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RESUMO – A necessidade atual de se estabelecer padrões e desenvolver novas tecnologias para a 
concepção de sistemas prediais de suprimento alternativo de água se deve à sua escassez que vem se 
tornando um grave problema mundial. O aproveitamento de águas de chuva surge como uma das 
formas ou alternativa de solução para o problema, ainda como uma maneira de diminuir enchentes 
urbanas devido à diminuição do escoamento superficial, com significativa melhora das águas de 
drenagem. Uma das maneiras de se aproveitar as águas de chuva é a captação das mesmas nos 
telhados das edificações. O objetivo deste trabalho foi caracterizar qualitativamente as águas de 
chuva coletadas em coberturas constituídas de diferentes tipos de materiais (cerâmico, e metálico e 
fibrocimento) em edificações situadas no pátio interno da Escola de Engenharia Civil da 
Universidade Federal de Goiás, visando à determinação de parâmetros locais para uma concepção 
mais criteriosa de sistemas de aproveitamento de água de chuva. Para tanto, amostras de água 
precipitadas sobre três coberturas tiveram seus parâmetros físico-químicos e biológicos avaliados. 
Como resultado foi verificado o decréscimo da concentração de poluentes em função do tempo e da 
freqüência das precipitações e, também, uma acentuada melhora da qualidade da água quando da 
utilização de coberturas com telhas metálicas. Apesar disso, todas as amostras indicaram a 
necessidade de tratamento antes de seu aproveitamento. 

ABSTRACT - The need to establish current patterns and studies of new technologies to design 
systems of land due to scarcity of water that has become a serious global problem. The use of water 
from rain or alternative emerges as the solution to the problem, as a way to reduce urban flooding 
with significant improvement of the drainage water. One of the ways to harness the waters of rain is 
a collection of them in the roofs of buildings. The objective of this work is to characterize the water 
quality of rainwater collected from roofs of three different materials in buildings located in the same 
town, to the determination of local parameters for the design of systems for more judicious use of 
rainwater for characterization and comparison of their quality. The waters were also collected 
directly from the atmosphere, in the same place of collection of roofs to provide a comparison of the 
parameters of possible feasibility study for establishment of system of collection, allocation and use 
of rainwater in buildings of interest. 
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1  INTRODUÇÃO  

Atualmente há uma redução de disponibilidade hídrica para atendimento das necessidades 

humanas. O crescimento populacional e sua concentração em centros urbanos, a necessidade de 

aumento da produção agrícola e de desenvolvimento industrial contribuem para o aumento da 

demanda por água, para o desequilíbrio do balanço hídrico e, também, para a sua degradação. Uma 

melhor gestão deste recurso natural deve promover o menor uso possível da água com um 

aproveitamento mais racional visando os benefícios da mesma para a população, ao mesmo tempo 

que deve-se mudar a mentalidade de que a água é um bem sem valor econômico agregado. 

Segundo Shiklomanov (1998), de toda a água existente no planeta, 97,5% são águas salinas e 

apenas 2,5% é água doce. A maior parte dessa água doce (68,9%) está na forma de gelo e em forma 

de neve permanente cobrindo a Antártida, o Ártico, e em regiões montanhosas. Em seguida, 29,9% 

são água subterrâneas. Apenas 0,26% do total de água doce disponível na Terra está concentrada 

em lagos, reservatórios e rios onde são mais facilmente acessíveis. 

Segundo Borsoi (1996) o Brasil conta com 12% do total de água doce disponível no planeta, 

entretanto, há uma má distribuição comparando todo o território nacional. A distribuição regional 

dos recursos hídricos é de 70% para a região Norte, 15% para o Centro-Oeste, 12% para as regiões 

Sul e Sudeste, que apresentam o maior consumo de água, e 3% para o Nordeste. Ainda, segundo 

Borsoi (1996), a escassez de água no Brasil está associada a baixas disponibilidades específicas no 

Nordeste e a altas densidades demográficas nas regiões Sudeste e Sul. Nas regiões Sudeste e Sul, a 

poluição dos recursos hídricos é mais grave, aumentando significativamente os custos para 

tratamento da água. A escassez de recursos hídricos também aumenta os custos de captação de 

água, pois os mananciais de abastecimento estão cada vez mais distantes dos centros urbanos ou é 

necessária a exploração de fontes alternativas.  

Tendo em vista estes dados, o desenvolvimento deste trabalho se justifica pela urgente 

necessidade de se aproveitar os recursos naturais, no presente caso as águas de chuva, disponíveis 

para utilização de uma maneira mais sustentável, a fim de minimizar problemas de escassez, 

qualidade, enchentes urbanas, melhorando a qualidade de vida de determinados grupos 

populacionais, assim como, melhorando de modo geral a qualidade de vida ambiental do planeta. 

Assim, esta pesquisa tem por objetivo a caracterização de águas de chuva coletadas em 

coberturas de três edificações, constituídas de diferentes materiais, sendo eles: cobertura de telhas 

de barro, cobertura de telhas metálicas e cobertura de telhas de fibrocimento, situados em edifícios 

em um uma mesma localidade, visando à concepção de sistemas prediais de aproveitamento de 

água. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O aproveitamento de água de chuva é um recurso utilizado pela humanidade desde os tempos 

mais remotos. Tomaz (2003) afirma ainda que em 850 a.C. Nela, o rei Mesha dos Moabitas, sugere 

que seja feito um reservatório em cada casa para armazenamento e aproveitamento de água de 

chuva. Em Creta, no palácio de Knossos a água de chuva era aproveitada para descarga em bacias 

sanitárias e ainda existiam inúmeros reservatórios escavados em rochas anteriores a 3000 a.C. que 

aproveitavam a água de chuva para consumo humano. 

Segundo a NBR 15527/2007 que trata do aproveitamento de água de chuva coletadas de 

coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis, água de chuva é a água resultante de  

precipitações atmosféricas coletada em  coberturas,  telhados,  onde  não  haja  circulação  de 

pessoas, veículos ou animais. Ainda segundo a NBR 15527/07, em qualquer estudo relacionado à 

água de chuva, deve constar o alcance do projeto, a população que utiliza a água de chuva e a 

determinação da demanda a ser definida pelo projetista do sistema. Além disso, incluem-se na 

concepção de sistemas de aproveitamento de água de chuva: estudos das séries históricas e 

sintéticas das precipitações da região onde será feito o projeto e, também, o atendimento mínimo 

dos parâmetros de qualidade de água estabelecidos, de acordo com o Quadro 1. 

 
    Quadro 1 – Parâmetros para aproveitamento de água de chuva segundo NBR 15527/07 

Parâmetros ABNT NBR 15527/07 
Valor recomendado Unidade 

Cloro 0,5 a 3,0 ¹ mg/L 
E. coli ausência NMP/100 mL 

Coliformes Termotolerantes - NMP/100 mL 
Coliformes Totais ausência NMP/100 mL 

Cor Aparente < 15 uH 
Odor ausência referência 
pH 6,0 a 8,0 - 

Turbidez < 5 uT 
 

De acordo com Sickermann (2003), novas tecnologias e políticas públicas voltadas para a 

concepção de sistemas prediais de reutilização de águas residuárias e de aproveitamento de água de 

chuva têm sido estudadas em todo o mundo em busca de soluções para o problema da escassez. A 

água de chuva é um recurso disponível na maior parte das regiões e seu aproveitamento contribui 

para a solução de problemas urbanos e ameaça de conflitos sociais. 

O aproveitamento de águas de chuva para fins não potáveis pode se tornar um procedimento 

viável visando a conservação de água no planeta, principalmente pela sua utilização na irrigação, no 

abastecimento humano e em processos industriais e, ainda, para o restabelecimento do balanço 

hídrico que contribui para diminuir os riscos de enchentes em grandes áreas impermeabilizadas. 
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Na China, segundo Mou (1999), existe a necessidade de se alcançar um desenvolvimento 

equilibrado entre as diferentes regiões. E isso só será possível com o melhor gerenciamento das 

águas que é um dos fatores de impedimento do desenvolvimento. O aproveitamento das águas de 

chuva é de muita importância, pois é acessível a todos, diferentemente das águas superficiais e 

subterrâneas que são escassas, principalmente no oeste do país.  

2.1 Consumo residencial 

O consumo de água residencial é fator preponderante para se mudar a mentalidade sobre a 

utilização de água dentro de edificações urbanas. De acordo com a Tabela 1, Oliveira (2006) 

demonstra em seu manual a quantidade de água potável utilizada, em edificações residenciais, para 

o suprimento de bacias sanitárias, máquinas de lavar, tanques e outros. 

Tabela 1 – Comparativo de consumo de água por equipamentos em três localidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com DeOreo e Mayer (1999) apud Barreto (2008), o consumo interno de uma casa 

nos Estados Unidos se apresenta bastante variável, mas também com grande utilização de água 

potável em usos menos nobres. Esta pesquisa foi realizada em 12 cidades americanas entre junho de 

1996 e março de 1998, envolvendo no experimento, o monitoramento de 1188 residências com 

data-loggers, que registravam a vazão a cada 10 segundos.  

 Em outro estudo de consumo de água em edificações residenciais, o consumo de água 

residencial na Alemanha, de acordo com o livro The Rainwater Technology Handbook, 2001, 

Alemanha apud Tomaz (2003), também demonstra a grande quantidade de utilização de água em 

bacias sanitárias. 

2.2  Coleta de águas de chuva em diferentes tipos de cobertura 
De acordo com Villarreal (2004), na Suécia, a captação de água de chuva em conjuntos 

residenciais poderia suprir a necessidade de abastecimento para utilização em descarga sanitária, 

lavagem de roupas e áreas externas com economia e benefícios ambientais, já que a porcentagem de 

utilização de água potável é entorno de 20% para utilização nas descargas de bacias sanitárias, 15% 

para a lavanderia, e 10% para lavagem de automóveis e limpeza externa. 

Consumo de água residencial / 
Porcentagem de utilização por 
equipamento 

Goiânia, 
Brasil 

Colorado , 
EUA Alemanha 

Chuveiro e Banheira 43% 18,5% 36% 
Pia 17% 1,4% 10% 
Máquinas e tanques de lavar  12% 21,7% 12% 
Lavatório 6% 15,7% - 
Bacia Sanitária 19% 26% 27% 
Outros 3% 15,9% 15% 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                              5 
 

Fewkes (1999) demonstra a importância da coleta de água de chuva em Nottingham, Reino 

Unido, para uso em descargas de bacias sanitárias. Cerca de 30% da água potável disponível no país 

é utilizada para esta finalidade. Os dados de um sistema de coleta de água de chuva em uma 

residência de dois pavimentos, com dois banheiros, onde a área do telhado é de 85 m² com telhas de 

cimento e a ocupação da residência variando de 3 a 5 pessoas, foram utilizados para uma simulação 

computacional de demanda e disponibilidade da água de chuva coletada. 

Coombes, Kuczera e Kalma (2000) realizaram um experimento, durante dois anos em Figtree 

Place, que é uma reconstrução composta de 27 unidades residenciais localizadas em Hamilton, no 

interior de Newcastle, NSW, Austrália, onde as águas coletadas de telhados, armazenadas em 

tanque e passadas por um sistema de água quente, obtiveram resultados de análises satisfatórios 

para sólidos suspensos, sólidos dissolvidos, cloreto, nitrato, nitrito, sulfato, cálcio, sódio, amônia, 

chumbo, ferro e cádmio, nesses tanques para água quente, estando somente o ph abaixo do exigido 

pela Legislação local. A água que passou pelos telhados também apresentou alterações na contagem 

de coliformes e no pH. O experimento foi feito com o cenário mais desfavorável não tendo sido 

efetuada limpeza prévia nas calhas dos telhados. 

Jaques (2005) realizou um experimento em Florianópolis, coletando água de chuva de dois 

tipos de telhados (cerâmico e cimento amianto), onde após análise, concluiu que os parâmetros de 

turbidez, cor e coliformes termotolerantes ficaram ligeiramente acima do estabelecido pela Portaria 

518/2004 do Ministério da Saúde. Os demais parâmetros pH, alcalinidade, condutividade, DBO, 

DQO, cloretos, dureza, nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato, fósforo, ortofosfato, Fluoreto, 

oxigênio consumido, sólidos, ferro, cálcio, magnésio e alumínio apresentam decréscimo de 

concentração em função do tempo, porém continuam presentes.  

Vaccari (2005) caracterizou água de chuvas coletadas de cobertura metálica de um edifício no 

Parque Experimental da Estação de Tratamento der Esgoto (ETE), em Vitória (ES), que escoavam 

por condutores verticais e horizontais até uma peneira autolimpante que retirava materiais 

grosseiros como folhas e galhos. Estas águas foram comparadas a águas coletadas diretamente da 

atmosfera, e os resultados demonstraram que estas águas possibilitam caracterizar os materiais e 

contaminantes da atmosfera enquanto que as águas coletadas do telhado caracterizam todo o 

material depositado sobre o mesmo acrescido dos materiais presentes na chuva, que carreiam os 

mesmos. 

2.3 Água de chuva em Goiânia 

Goiânia é uma cidade onde as chuvas acontecem em épocas bem determinadas. Existem 

basicamente duas estações: uma chuvosa e outra seca. 
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Em 2008, segundo dados do Sistema de Meteorologia de Hidrologia do Estado de Goiás 

(SIMEHGO), exibidos na Figura 1, as chuvas de maior intensidade ocorreram entre os meses de 

janeiro a maio e setembro a dezembro, com uma precipitação anual de 1771,20 mm. Ainda em 2008 

(período em que foi iniciado este trabalho), as chuvas apresentaram índices de precipitação um 

pouco diferente da média acumulada dos últimos dez anos. 
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Figura 1 - Precipitação acumulada na cidade de Goiânia no ano de 2008 
Fonte - www.simego.sectec.go.gov.br 

 
As primeiras chuvas do ano hidrológico de 2008 ocorreram em setembro, de acordo com a 

Figura 2 mas com freqüência bem baixa, não contribuindo para a captação e posterior 

aproveitamento em usos não potáveis.  
           

0

50

100

150

200

250

300

set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09

pr
ec
ip
it
aç
ão

 (
m
m
)

meses chuvosos

Precipitação acumulada no período 
chuvoso

 
Figura 2- Precipitação acumulada na cidade de Goiânia no período chuvoso de 

setembro/2008 a março/2009 
Fonte - www.simego.sectec.go.gov.br 
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3  METODOLOGIA 

A água de chuva vem sendo avaliada em uma série de pesquisas em âmbito nacional e 

internacional. Entretanto, quando se trata da água de chuva a ser coletada em uma edificação, 

verifica-se que a mesma tem contato com todo o sistema predial de drenagem pluvial, ou seja, o 

próprio telhado com seus diferentes tipos de materiais, calhas e condutores, o que segundo Santos 

(2002), altera a sua qualidade, justificando a sua caracterização para que os resultados sejam 

confrontados com os requisitos necessários para a adequada utilização. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho consiste na captação e 

avaliação dos padrões de qualidade de uma parcela de água de chuva escoada sobre três tipos de 

coberturas constituídas de diferentes materiais sendo elas, telhas de barro, telhas metálicas e telhas 

de cimento amianto, em edificações situadas em uma mesma localidade. 

3.1  Local de pesquisa e coleta 

O local da pesquisa se encontra a menos de 2.000 m do local onde se encontra o pluviográfo 

da SIMEHGO, no Heliponto do Centro Administrativo de Goiânia, localizado na Praça Cívica, de 

acordo com a Figura 3. Portanto, os índices pluviométricos utilizados para a pesquisa se aproximam 

com eficiência do previsto para o local da coleta das águas na EEC- UFG. 

                            
Figura 3 – Localização do Heliponto de Goiânia e do local das coletas de água de chuva na 

EEC-UFG 
 

Como mostrado na Figura 4, os telhados se encontram localizados em edificações de 

laboratórios localizados no pátio interno da Escola de Engenharia Civil (EEC) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG).  
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Figura 4- Localização da área de trabalho na UFG (frontal) e vista aérea dos telhados (posterior) 

As edificações são próximas uma das outras num raio máximo de 18,00 m, de acordo com a 

Figura 5. Assim, pode-se dizer que as águas de chuva captadas possuem as mesmas características 

antes de chegar às coberturas, não sofrendo interferências de diferentes intensidades, duração e 

freqüência de chuva ou presença de diferentes tipos de vegetação no entorno. 

Os telhados não receberam nenhum tratamento prévio para o início das pesquisas, estando 

com as características de quando foram executados. Também não foi feita limpeza prévia dos 

mesmos antes da primeira chuva.  
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Figura 5 - Disposição das edificações no local da pesquisa 

As três captações receberam águas de chuva precipitadas sobre áreas de contribuição com as 

mesmas dimensões, por meio de calhas de chapa de zinco, cujas dimensões determinam a área do 

telhado a ter a água captada. As calhas foram ligadas a tubulações de descidas de PVC com 

diâmetro de 100 mm, conforme Figura 6. 
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a – telhado com telhas de barro          b – telhado em cimento amianto      c ‐ telhado com telhas metálicas

Figura 6- Disposição das calhas nas coberturas das edificações 

3.2 Parâmetros de qualidade de água de chuva 

De acordo com Pádua (2006), água pura somente é encontrada na natureza, em forma de 

vapor. Quando as moléculas de água na atmosfera se condensam, existe a incorporação de gases 

dissolvidos. Quando ocorre precipitação, há a dissolução de uma série de substâncias que se 

encontram na superfície e são incorporadas à água, tais como cálcio, magnésio, sódio, bicarbonatos, 

cloretos, sulfatos e nitratos. Por esse motivo, a água que se pretende aproveitar para fins potáveis ou 

não, deve passar por processo de caracterização de qualidade física, química, biológica. 

A atmosfera natural contém Dióxido de Carbono (CO2) o que torna as águas armazenadas 

ligeiramente ácidas. Com a presença do SO2 proveniente da chuva ácida a água possui pH menor do 

que as águas pluviais normais. Em períodos de estiagem longa, o problema da chuva ácida se 

agrava devido à  quantidade de resíduos contidos na atmosfera (FENDRICH, 2002). 

Tomaz (2003) afirma que a composição da água de chuva varia de acordo com a localização 

geográfica do ponto de amostragem, com as condições meteorológicas (intensidade, duração e tipo 

de chuva, regime de ventos, estação do ano, etc.), com a presença ou não de vegetação e, também, 

com a presença de carga poluidora. 

Vários são os parâmetros que devem ser monitorados para posterior utilização de águas de 

chuva, dependendo dos objetivos do trabalho a ser realizado. No presente trabalho serão analisadas 

as diferentes amostras quanto ao pH, turbidez, cor aparente, alcalinidade, dureza, condutividade, 

sólidos totais, índice de coliformes totais e E. coli e verificados se os parâmetros de água de chuva 

coletadas nos diferentes tipos de cobertura atendem aos critérios normatizados de utilização de água 

de chuva para fins não potáveis. 
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De acordo com Von Sperling (1995), Richter, Azevedo Neto (2003) apud Costa (2007) e 

Pádua (2006), a qualidade da água pode ser representada através da avaliação de parâmetros que 

traduzem suas características físicas, químicas e biológicas e radioativas. 

3.3  Metodologia de captação de águas de chuva dos telhados 

 A água captada nos sistemas prediais de aproveitamento de água de chuva são normalmente 

provenientes de telhados, que são áreas suscetíveis a contaminação. Segundo Tomaz (2003), fezes 

de aves, fezes de ratos e outros animais, bem como poeiras, folhas de árvores, precipitação de carga 

poluidora suspensa na atmosfera, o próprio material de revestimento do telhado como o 

fibrocimento, podem trazer problemas de contaminação por bactérias e outros, razão pela qual é 

aconselhável desprezar os primeiros minutos das precipitações (águas que lavam a superfície de 

captação e carreiam grande carga poluidora), jogando-as fora.  

Segundo May (2004) e Tordo (2004), em pesquisas realizadas para a avaliação da qualidade 

de águas de chuvas captadas em coberturas de edificações urbanas, foram necessários o descarte 

dos primeiros 15 minutos de água de chuva.   

Para o experimento realizado nesse trabalho, as águas foram coletadas em recipientes 

plásticos de 3,6 L, e transpostas para frascos estéreis de 0,5 L, que foram então encaminhados para 

a análise no Laboratório Central da Concessionária de Águas do Estado de Goiás, SANEAGO. As 

análises de água coletadas foram comparadas às águas coletadas diretamente da atmosfera e ainda à 

NBR 15.527/2007 (ABNT, 2007).  

     As três primeiras coletas foram efetuadas diretamente das águas que escoavam do telhado 

sem que passassem por nenhum tipo de equipamento. As quatro coletas seguintes já ocorreram com 

as águas escoando por calhas de folha de zinco e foram coletadas diretamente nos condutores 

verticais de descarga das calhas. 

As últimas coletas ocorreram com as tubulações de descida em PVC já colocadas a partir das 

calhas até 50 cm acima do piso, sendo as águas coletadas diretamente nos frascos para análises 

físico-químicas e bacteriológicas. Para algumas amostras da água coletada foram realizadas análises 

no Laboratório de Saneamento da EEC-UFG, a fim de comparar os resultados obtidos pela 

SANEAGO e verificou-se que os mesmos não apresentaram diferenças significativas. 

As águas de chuva precipitada diretamente da atmosfera, sem que passassem por nenhum tipo 

de cobertura, foram coletadas e armazenadas em um vasilhame de vidro, estéril, colocado sobre um 

suporte de aproximadamente 70 cm de altura, a fim de evitar respingos. O local de coleta era 

bastante aberto, sem árvores ou coberturas que pudessem interferir nas características da água 

coletada, para a comparação de qualidade com as outras coletas.  
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              A primeira coleta das coberturas foi efetuada no dia 17 de setembro de 2008, após um 

período de 136 dias sem chover.   

A segunda coleta foi realizada no dia 02 de outubro de 2008, após um período com chuva de 

baixa intensidade (12,20 mm/h), tendo chovido no dia anterior e a última coleta aconteceu no dia 14 

de abril de 2009 após um período chuvoso. Por meio das amostras coletadas neste período, foram 

realizados ensaios físico-químicos e bacteriológicos. As diferentes amostras foram analisadas 

quanto ao pH, turbidez, cor aparente, alcalinidade, dureza, condutividade, sólidos totais, índice de 

coliformes totais e E. coli, de acordo com os procedimentos propostos pelo Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater (APHA et al., 2004) e ilustrados no Quadro 2. 

Quadro 2 – Descrição dos métodos e equipamentos utilizados nas análises 
 SANEAGO Escola de Engenharia Civil - EEC 
PARÂMETROS MÉTODO EQUIPAMENTO MÉTODO EQUIPAMENTO 

Turbidez Nefelométrico HACH – 2100P Nefelométrico MARCONI – MaTB 
1000 

Cor aparente Espectroscopia AQUA COLOR policontrol Colorimetria HACH – DR /890 

Condutividade Eletroquímico DIGIMED DM-31 Eletroquímico TECNOPON - MCA 
150 

pH Eletroquímico DIGIMED DM-20 Eletroquímico TECNAL tec-2 

Alcalinidade Titulométrico de 
neutralização 

Indicador - Verde 
bromocresol 

Titulométrico de 
neutralização Indicador - Metilorange 

Dureza Volumétrico por 
titulometria 

Indicador – negro de 
eriocromo T x x 

Sólidos Totais Gravimétrico 

Balança analítica 
Bomba de vácuo 

Estufa 
Mufla 

Filtração com  membrana 
 

x x 

Coliformes Totais Tubos múltiplos Indicador - Lauryl com 
MUG 

Método do substrato 
definido utilizando-

se enzima 
COLILERT 

(IDEXX) 
procedimento 
Quanty Tray 

Estufa, seladora Quanty 
Try sealer modelo 2X e 

lâmpada ultravioleta 
portátil com 

comprimento de onda 
de 360 nm 

 

Os resultados das análises serão comparados aos parâmetros de qualidade de água de chuva 

coletadas diretamente da atmosfera e com a Norma Brasileira para aproveitamento de água de 

chuva de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis NBR 15527/2007 (ABNT, 2007). 

4  RESULTADOS  

A primeira amostra coletada apresentou altos índices de turbidez e cor. Observou-se uma 

grande diferença entre os dados obtidos nas primeiras amostras de águas coletadas em relação às  

últimas, de acordo com a Figura 7. Isso ocorreu devido ao espaço de 136 dias sem chuva antes da 

primeira coleta, o que ocasionou no momento da precipitação, uma lavagem dos telhados, onde 

havia acúmulo de folhas, dejetos de animais, precipitação de carga poluidora suspensa na atmosfera, 
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poeira e diferentes tipos de microorganismos trazidos pelos ventos. Mesmo tendo sido obedecida a 

literatura quanto ao descarte dos primeiros quinze minutos de chuva.  

       

Figura 7 – Amostras de água de chuva coletadas das coberturas durante a primeira chuva e na 
chuva seguinte.   

Por este motivo, esta primeira coleta foi descartada da amostragem geral. 

Como resultados das análises das amostras de água de chuva coletada, foram obtidos os 

resultados apresentados nas Figuras 8, 9 e 10 que permitem a comparação da característica da água 

precipitada sobre os diferentes tipos de telhados.  

Os dados apresentaram grandes diferenças entre a primeira coleta válida e as demais, onde a 

qualidade da água tende a apresentar melhoras quando comparados aos parâmetros estabelecidos 

pela Norma NBR 15527/07 (ABNT, 2007). 

Na Figura 8 observam-se valores obtidos nas análises das amostras de água do telhado em 

telhas de barro. Alguns valores apresentaram alterações ao longo do tempo das coletas efetuadas. 
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Figura 8 – Parâmetros de turbidez, cor, alcalinidade e sólidos totais da 
 água captada na cobertura de telhas de barro. 
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Nos telhados de telhas metálicas houve um decréscimo nos valores dos parâmetros analisados 

que permaneceram mais baixos ao longo do tempo das coletas, de acordo com a Figura 9. 
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Figura 9 – Parâmetros de turbidez, cor, alcalinidade e sólidos totais da  

água captada na cobertura de telhas metálicas 
 

Os resultados dos dados para o telhado em cimento amianto se apresentam com grandes 

variações de todos os valores ao longo das coletas, como mostra a Figura 10. 
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Figura 10 – Parâmetros de turbidez, cor, alcalinidade e sólidos totais da  
água captada na cobertura de telhas de cimento amianto  

Os resultados das análises de alcalinidade se apresentam mais baixos para o telhado de telhas 

metálicas.  
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Já em relação ao telhado de telhas de cimento amianto, os valores de alcalinidade são bastante 

variáveis. As várias precipitações ao longo do tempo não propiciaram uma baixa nesses valores, 

devido ao material do telhado.  

O telhado com telhas de barro apresentou valores decrescentes. Isso se deve também, como 

no telhado de telhas metálicas, às várias precipitações que ocasionaram a limpeza do telhado de 

possíveis matérias orgânicas que podem aumentar o valor da alcalinidade. 

Os resultados das análises de sólidos totais demonstram, de acordo com as Figuras mostradas 

anteriormente que, à medida que a precipitação aumenta ao longo dos meses, a concentração de 

sólidos diminui, acontecendo aumentos eventuais desses valores em decorrência de maiores 

períodos sem chuva. Isso ocorre pela lavagem constante dos telhados, diminuindo a quantidade de 

matéria orgânica ou poeira depositada sobre os mesmos. Porém, devido ao grande número de 

árvores nas proximidades do experimento, a água coletada pode conter maiores quantidades de 

sólidos se a precipitação ocorrida tiver sido precedida de ventos ou baixa intensidade de 

precipitação.   

Observa-se que existe decréscimo nos valores obtidos nas análises de cor aparente e turbidez, 

ocorrendo variações acentuadas nos telhados de cimento amianto e com pouca variação nos 

telhados de telhas metálicas. As variações desses parâmetros também estão relacionadas à variação 

das chuvas, assim como a freqüência com que as mesmas ocorreram. 

Os coliformes e E.coli estiveram presentes em todas as amostras, demonstrando a necessidade 

de desinfecção desta água mesmo para usos não potáveis. 

A Tabela 3 apresenta os resultados para as águas de chuvas coletadas diretamente da 

atmosfera. 

Estas coletas ocorreram durante os eventos com duração de chuva mais longa, onde houve a 

possibilidade da coleta de maior quantidade da amostra para que fossem realizadas as análises. Para 

o parâmetro coliforme ainda há a necessidade de maior rigor no manuseio do material de coleta, 

pois a presença de coliforme pode ter ocorrido por esta razão. 

Tabela 3- Síntese dos resultados para água de chuva sem passar por nenhum telhado 
RESULTADOS DAS ANÁLISES PARA A ÁGUA DE CHUVA SEM PASSAR POR NENHUMA COBERTURA 

DATA 

Temp.  Turbidez 
Cor 

Aparente 
pH 

Alcalinidade
Total 

Dureza 
Total 

Condutivid 
Sólidos 
Totais 

Índice de  
Coliformes 

E. coli 

°C  uT  uH  ‐ 
mg/L 

CaCO3 

mg/L 

CaCO3 
µS/cm  mg/L 

NMP/ 

100 mL 

NMP/ 

100 mL 

28/jan  21.0°  0,73  1,90  5,82  2,00  0,20  3,50  ‐  ‐  ‐ 

16/fev  20.4°  1,28  2,20  7,10  4,00  0,21  5,40  ‐  230,00  ‐ 

05/abr  21°  1.34  4,80  7,06  6,00  4,00  4,80  1,30  17,00  2,00 
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De acordo com pesquisa de Coelho (2004), a água de chuva em Goiânia possui pH neutro, 

com valores entre 6,1 a 7,15 tendo sido efetuadas coletas em dois bairros distintos da cidade.  

O resultado das análises de pH variaram ao longo dos eventos ocorridos, sendo que a última 

amostra de água coletada apresentou pH neutro. Entretanto, a água coletada no local da pesquisa 

apresentou baixo valor de pH, o que é um dado aceito devido à poluição existente na atmosfera. 

Após passar por diferentes tipos de coberturas este valor tendeu a aumentar ocorrendo três eventos 

onde eles ficaram abaixo de 6, sendo uma vez no telhado de telhas de barro e outras duas vezes no 

telhado de telhas metálicas. 

A Tabela 4 apresenta os resultados das análises de um evento ocorrido no dia 2 de abril de 

2009 onde as amostras foram coletadas nos diferentes tipos de telhado e diretamente da atmosfera. 

Observa-se que quando há um evento de chuva muito intensa, como ocorrido no dia da coleta, a 

lavagem dos telhados é mais eficiente e os valores dos parâmetros analisados nos telhados se 

aproximam dos valores das análises de água da chuva. 
 
Tabela 4- Valores dos parâmetros analisados em diferentes telhados e água de chuva para um 

único evento. 
Telhados Data Temp. Turbidez Cor 

Aparente pH Alcalinidade 
total Dureza Total Condut. Sólidos 

Totais
Índice de 

Coliformes
Índice de E. 

coli

°C uT uH mg/L CaHCO₃ mg/L CaHCO₃ S/cm mg/L  NMP 100 mL  NMP 100 mL

Barro 2/abr 21.2° 2,55 9,80 6,25 8,00 6,00 5,10 6,00 16000,00 1300,00
Metálica 2/abr 21.0° 1,07 3,70 6,34 7,00 6,00 1,90 2,70 110,00 9,20
Amianto 2/abr 21.4° 1,26 11,00 7,51 37,00 32,00 61,20 24,30 5400,00 2200,00
Chuva 2/abr 21.0° 1,34 4,80 7,06 6,00 4,00 4,60 1,30 17,00 2,00  

Nas análises dos parâmetros turbidez, cor aparente, alcalinidade, dureza, sólidos e coliformes 

totais os valores obtidos nas últimas coletas foram baixos condizendo com  os padrões estabelecidos 

pela NBR 15527/07 (ABNT, 2007). 

5 CONCLUSÕES  

De acordo com os resultados das análises realizadas até o presente momento, a qualidade de 

águas de chuva precipitadas sobre as coberturas de diferentes tipos de materiais demonstrou grande 

diferença nos parâmetros de qualidade avaliados.  

O telhado com telhas metálicas apresentou melhores resultados em relação aos demais, 

apresentando resultados significativamente melhores quanto aos parâmetros obtidos por meio das 

análises físico-químicas e bacteriológicas.  

Apesar da cobertura com telhas metálicas apresentar melhores resultados de qualidade da 

água escoada, isto não exclui a possibilita de utilização dos outros tipos de coberturas estudados, 

uma vez que todos os resultados apresentaram parâmetros dentro dos padrões exigidos pela 

NBR15.527/07, considerando a utilização não potável, proposta inicial deste estudo.  
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Os resultados das análises realizadas apresentaram grande variação qualitativa entre chuvas 

coletadas, ocorridas entre os meses de setembro de 2008 a abril de 2009. Esse resultados se 

apresentam promissores e servirão para a identificação do grau de tratamento necessário para 

atender aos padrões definidos pelas normas ABNT NBR 15527/2007, adequando a qualidade 

conforme a utilização a que as águas se destinam. 

O monitoramento contínuo dos padrões de qualidade da água de chuva para a concepção, 

operação e manutenção de sistemas prediais de aproveitamento de água de chuva é de grande 

importância, assim como a observação dos critérios a serem utilizados para a concepção dos 

sistemas de aproveitamento de água, uma vez que sua aplicação sem critério pode gerar problemas e 

riscos para o usuário, para o funcionamento do sistema hidráulico e, também, para o meio ambiente.  
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