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Efeito do aproveitamento de água da chuva de telhado na redução de 

escoamento superficial em uma pequena bacia urbana 

 

Adauto Antônio de Araújo Neto 1 ; Marllus Gustavo Ferreira Passos das Neves 2 

 

RESUMO – O aproveitamento de água da chuva de telhados em meio urbano tem as funções de 

regularizar vazões em períodos chuvosos e contribuir com a economia de água encanada. Neste 

contexto, este trabalho aplicou uma metodologia para quantificar o efeito do aproveitamento de água 

da chuva de vários telhados de uma pequena bacia hidrográfica urbana, na redução de escoamento 

superficial que atinge seu exutório. Estimamos a demanda de água após o monitoramento do consumo 

de um lote próximo à bacia hidrográfica, que foi utilizada na construção de uma série padrão. 

Utilizamos uma série de chuvas contínuas, com um intervalo de discretização de um minuto, e 

observamos os efeitos nos volumes de escoamento e picos de vazão nas saídas dos lotes e bacia, bem 

como a capacidade deste tipo de sistema para suprir a demanda de água de uma residência. 

Concluímos que a metodologia permite simular o tipo de intervenção pensada, e que para a quantidade 

de lotes escolhida foi possível suprir a demanda da residência para fins específicos e reduzir o 

escoamento superficial nos lotes, mas não se alcançou resultados significativos na bacia, o que sugere 

a aplicação mais extensiva e a integração com outras técnicas de controle. 

ABSTRACT– Rainwater harvesting from roofs of urban areas has the function of regulating flows 

in rainy periods and contributing to the economy of piped water. In this context, this study applied a 

methodology to quantify the effect of rainwater harvesting from various roofs on the reduction of 

runoff generated in a small urban watershed. We estimated the water demand after monitoring the 

consumption of a plot close to the watershed, and used it as standard for the study area. We used a 

series of continuous rains, with a discretization interval of one minute, and observed the effects on 

runoff volumes and flow peaks at the outlets of the basin and lots, as well as the capacity of this type 

of system to supply the water demand of a residence. We conclude the methodology allows simulate 

the kind of adopted intervention and that the quantity of lots fulfilled house's need for specific 

purposes and reduce surface runoff in the lots, but it did not achieve significant results in the basin. 

That suggests more extensive application and integration with other control techniques. 

Palavras-Chave – Armazenamento de água da chuva, hidrologia urbana e simulação contínua.  
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INTRODUÇÃO 

O aproveitamento de água da chuva é uma técnica utilizada em diversas regiões do país em 

diferentes contextos: em zonas rurais é comum observar a utilização de cisternas para o 

armazenamento desta água para usos domésticos gerais, enquanto em zonas urbanas é mais comum 

que esta técnica seja empregada apenas no controle de alagamentos (NETO, 2013). 

Custódio (2019) relata que estes reservatórios têm a principal função de regularizar vazões em 

períodos chuvosos e a economia de água encanada sem que haja substituição de todos os usos. Os 

usos foram estudados por Ghaffarianhoseini et al. (2016) apontando alguns candidatos à substituição, 

como descarga de vaso, lavagem de pisos e automóveis, que podem atingir cerca de 80% do consumo 

total. 

Além da capacidade de redução do consumo de água encanada, a reutilização de água da chuva 

pode contribuir também com a redução da frequência e dos volumes escoados em zonas urbanas 

(CAMPISANO et al., 2017), sendo esta a principal motivação para a criação de algumas normas e 

leis que regulam sistemas de aproveitamento de águas pluviais (SAAP) de telhados, como a Lei nº 

13.276 de 05 de janeiro de 2002, na cidade de São Paulo, que estabelece que lotes com mais de 500 

m² deverão possuir em seu terreno reservatório de acumulação de água da chuva (SÃO PAULO, 

2002). Mas a questão que fica é se reduzir a geração de escoamento em lotes significa reduzir na 

bacia hidrográfica na qual eles estão inseridos.  

Neste contexto este trabalho aplicou uma metodologia para quantificar o efeito do 

aproveitamento de água da chuva de vários telhados de uma pequena bacia hidrográfica urbana, na 

redução de escoamento superficial que atinge seu exutório, avaliando também o desempenho do 

SAAP no atendimento à demanda pelo uso da água e na redução dos volumes escoados e das vazões 

de pico em um lote, ou seja, o estudo abrangeu as escalas de lote e de bacia, usando simulação 

contínua. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

A bacia escolhida pertence à bacia hidrográfica do riacho Pau D’Arco, que por sua vez é um 

sub-bacia da bacia hidrográfica do rio Reginaldo. A escolha se deu pelo seu tamanho, 44,3 ha, dado 

o tipo de análise proposta, e por estar próxima ao lote denominado lote padrão, pois as residências 

contidas nela têm características similares a ele, sendo tudo indicado na Figura 1. 
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Figura 1 – Bacia escolhida no bairro e lote padrão – bairro do Jacintinho, Maceió-AL 

A declividade da bacia é de 8,06% e o uso do solo é de tal modo que a área impermeável 

corresponde a 86% da área total da bacia, dos quais 60% são telhados, 21% de estradas de 

paralelepípedo e 5% de estradas de asfalto. Quanto à área permeável, as áreas verdes representam 

11% da área total da bacia e estradas de terra representam apenas 3%. A partir da classificação da 

Embrapa (2005), a bacia está em uma região de Latossolo Amarelo, classificado como um solo do 

tipo hidrológico C e de Gleissolo, pertencente ao grupo hidrológico D. Com base nisso, foi possível 

determinar o CN médio para a bacia de estudo com valor de 90. 

 

Dados 

Foi realizada uma simulação contínua no software SWMM com a série utilizada por Santos 

(2021), que construiu a série de precipitação, com intervalo de tempo de discretização de 1 minuto, a 

partir dos dados de um pluviômetro de báscula com registro automático (datalogger) da marca 

Hydrological Services Pty Ltd, modelo TB6, basculada de 0,2 mm, instalado em um lote no bairro 

do Feitosa (9°38’35” S e 35°43’44” O) no ano de 2014, vizinho ao bairro da bacia.  

Os dados de consumo de água foram obtidos da residência unifamiliar localizada no lote padrão, 

por meio do monitoramento e registro do consumo apresentado no hidrômetro. As leituras foram 

realizadas diariamente durante todo o mês de fevereiro de 2022. Também foram registradas as 

atividades e em que momentos do dia elas fizeram uso de água durante o mês para a construção da 

série contínua de demanda. 
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O uso e ocupação do solo utilizou as imagens do ano de 2016, geradas pelo satélite Quick Bird 

com resolução de 0,6m, disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e 

Meio Ambiente (SEDET) para o projeto PIBIC “Estudo de variáveis Explicativas de Fração de Área 

Impermeável” (NETO, 2021). 

 

Caracterização de Perfil de Consumo de Água no lote padrão 

A partir dos dados de consumo do lote padrão, o consumo médio diário foi de 0,53 m³, mínimo 

de 0,27 m³ e máximo de 0,74 m³. Foi montada a série de demanda, abrangendo 7 anos (2014 a 2020), 

com intervalo de tempo de discretização de 1 minuto, inserida no SWMM como afluência negativa 

ao reservatório principal de cada SAAP de cada lote, com valor igual a 0,01108 L/s entre as 09h00min 

e 09h15min da manhã, horário no qual se realiza a lavagem do piso da área de serviço no lote padrão. 

O consumo de água desse uso foi considerado igual a 1,5 L/m² (MELO E AZEVEDO NETTO, 1988). 

 

Caracterização e dimensionamento do Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais adotado 

O SAAP é baseado naquele estudado por Santos (2021), composto por uma parcela de telhado, 

uma calha, um vertedor, reservatório de descarte para as primeiras águas, reservatório principal, 

torneira para demanda e extravasor. Antes da simulação contínua com intervalo de tempo de 

discretização de 1 minuto, foram escolhidos lotes na bacia a partir de um tamanho de área de telhado, 

determinado com a utilização do método de simulação com precipitação diária, recomendado por 

PERIUS et al. (2021), fixando o volume do reservatório principal de 200 L, consumo diário de 9,98 

L/dia, e volume do reservatório de descarte correspondente a 1 mm de chuva. A área de coleta foi 

definida de modo que o atendimento a demanda fosse próximo a 90%. O volume máximo específico 

para a área de coleta no lote padrão foi igual a 10 L/m². 

 

Caracterização dos cenários e modelagem hidrológica 

Para a simulação contínua, foram definidos dois cenários. O cenário 1 corresponde à simulação 

do escoamento na bacia sem nenhuma intervenção. Os parâmetros do SWMM utilizados foram: a 

área da bacia obtida na sua delimitação, a declividade calculada no software de código aberto GRASS, 

em sua integração com o software de código aberto QGIS, a largura característica (Wc) obtida por 

meio da razão entre área e comprimento máximo de escoamento da bacia (ROSSMAN,2015), o 
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percentual de área impermeável (AI) calculado com base na classificação de uso e cobertura do solo 

com a imagem processada de maneira semiautomática via plugin Dzetsaka no QGIS. 

Para o coeficiente de rugosidade de Manning para áreas impermeáveis (ηimp) e permeáveis 

(ηperm) e para as capacidades de armazenamento para áreas permeáveis (PAperm) e impermeáveis 

(PAimp), foram utilizados os valores estimados por Lima (2011) e as áreas impermeáveis sem 

armazenamento em depressões (AS/A) de valor igual a 25% obtida do manual de aplicações do 

SWMM (GIRONAS, 2009). 

O cenário 2 procura verificar se os lotes escolhidos para uso do SAAP contribuem para o 

controle da geração de escoamento superficial no exutório da bacia. Esta simulação seguiu os passos 

metodológicos descritos por Santos (2021), sendo simulados 38 lotes com características construtivas 

similares as do lote padrão. Santos (2021) também calibrou os parâmetros do SWMM para telhados 

cerâmicos para os períodos de julho a outubro de 2018, realizou verificação para o período entre 

novembro de 2018 a março de 2019, estando os valores na Tabela 1. 

Tabela 1 – Resumo dos parâmetros de escoamento 

Parâmetro Unidade Valor cenário 1 Valor cenário 2 - telhado 

Wc M  3 

D %  0,197 

ηimp -- 0,053 0,015 

ηperm -- 0,35 0,1 

Paimp mm 1,9 1,0 

PAperm mm 6,64 2,54 

AI % 86 90 

AS/A % 25 0 

                             Fonte: Adaptado de Lima (2011), Gironas (2009) e Santos (2021) 

Santos (2021) também calibrou o diâmetro do orifício do reservatório de descarte das primeiras 

águas. Para análise do efeito dos SAAP na redução do escoamento superficial da bacia, 

transportaram-se as vazões para o exutório com o uso de simplificações, assumindo-se no SWMM 

que os hidrogramas de saída de cada SAAP são transportados por meio de condutos fictícios 

retangulares que se encontram em um ponto comum e seguem ao exutório por um segundo conduto, 

via método da onda cinemática. 

 

Avaliação do SAAP na escala de lote 

Analisou-se o SAAP para os sete anos de simulação, considerando a série de demanda do perfil 

do lote padrão. O desempenho do sistema na retenção de volume e vazões máximas foi avaliado por 
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meio da eficiência de retenção de volume (ERvolume), Equação 1 e eficiência de retenção de vazão de 

pico (ERQmax), Equação 2. O atendimento à demanda foi avaliado a partir da eficiência de economia 

de água (EEA), Equação 3, da taxa de desperdício de água da chuva (OF), Equação 4, e da 

confiabilidade plena (CP), Equação 5 (SAMPAIO E ALVES, 2017 e SANTOS, 2021).  

𝐸𝑅𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎−𝑉𝑠𝑎í𝑑𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
∙ 100                                                                                                   (1) 

𝐸𝑅𝑄𝑚𝑎𝑥 =
𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎−𝑄𝑠𝑎í𝑑𝑎

𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
∙ 100                                                                                                     (2) 

𝐸𝐸𝐴 =
∑ 𝑌𝑡

𝑁
𝑡=1

∑ 𝐷𝑡
𝑁
𝑡=1

∙ 100                                                                                                                          (3) 

𝑂𝐹 =
∑ 𝑂𝑡

𝑁
𝑡=1

∑ 𝑄𝑡
𝑁
𝑡=1

∙ 100                                                                                                                             (4) 

𝐶𝑃 =
𝑁𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑

𝑁𝑑𝑟
∙ 100                                                                                                                             (5) 

nas quais: Yt (m³) e Dt (m³) são as demandas suprida e requerida de água de chuva no reservatório 

em cada etapa t; Ot (m³) e Qt (m³) são os volumes extravasado e armazenado em cada etapa t; e N: 

número total de etapas da simulação, Natend é o número de intervalos em que a demanda é atendida 

em sua totalidade e Ndr é a quantidade de intervalos em que há uma demanda requerida. 

 

Avaliação do efeito na bacia 

O efeito do SAAP na bacia também foi avaliado com base na redução do escoamento superficial 

no exutório da bacia entre os cenários sem e com utilização dos SAAP e fazendo uso dos índices 

apresentados no item anterior. O volume escoado e as vazões de pico do cenário 1 foram obtidos da 

simulação da bacia em seu estado atual. Para o cenário 2, foi necessário um balanço após a simulação 

contínua, segundo o que está expresso na Equação 6. 

𝑄𝑝2 = 𝑄𝑝1 − 𝑄𝑝𝑡 +  𝑄𝑠                                                                                                                       (6) 

nas quais Qp1 e Qp2 representam vazões nos hidrogramas dos cenários 1 e 2, e Qpt e Qs as vazões nos 

hidrogramas dos telhados e nas saídas dos SAAP. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Escolha dos lotes a partir da simulação com intervalo de tempo diário 

A distribuição dos lotes escolhidos está apresentada na Figura 2. Os sistemas dimensionados 

resultaram em uma porcentagem de atendimento médio de 91% e um volume máximo específico 

médio de 12L/m². Foram escolhidos os lotes residências com áreas próximas ao de 94,8 m2 do lote 
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padrão com coeficiente de variação de 25,5%. A área média de coleta foi de 18,4 m2 com coeficiente 

de variação de 21%. 

  

Figura 2 – Distribuição dos lotes na bacia de estudo 

Desempenho do SAAP na escala de lote  

Na Figura 3, verifica-se que o sistema foi capaz de suprir a demanda quase que totalmente, com 

o máximo de atendimento no ano de 2019 com 98% e mínimo em 2015 com 78%. Ademais, a 

confiabilidade plena do sistema (Figura 4) apresentou valor virtual de 100%. O atendimento alto 

ocorreu porque os usos supridos pelo SAAP representam, em média, apenas 1,2% do consumo total 

de água encanada da residência, ou seja, apesar de o uso da água da chuva ser um fator importante na 

redução do uso de água encanada para os fins não potáveis da residência, ele sozinho não é 

determinante para economia de água e redução da fatura da concessionária. 

Quanto à taxa de desperdício de água da chuva, obteve-se valores acima de 2,5 com um valor 

máximo de 10,38 para o ano de 2019. Com isso, é possível inferir um subdimensionamento do volume 

do reservatório dado que em média o volume captado excede em 5 vezes o volume que é armazenado 

para uso. Com relação a retenção do escoamento, são apresentados os diagramas de caixa das 

eficiências de retenção de volume e retenção das vazões de pico na Figura 4. 

É possível observar que a retenção de volume apresentou valores bem distribuídos ao redor da 

mediana de valor igual a 17,6%, com máximo de 23,5% e mínimo de 13,0%, apresentando um outlier 

com valor de 33,3% para o ano de 2016. Já a retenção de vazão apresentou valores com mediana igual 

a 6,9%, máximo de 32,8% e mínimo de 2,3%. 
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Figura 3 – Demanda total e demanda atendida (esquerda); Confiabilidade plena (direita) 

  

Figura 4 – Taxa de desperdício de água no sistema (esquerda); Redução de volume e pico de vazão (direita) 

 

Desempenho dos SAAP na redução de escoamento e vazões de pico da bacia 

Observa-se na Tabela 2 que as reduções de escoamento total e vazão de pico da bacia 

apresentaram valores abaixo de 0,60% para escoamento total e 3% para vazão de pico. Isto está 

relacionado principalmente a quantidade de lotes utilizados para simulação, cuja soma de suas áreas 

representa 8% da bacia ou 14% das áreas residenciais, mas também ao tamanho dos reservatórios. 

Tabela 2 – Redução de escoamento total e vazão de pico na bacia 

Ano 

Precipitação 

total  

(mm) 

Escoamento 

Total sem 

SAAP  

(10³ m³) 

Escoamento 

Total com 

SAAP  

(10³ m³) 

Redução de 

escoamento 

total  

(%) 

Vazão de 

pico sem 

SAAP 

(L/s) 

Vazão de 

pico com 

SAAP 

 (L/s) 

Redução da 

vazão de 

pico  

(%) 

2014 1.366,2 45,27 45,13 0,3 686,00 684,53 0,21 

2015 1.369,4 45,59 45,46 0,28 916,40 911,47 0,54 

2016 858,8 23,45 23,31 0,58 428,85 423,33 1,29 

2017 1.837,6 64,19 63,99 0,31 426,52 415,21 2,65 

2018 1.344,3 43,31 43,17 0,32 477,87 472,80 1,06 

2019 1.416,2 44,60 44,48 0,27 736,78 724,74 1,63 

2020 1.760,2 61,28 61,15 0,20 612,86 607,26 0,91 
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A simulação para a bacia não apresentou resultados interessantes na redução de escoamento 

superficial total. No entanto, buscou-se investigar a capacidade de retenção total de volume e vazão 

de pico dentro dos lotes com SAAP por meio da Equação 1 e da Equação 2. Com isso observou-se 

uma retenção de escoamento total nos lotes média igual a 23% e uma retenção de vazão de pico nos 

lotes média igual a 26% (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Redução de escoamento total e vazão de pico nos lotes 

Ano 

Escoamento 

total telhados 

(10³ m³) 

Escoamento total 

saídas sistemas 

(10³ m³) 

Redução de 

escoamento 

total (%) 

Vazão de pico 

telhados  

(L/s) 

Vazão de 

pico saídas 

sistemas (L/s) 

Redução da 

vazão de pico 

(%) 

2014 0,7 0,566 19 18,31 16,84 8 

2015 0,69 0,563 18 24,24 19,31 20 

2016 0,39 0,253 35 19,20 13,68 29 

2017 1,01 0,813 20 26,53 15,22 43 

2018 0,54 0,400 26 23,28 18,21 22 

2019 0,49 0,371 24 31,71 19,67 38 

2020 0,76 0,637 16 24,27 18,67 23 

CONCLUSÃO 

Uma metodologia para o estudo do efeito da colocação de SAAP em lotes de uma pequena 

bacia urbana foi avaliado. Na escala de lote, o SAAP foi capaz de suprir 90% da demanda em média, 

apresentando um índice de CP muito próximo de 100%, devido a que os usos supridos pelo SAAP 

representam apenas 1,2% do consumo total da residência no lote padrão. A retenção de volume dentro 

do lote apresentou valores com mediana igual a 17,6% e a retenção de vazão apresentou mediana 

igual a 6,9%. Quanto à redução de volume escoado e vazões de pico para a bacia como todo foram 

obtidos medianas iguais a 0,30% e 1,06%, respectivamente. 

Com valores menores que 0,60% e 3%, no panorama da bacia as reduções de escoamento e 

vazão de pico não foram significativas e isto está relacionado principalmente a relação entre a área 

ocupada pelos 38 lotes e a área total da bacia. No entanto, levando-se em consideração apenas os 

volumes escoados e vazões de pico nos telhados dos lotes, obtiveram-se reduções de 23% e 26%, 

respectivamente, o que indica que este tipo de sistema é capaz de reduzir o escoamento a níveis 

significativos. No entanto, para que isto seja refletido dentro da bacia é necessária uma aplicação mais 

extensiva ou a associação com outras medidas de controle que façam uso de reservatórios maiores ou 

de técnicas de infiltração do excedente de água do sistema, o que será realizado em breve, haja vista 

que a metodologia aqui exposta possibilita isto. 
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