pessoa.dia para os demais meses 

Número de usuários 4000 

Percentual da demanda total a ser 
substituída por água pluvial 

30% 

Coeficiente de escoamento superficial 0,8 

Volume do reservatório 60.000 L 

Setor 2 

Área de captação 683 m² 

Demanda total de água 
25 L/pessoa.dia (janeiro, fevereiro e dezembro)  
50 L/pessoa.dia para os demais meses 

Número de usuários 4000 

Percentual da demanda total a ser 
substituída por água pluvial 

30% 

Coeficiente de escoamento superficial 0,8 

Volume do reservatório 120.000 L 

Setor 3 

Área de captação 3375 m² 

Demanda total de água 
25 L/pessoa.dia (janeiro, fevereiro e dezembro)  
50 L/pessoa.dia para os demais meses 

Número de usuários 4000 

Percentual da demanda total a ser 
substituída por água pluvial 

30% 

Coeficiente de escoamento superficial 0,8 

Volume do reservatório 120.000 L 

Setor 4 

Área de captação 7786 m² 

Demanda total de água 
25 L/pessoa.dia (janeiro, fevereiro e dezembro) 
50 L/pessoa.dia para os demais meses 

Número de usuários 4000 

Percentual da demanda total a ser 
substituída por água pluvial 

30% 

Coeficiente de escoamento superficial 0,8 

Volume do reservatório 120.000 L 

Fonte: Autor 
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Para avaliar o potencial da demanda que é atendida em cada reservatório foram feitas duas 

simulações. Os resultados das simulações estão apresentados na Tabela 8. 

 
Tabela 8 Percentual da demanda que é atendida completamente pelos reservatórios 

Reservatório Volume (L) 
Potencial da demanda 

atendida completamente 

1 60000 87.64% 

2 120000 

100% 3 120000 

4 120000 

Fonte: Autor 

 

A primeira simulação consiste na avaliação da capacidade do reservatório 1 de atender a 

demanda dos prédios da Faculdade de Engenharia. Segundo os resultados do programa 

Netuno, com o volume de 60.000 L, o reservatório 1 consegue atender a demanda em 87,64% 

do tempo, parcialmente em 0,71% e não atende em 11,65% do tempo, principalmente nos 

meses de abril a julho.  

A segunda simulação considerou os três reservatórios (2, 3 e 4), uma vez que os mesmos são 

interligados. Portanto, o volume considerado na simulação foi de 360.000 L. Esses 

reservatórios irão abastecer os prédios do ICE. De acordo com os dados da Tabela 8, a 

demanda proposta é atendida completamente em 100% do tempo. Destaca-se que os 

reservatórios 3 e 4 foram os que apresentaram maior volume dimensionado pelo método 

Azevedo Neto, porém mesmo com uma redução significativa do volume os dois conseguem 

atender a demanda completamente. 

 

5.2 Análise econômica 

Para determinar se a implementação do sistema proposto para a quarta plataforma é viável foi 

realizada uma análise econômica. Essa análise foi feita utilizando o software Netuno.  Todas 

as simulações foram feitas para um período de análise de 50 anos. 

Os valores do custo da água e esgoto (Tabela 9) foram adotados de acordo com a tarifa da 

Cesama para prédios públicos (ARSAE, 2017). 
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Tabela 9 Tarifas de água e esgoto em Juiz de Fora 

Tabela Tarifária de Aplicação – CESAMA 

Abril de 2017 a março de 2018 

Categorias Faixas 
Tarifas 

Unidade 
Água Esgoto 

Pública 

Tarifa Fixa 31,28 21,90 R$/mês 

0 a 10 m³ 1,55 1,09 R$/m³ 

> 10 a 20 m³ 2,570 1,802 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 4,685 3,278 R$/m³ 

> 40 a 200 m³ 4,935 3,454 R$/m³ 

> 200 m³ 5,185 3,630 R$/m³ 

Fonte: ARSAE, 2017 

 

Os custos dos materiais considerados para a análise econômica deste estudo estão mostrados 

na Tabela 10. Os preços dos tubos de PVC e das conexões foram fornecidos por uma loja de 

materiais de construção civil, localizada em Juiz de Fora. O orçamento entregue pela loja se 

encontra no Anexo. O preço do m³ de concreto armado foi baseado na cotação de preço do 

estado de São Paulo para o mês de junho (ABECE, 2017). Na Tabela 10 os volumes dos 

reservatórios correspondem aos adotados. Para filtro extravasor foi considerado o preço da 

loja online. Como trata-se de um trabalho preliminar, não foram considerados os custos 

relativo à mão-de-obra.  
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Tabela 10 Custos dos materiais utilizados na construção do sistema de aproveitamento de águas pluviais 

Setor 1 

Material Preço unitário (R$) Quantidade utilizada Custo (R$) 

Tubo PVC 200 mm 168.70 251.96 m 42505.65 

Reservatório de concreto 60 m³ 1987.45 6 m³ 11924.70 

Conexões  134.67 12 - 1616.04 

Filtro extravasor 825.00 1 unidade 825.00 

Total 56871.39 

Setor 2 

Material Preço unitário (R$) Quantidade utilizada Custo (R$) 

Tubo PVC 200 mm 168.70 21.7 m 3660.79 

Reservatório de concreto 120 
m³ 

1987.45 12 m³ 23849.40 

Conexões  134.67 3 - 404.01 

Filtro extravasor 825.00 1 unidade 825.00 

Total 28739.20 

Setor 3 

Material Preço unitário (R$) Quantidade utilizada Custo (R$) 

Tubo PVC 200 mm 168.70 180.74 m 30490.84 

Reservatório de concreto 120 
m³ 

1987.45 12 m³ 23849.40 

Conexões  134.67 18 - 2424.06 

Filtro extravasor 825.00 1 unidade 825.00 

Total 57589.30 

Setor 4 

Material Preço unitário (R$) Quantidade utilizada Custo (R$) 

Tubo PVC 200 mm 168.70 145.63 m 24567.78 

Reservatório de concreto 120 
m³ 

1987.45 12 m³ 23849.40 

Conexões  134.67 24 - 3232.08 

Filtro extravasor 825.00 2 unidades 1650.00 

Total 53299.26 

Interligação entre reservatórios 

Material Preço unitário (R$) Quantidade utilizada Custo (R$) 

Tubo PVC 200 mm 168.70 76.2 m 12854.94 

Conexões  134.67 6 
 

808.02 

Total 13662.96 

CUSTO TOTAL COM RESERVATÓRIO, TUBULAÇÃO, CONEXÕES E FILTROS 

210162.11 

Fonte: Autor 
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Além disso, o programa pede como dado de entrada a inflação mensal, que neste caso foi 

considerada 0,5% e a taxa mínima de atratividade. Para esse valor, considerou-se a metade da 

inflação, ou seja, 0,25% ao mês.  

Para realizar a avaliação do custo-benefício, as simulações foram realizadas para cada 

reservatório individualmente, diferente do que aconteceu com a análise da demanda. Os 

resultados apresentados foram em relação ao valor presente líquido, o tempo de retorno do 

investimento e a taxa interna de retorno mensal. Os dados de entrada e os resultados das se 

encontram na Tabela 11. 

 

Tabela 11 Resultados das simulações para a análise econômica 

Análise econômica 

Reservatório 
Volume 

(L) 

Inflação 
(% ao 
mês) 

Taxa mínima 
de 

atratividade 
(% ao mês) 

Valor presente 
líquido (R$) 

Tempo de 
retorno do 

investimento 

Taxa interna 
de retorno 

mensal 

1 60.000 0,5 0,25 74.013,10 552 meses  0,29% 

2 120.000 0,5 0,25 430.707,79 79 meses 1,66% 

3 120.000 0,5 0,25 505.415,04 112 meses 1,20% 

4 120.000 0,5 0,25 524.272,59 111 meses 1,28% 

Fonte: Autor 

 

Observa-se nos dados da Tabela 11 que para todos os reservatórios há um retorno financeiro. 

O tempo de retorno do investimento varia de 6,5 anos para o reservatório 2 até 46 anos 

reservatório 1.  

O valor presente líquido e a taxa interna de retorno mensal para o reservatório 1 foram 

menores que nos outros cenários devido a demanda não ser atendida em 100% do tempo. Por 

isso, esse projeto precisa de um tempo maior para ter retorno se comparado aos outros casos. 

No reservatório 2, o período de retorno do investimento foi mais baixo que nos outros, isso 

porque a área de cobertura referente a este reservatório é menor que para os outros, portanto 

este tem um volume dimensionado menor para atender a demanda. Contudo, como o 

reservatório 2 está interligado aos reservatórios 3 e 4, o volume adotado foi o mesmo dos 

outros dois, havendo assim um aumento do volume desse reservatório, resultando em um 

tempo de retorno é menor.  

Em relação aos reservatórios 3 e 4, os valores para o tempo de retorno, valor presente líquido 

e taxa interna de retorno mensal foram bem similares. Para os dois casos o tempo de retorno 

do projeto gira em torno de 9 anos.  
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6 Conclusões e sugestões 
 

O incentivo e implementação de sistemas de aproveitamento de agua de chuva é hoje uma 

questão fundamental para os centros urbanos. A adoção desses sistemas em prédios públicos 

além de reduzir custos tem um viés importante de educação ambiental. Considera-se 

importante que essa medida seja também adotada como política institucional na UFJF.  A 

finalidade desse trabalho foi contribuir com essa discussão.  

Foram realizadas avaliações preliminares e conceituais, considerando aspectos técnicos e 

econômicos, de uma possível implementação de um sistema de coleta de aguas de chuva na 

Plataforma 4 da UFJF, onde se situa a Faculdade de Engenharia e o IAD. Em todos os casos, 

obteve-se resultados satisfatórios para o período analisado. Deve-se levar em conta que os 

cálculos foram feitos considerando que apenas 30% da demanda de água seria substituída por 

água pluvial, todavia esse valor pode chegar até próximo a 100%, diminuindo o tempo de 

retorno do investimento. Sugere-se para a administração da universidade a instalação de 

medidores de água em cada unidade para que o controle do consumo seja mais eficiente. 

Destaca-se que os sistemas de águas pluviais podem gerar um impacto positivo não só na 

Universidade como também para o município, ajudando na questão da drenagem urbana, que 

causa muitos problemas em alguns pontos da cidade. Além disso, a questão mais importante 

quando se trata dessa medida sustentável é a segurança hídrica. O clima está cada vez mais 

incerto, a região sudeste do Brasil a pouco tempo passou por uma situação crítica de seca, 

onde o gerenciamento dos recursos hídricos foi corretivo e não preventivo. A adoção de um 

sistema de aproveitamento de águas pluviais na Universidade só tem a contribuir para o meio 

ambiente e a sociedade, deixando como legado não só o sistema implementado, mas também 

de educação ambiental.   
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ANEXO – Orçamento de materiais 

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO 

====================================================================================================== 

Filial do Orçamento : 09 -CASA MATTOS SPD                 CGC :  19.525.302/0005-35                  Enviado em: 04/07/2017 14:53:39 

Endereço: Av. Presidente Costa e Silva, 2300 - São Pedro - Juiz de Fora / MG                         Telefone  : (32) 3236-4100 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vendedor(a) :  00416-LEANDRO ALVEZ                  Orçamento :    4737104              >>> Orçamento Válido por 05 (cinco) dias <<< 

====================================================================================================== 

Cliente: OTAVIO EURICO DE AQUINO BRANCO                   CNPJ/CPF.: 208.293.966-91         Insc.Est.:                      

Endereço: AURORA DE SA NERI                                  Número: 11             Bairro.: AEROPORTO            

Cidade: JUIZ DE FORA                                                   Estado.: MG             CEP: 36100000     

 

Código Descrição Marca/Tipo Disponin. Quantidade Um Preço Unit Preço Tot. Tipo Entr. 

1114 TE ESGOTO 200MM TIGRE De Linha 1,00 PC 168,70 168,70 F 
 1341 JOELHO 90O ESGOTO 200MM TIGRE De Linha 1,00 PC 134,67 134,67 F 
 

8906 
CXA POLIETILENO FORTLEV 
1000LTS TORRES De Linha 1,00 PC 328,06 328,06 F 

 

9900 
JOELHO 90O ESGOTO PRIMARIO 
100MM TIGRE De Linha 1,00 PC 6,72 6,72 F 

 9979 TE ESGOTO PRIMARIO 100X100 TIGRE De Linha 1,00 PC 13,06 13,06 F 
 

25692 
CXA POLIETILENO FORTLEV 
5000LTS TORRES De Linha 1,00 PC 2.051,82 2.051,82 F 

 

30096 
TANQUE POLIETILENO FORTLEV 
20000L* TORRES Encomenda 1,00 PC 13.334,07 13.334,07 F 

 

38843 
CXA POLIETILENO FORTLEV 
10000LTS TORRES De Linha 1,00 PC 3.667,70 3.667,70 F 

 Forma de Pagamento: CARTAO 10X                                                 Valor total das Mercadorias:  19.704,80 



 

 

 


