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RESUMO - Ambientes aeroportuários apresentam-se como empreendimentos com elevado 
potencial de implantação de medidas que visem à racionalização do uso da água. Suprir demandas 
não potáveis com água de fontes alternativas é uma tendência mundial que ganha força com o 
aumento da escassez. O estudo em questão apresenta um cenário de aproveitamento pluvial para um 
aeroporto de médio porte com o dimensionamento de reservatórios de armazenamento, através do 
método de análise de simulação. A escolha da melhor capacidade de reserva é obtida em função do 
custo dos reservatórios, porcentagem de atendimento à demanda, tempo de amortização do 
investimento e economia alcançada. Apresenta também um estudo sobre o perfil de consumo de 
água no complexo aeroportuário a fim de encontrar a porcentagem de demanda não potável 
associada a empreendimentos deste tipo. O aeroporto estudado apresentou 65% de sua demanda 
hídrica para atendimento a fins não potáveis e o cenário de aproveitamento pluvial proposto gerou 
economia de mais de R$ 80.000,00 por ano com a construção de cinco reservatórios em setores 
específicos. O tempo de amortização do investimento variou entre 3 e 15 anos, de acordo com o 
cenário estudado. 
 

ABSTRACT - Airport environments present high potential for the implementation of policies to 
reduce water consumption and promote its rational use. The supplementation of non-potable 
demands with water from alternative sources is a global trend which gains strength as water 
shortages increase. This study presents the scenario for rainwater use in a mid-size airport and the 
option for a tank size is made according to the cost of the tank, the capacity of meeting the 
demands, the pay-back period and the water and economic savings. It also presents a study on the 
consumption pattern in the airport complex in order to find the percentage of non-potable demand 
associated with these types of activities. The airport studied has 65% of its water consumption to 
supply the non-potable demand and the scenario proposed for rainwater use provided savings of 
over R$80.000,00 per year with the construction of five storage tanks in specific sectors. The pay-
back period ranged between 3 and 15 years, according to the scenario assessed. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Água pluvial como alternativa à escassez 

A disponibilidade hídrica mundial tem sido uma questão preocupante nas últimas décadas e 

tem se intensificado com a escassez qualitativa dos recursos hídricos mediante aumento da 

contaminação de mananciais pelo crescimento populacional e precariedade dos sistemas de coleta e 

tratamento de esgoto. 

A busca por fontes alternativas de água e modelos de gestão de recursos hídricos que prezem 

pela racionalização do consumo e diminuição de perdas é uma tendência mundial. Neste contexto, o 

aproveitamento de água pluvial aparece como uma alternativa em potencial que tem sido utilizada 

desde a antiguidade e citada por diversos autores (Oliveira, 2004; May, 2004; Tomaz, 2009; Jones, 

2010).  

Segundo Calijuri (2011), ambientes aeroportuários caracterizam-se como grandes 

consumidores de água, seja na manutenção de sua infraestrutura ou na rotina operacional. No Brasil 

os 20 maiores aeroportos concentraram, em 2009, 91% do movimento de passageiros do país e 85% 

do consumo de água do setor, com cerca de 3,9 milhões de metros cúbicos consumidos 

(INFRAERO, 2010). Nestes empreendimentos a maior fatia de consumo deve-se às atividades 

menos “nobres”, que não necessitam de água potável tais como os sistemas de resfriamento de 

água, irrigação de áreas verdes, lavagem de pistas, pátios e aeronaves, teste de bombeiros, uso em 

descargas de sanitários e mictórios e reserva de combate a incêndios, que configuram a demanda 

não potável. 

Em nível mundial, alguns aeroportos já dispõem de diversas iniciativas para o uso racional da 

água que vão desde monitoramento do consumo, controle de vazamentos, utilização de 

equipamentos economizadores e o aproveitamento do potencial pluvial (Calijuri, 2011). 

O Aeroporto Internacional London Heathrow, através da análise dos dados de consumo, 

medição setorizada, programa para identificação de vazamentos, estabelecimento de metas de 

redução do consumo, substituição de equipamentos hidrossanitários e aproveitamento de água 

pluvial, obteve 21% de economia entre 2005 e 2009 (LHA, 2010). O Aeroporto de Roma, Leonardo 

da Vinci, a partir do reúso de água cinza para irrigação, limpeza e incêndio, obteve 57% de 

economia em 2008 (RLVA, 2008). No Japão, o Aeroporto Internacional de Narita, através da 

substituição de equipamentos hidrossanitários, educação ambiental, reúso de água cinza e 

aproveitamento de água de chuva, conseguiu 21% de economia em 2009 (NIAC, 2009).  

No Brasil destaca-se o Aeroporto Internacional Tom Jobim no Rio de Janeiro. Com população 

equivalente em torno de 30 mil habitantes, é o quarto aeroporto mais movimentado do país com 
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11,7 milhões de passageiros/ano e o primeiro em consumo de água, com 19% do consumo dos 

aeroportos da INFRAERO. O aeroporto, através do tratamento de esgoto e aproveitamento de água 

pluvial, tem capacidade instalada para abastecer 70% da demanda do sítio aeroportuário 

(INFRAERO, 2010).  

A concepção dos sistemas de aproveitamento de água pluvial é simples: reservar a água 

durante o período chuvoso para atender à demanda durante o maior tempo possível. No 

dimensionamento dos reservatórios para armazenamento de água pluvial deve-se sempre privilegiar 

a busca pelo melhor custo-benefício de forma a tornar o sistema atrativo e viável.  

No âmbito do dimensionamento, duas linhas principais são abordadas: o conceito do balanço 

de vazões e o conceito de regularização de vazões (Mierzwa, 2007).O método de Rippl, um dos 

mais tradicionais, cujo princípio é a regularização da vazão, resulta no atendimento total da 

demanda ao longo do período proposto (Moruzzi, 2008).  No entanto, segundo Tomaz (2009), este 

método apresenta o valor extremo do volume do reservatório e fornece reservatórios 

superdimensionados, em muitos casos inviabilizando a implantação do sistema. Mierzwa (2007) 

apresenta um método de dimensionamento denominado Método do Máximo Aproveitamento 

(MMA), que se baseia no conceito de balanço de vazões, onde o que importa é o potencial de 

economia alcançado com o atendimento a uma porcentagem da demanda. Tomaz (2009) também 

apresenta um método baseado no conceito de balanço de vazões, denominado Método de Análise de 

Simulação (MAS) que, segundo o autor, é a melhor opção no dimensionamento e avaliação da 

confiança e eficiência de reservatórios para aproveitamento pluvial. Este método é também sugerido 

pela norma brasileira que trata do assunto (ABNT 15527/2007), como alternativa no 

dimensionamento de reservatórios para armazenamento de água pluvial, e foi utilizado neste 

trabalho. 

Os objetivos deste trabalho foram: estudar o perfil de consumo do AITN; propor, a partir de 

demandas setorizadas, reservatórios para armazenamento de água pluvial pelo método de análise de 

simulação; avaliar a relação custo/benefício de dez reservatórios distintos para cada setor, a 

eficiência no atendimento à demanda e o período de amortização dos investimentos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.2. AITN: localização e características 

O estudo foi realizado no Aeroporto Internacional Tancredo Neves (AITN), localizado na 

cidade de Confins, a cerca de 40 km do centro de Belo Horizonte, Brasil, entre as coordenadas 

43º59’ – 43º55’ de longitude Oeste e 19º39’ – 19º36’ de latitude Sul. Está instalado em um sítio 

aeroportuário de 15 km² e, segundo a INFRAERO (2010), possui infraestrutura capaz de 
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movimentar mais de 40.000 toneladas de carga e transportar mais de 5 milhões de passageiros por 

ano.  

Atualmente o AITN é o sétimo aeroporto em movimento de passageiros e o quinto em 

consumo de água com média de 17.000 m³ mensais (INFRAERO, 2010). Apresenta-se na Figura 1 

a localização do aeroporto. 

 

Figura 1 - Localização da área de estudo. 

O aeroporto possui cerca de 85.000 m² de telhados, aproximadamente 80.000 m² de pistas e 

pátios, além de 1.857.800 m² de áreas expostas (áreas verdes para irrigação). 

2.3. Potencial de aproveitamento pluvial 

2.3.1. Perfil de consumo e porcentagem de demanda não potável no AITN 

No AITN o abastecimento é feito por água subterrânea sob responsabilidade da companhia de 

abastecimento público e dentro do complexo aeroportuário a distribuição e controle é de 

responsabilidade da INFRAERO. No aeroporto a água potável é armazenada no reservatório 
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apoiado e distribuída a todos os pontos de consumo. No total a rede de hidrometração é composta 

por 46 pontos de medição distribuídos ao longo do complexo. A análise dos dados de consumo foi 

feita em relação ao montante hidrometrado, ou seja, a soma dos 46 pontos de hidrometração. No 

total, 85% do volume de água consumido no aeroporto é quantificado e 15% são atribuídos às 

perdas e pontos de consumo sem identificação. 

Os pontos de hidrometração contemplam os diferentes usos da água no aeroporto, incluindo 

usos potáveis e não potáveis. Para conhecer o perfil de utilização da água em cada tipologia de uso 

definida, estabeleceram-se oito diferentes tipos de utilização da água no aeroporto e estimou-se a 

porcentagem do consumo utilizada para fins não potáveis (demanda não potável) em cada uma. A 

metodologia utilizada para estimar os usos finais da água nos edifícios do AITN foi baseada em 

Thackray (1978), Proença e Ghishi (2005), Kammers e Ghishi (2006) e Ghishi e Ferreira (2007) 

com questões simples visando à caracterização dos hábitos e forma de utilização da água.  

A estimativa foi feita mediante aplicação de questionários entre os indivíduos que utilizam 

cada um dos edifícios a fim de se constatar o perfil de utilização da água no local. Nos questionários 

haviam questões relacionadas à frequência, forma e tempo de utilização dos equipamentos 

hidrossanitários, a serem respondidas por ambos os sexos, e questões específicas ao sexo masculino 

apenas no tocante a utilização de mictórios.  

A aplicação dos questionários foi feita por amostragem. Realizou-se o levantamento da 

população fixa e flutuante de cada prédio do complexo aeroportuário para o calculo do universo 

amostral segundo a Equação 1, sugerida por Barbetta (2003). 

n �
��.�

�����
                                                                                                         (1) 

em que:   

n	 �



��
�                                                                                                                                  (2) 

N = número total de pessoas; 

εo = erro amostral desejado (1 a 20%);  

n = tamanho da amostra.  

O erro amostral deve ser o menor possível, entretanto para edifícios com populações pequenas 

a equação 02 fornece, para pequenos erros, amostras tendendo ao valor real da população, fato 

indesejado dadas as dificuldades de aplicação dos questionários e participação dos indivíduos nas 

respostas.  Adotou-se então o erro amostral máximo de 15% para os edifícios, em função da 

quantidade de questionários respondidos em cada prédio. O valor de 15% está entre 0 e 20%, valor 

considerado aceitável por Barbetta (2003). 
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2.3.2. Dados pluviométricos 

Os dados de chuva foram obtidos da estação pluviométrica localizada no aeroporto sob 

responsabilidade do Comando da Aeronáutica Brasileira. Foram fornecidos dados de precipitação 

entre 1991 e 2009. Utilizou-se nesse trabalho a série histórica resultante da média mensal 

precipitada durante esses dezoito anos de dados. A estação apresentou total anual médio de 

1287 mm, conforme apresentado na Figura 2 (a). A distribuição do potencial pluvial no aeroporto 

ao longo do ano é apresentada na Figura 2 (b) e foi utilizada para o dimensionamento dos 

reservatórios. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2 - (a) Precipitação anual média para o AITN e estações vizinhas. (b) Distribuição sazonal do 

potencial pluvial do AITN. 

2.3.3. Área de telhados 

A partir do software ArcGIS 9.3© obteve-se a área de telhados total existente no AITN, cerca 

de 85.000 m², resultantes do somatório dos telhados de todos os edifícios do complexo 

aeroportuário. 
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2.4. Cenário de aproveitamento 

2.4.1. Setores de consumo 

Para avaliação do potencial de aproveitamento pluvial, o AITN foi dividido em cinco setores 

de consumo conforme apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Setores de consumo do AITN. 

Juntos eles representam 74,5% de todo o consumo hidrometrado no ano de 2009. O restante 

(25,5%) está distribuído entre os demais pontos de hidrometração e não foram agrupados em setores 

em função da distância entre si e da pequena porcentagem de consumo que representam 

isoladamente. Sendo assim, o somatório de telhados para atender ao somatório das demandas não 

seria possível e soluções individualizadas não alcançariam índices significativos de economia com 

relação ao elevado número de sistemas a serem implantados. 

• O SETOR 01, onde está situado o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo – DTCEA e 

a torre de controle, representa 8,0% da demanda total do aeroporto sendo que deste 

montante, 41% é para atender o sistema de ar condicionado (cerca de 241 m³/mês); 
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• No SETOR 02, terminal de passageiros –TPS, estão localizados 14 pontos de medição 

responsáveis por 26,2% de todo o consumo do aeroporto inclusive o segundo sistema de ar 

condicionado, que responde por si só a 15,9% do consumo do aeroporto; 

• No SETOR 03 estão localizados os prédios da Receita Federal, Gerência de Manutenção, o 

lavador de veículos, a SCI – Seção Contra Incêndio e o Grupo RA e é responsável por 

8,57% do consumo total;  

• O SETOR 04 abriga o terminal de cargas – TECA, Correios e empresas aéreas com 1,41% 

do consumo; 

• O SETOR 05 abriga o Centro de Manutenção de Aeronaves (CMA) e responde por 30,33% 

do consumo de 2009. Salienta-se que no SETOR 05 havia a obra de implantação do segundo 

galpão do CMA, responsável por quase 15% do consumo total do aeroporto na época. Após 

a finalização da construção um novo galpão com área semelhante ao do CMA será 

implantado. O consumo referente à obra foi incluído no dimensionamento para o setor.  

Os cinco setores são apresentados na Figura 3 de acordo com sua localização no complexo 

aeroportuário e suas respectivas porcentagens de consumo do total hidrometrado. 

2.5. Dimensionamento de reservatórios 

O dimensionamento de reservatórios para o AITN considerou a distribuição espacial das 

demandas no complexo aeroportuário. Os setores definidos anteriormente possuem telhados 

próximos que foram utilizados em conjunto para atendimento a demandas específicas. Foram 

dimensionados então cinco SAAP, um em cada setor, de acordo com o Método da Análise de 

Simulação (MAS) sugerido por Tomaz (2009). 

2.5.1. Método da Análise de Simulação 

Neste método arbitra-se um volume inicial para o reservatório e verificam-se as 

consequências sobre o overflow (água que vai sobrar e extravasar) e a água de suprimento (água 

potável para complementar a fatia da demanda não atendida pela água pluvial armazenada por este 

reservatório).  

Para um determinado mês aplica-se a equação da continuidade a um reservatório finito, 

segundo a Equação 3. 

S(�) � Q(�) � S(��
) � D(�) � PV(�) � L(�)                                                                       (3) 

em que: 

S(t) = volume no reservatório no tempo t; 

S(t-1) = volume no reservatório no tempo t-1; 
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Q(t) = volume de chuva no tempo t; 

D(t) = demanda no tempo t; 

PV(t) = perdas por evaporação no tempo t; 

L(t) = outras perdas no tempo t; 

V = volume do reservatório (fixado). 

O volume de chuva Q(t) foi calculado a partir de um coeficiente de escoamento superficial c = 

0,80 de acordo com a Equação 4. 

Q(�) �  P(�). A. C                                                                                                            (4) 

em que: 

P(t) = precipitação no tempo t; 

A = área de captação 

C = coeficiente de escoamento superficial (0,80). 

O método possui a seguinte restrição: 0 ≤ S(t) ≥V ou seja, o volume de água no reservatório 

deve estar sempre entre zero e o valor estipulado para o mesmo. 

Para a utilização do MAS, duas premissas devem ser atendidas: 

• O reservatório deve estar cheio no início do tempo (t=0); 

• Os dados pluviométricos utilizados devem ser representativos para condições futuras.  

O modelo é simples e, segundo Tomaz (2009), apresenta quatro principais atributos: 

• é de simples utilização e fácil entendimento; 

• o uso de dados pluviométricos históricos incorpora períodos críticos de seca; 

• a análise pode ser feita com dados diários ou mensais; 

• são contemplados os fatores sazonais. 

Ainda segundo o autor a grande vantagem do MAS é a escolha, de modo facilitado, do melhor 

dimensionamento em termos econômicos além de verificar seu risco e confiabilidade. No entanto o 

método apresenta certa limitação na análise de elevadas demandas. 

2.5.2. Estimativa de custo 

Procedeu-se a modelagem do custo de reservatórios de concreto e de fibra a partir do custo 

por metro cúbico em função da capacidade de armazenamento (quanto maior a capacidade menor o 

custo por metro cúbico). Para os reservatórios de concreto os valores utilizados foram os sugeridos 

por Mierzwa (2007), já para os reservatórios de fibra os valores base foram obtidos a partir de uma 

pesquisa de mercado.  
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Apresentam-se, nas Equações 5 e 6, a modelagem do custo por metro cúbico para 

reservatórios de concreto e fibra, respectivamente. Essas equações foram utilizadas para estimativa 

do valor dos reservatórios dimensionados e respectivo tempo de amortização dos investimentos. 

y �  437,45. x�	,
$ ; R² � 0,89                                                     (5) 

y �  224,90. x�	,
+ ; R² � 0,84                                                    (6) 

em que: 

y = preço por metro cúbico (R$/m³) 

x = capacidade do reservatório (m³) 

Os coeficientes obtidos no ajuste foram testados através do software R© e foram 

significativos, com P < 0,0001. O ajuste foi bom, com R² = 0,89 e R² = 0,84 para as Equações 5 e 6, 

respectivamente. O comportamento do custo por metro cúbico reservado em função da capacidade 

do reservatório é apresentado na Figura 4.  

 

Figura 4 - Variação do custo de reservatórios de fibra e concreto. 

3. RESULTADOS 

3.1. Perfil de consumo e porcentagem de demanda não potável no AITN 

A aplicação dos questionários permitiu observar o perfil de consumo de água nas 

dependências do aeroporto. No total, oito prédios foram contemplados com os questionários: 

Receita Federal, TECA, SCI, DTCEA, Parque de Combustíveis, Abrigo de Rampas, Grupo RA e 

Gerência de Manutenção. São apresentados na Tabela 1 os resultados encontrados. Em cada um 

obteve-se a porcentagem de consumo potável e não potável a partir das respostas dos questionários.  
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Tabela 1 - Porcentagem de consumo não potável por edificação no AITN. 

Prédio 
% de consumo 

potável 
% de consumo 

não potável 
% do consumo total 

do Aeroporto 
Erro 

amostral 

Receita Federal 34 66 0,83 12,9 
TECA 14 86 1,34 13,9 
SCI 17 83 2,36 8,5 
DTCEA 71 29 4,69 12,1 
PQ Combustíveis 57 43 1,09 15,0 
Abrigo de 
Rampa 

69 31 - - 

Grupo RA 65 35 5,05 6,7 
Manutenção 40 60 1,44  11,0 

 

Todos os 46 pontos hidrometrados foram classificados dentro de uma dessas oito divisões 

apresentadas na Tabela 1 de acordo com a similaridade nas atividades desenvolvidas e receberam 

seus respectivos índices de porcentagem de consumo potável e não potável. Procedeu-se então o 

cálculo de uma média ponderada em função da porcentagem total no consumo do aeroporto e das 

porcentagens potável e não potável para encontrar o índice que representasse o perfil de consumo 

de água para o AITN.  

Após o cálculo obteve-se que, no AITN, aproximadamente 65% do consumo de água é para 

atendimento a demandas não potáveis e os outros 35% para o somatório das demandas potáveis. 

Este índice permitiu avaliar o potencial máximo de aproveitamento pluvial em função da área total 

de telhados e do índice pluviométrico previamente discutidos. 

3.2. Dimensionamento de reservatórios 

Foram testados dez reservatórios com capacidades em torno da demanda mensal para cada 

setor de consumo conforme apresentado na Figura 5. 

O Setor 01 apresenta um consumo de 241 m³ mensais decorrente do sistema de ar 

condicionado e uma área de telhado de 2.428 m² que permite suprir até 86% de toda a demanda com 

a construção de um reservatório de 780 m³. Testaram-se dez reservatórios de diferentes volumes 

(240, 300, 360, 420, 480, 540, 600, 660, 720 e 780 m³). A construção de um reservatório de 240 m³ 

permite o atendimento a 67% da demanda total do setor sendo que durante seis meses no ano não há 

necessidade de suprimento externo. Este reservatório proporciona economia anual de R$ 5.200,00 e 

os custos representam apenas 38 e 35% do valor dos reservatórios de 780 m³ fabricados em 

concreto e fibra, respectivamente. O tempo de amortização dos reservatórios de 240 m³ é de 7,4 

anos para reservatório em concreto e 5,2 anos para reservatório em fibra.  
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No Setor 02, onde se situa o terminal de passageiros, a maior fatia do consumo também é 

representada pela água de condensação do sistema de ar condicionado, cerca de 1159 m³ mensais. O 

setor possui três prédios próximos que tiveram seus telhados somados para dimensionamento do 

sistema: TPS (37.270 m²); Prédio do ar condicionado (3.278 m²); abrigo de rampas (4.875 m²), 

totalizando 45.420 m² de área de telhado disponível. Nestas condições o Setor 02 consegue suprir 

até três vezes a demanda exercida pelo sistema de ar condicionado. Foram avaliados dez 

reservatórios: 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 e 2600 m³, sendo que o último 

atende a 100% da demanda. Entretanto a construção de um reservatório de 1200 m³ permite que o 

sistema fique dez meses durante o ano sem receber suprimento externo e atinja 90% de atendimento 

com economia anual de R$ 34.000,00. Este reservatório representa apenas 38 e 35% do valor dos 

reservatórios de 2600 m³ respectivamente em concreto e fibra, mostrando-se uma alternativa mais 

interessante. Este cenário de aproveitamento fornece ainda cerca de 30.000 m³ anuais de água 

pluvial não aproveitada que podem ser utilizados para a recarga de aquíferos ou armazenados para 

outros usos como a irrigação. 

O Setor 03 é um setor heterogêneo que possui dez pontos de consumo que variam desde 

prédios administrativos, SCI, lavador de veículos e Gerência de Manutenção. Estes dez pontos de 

consumo estão distribuídos em cinco prédios que tiveram seus telhados agrupados para o 

dimensionamento do reservatório: Receita federal (1985 m²); Gerência de Manutenção (2084 m²); 

Lavador de Veículos (593 m³); SCI (2208 m²) e Grupo RA (2413 m²). No total, o setor apresenta 

344 m³ mensais de demanda não potável e 9283 m² de área de telhados que permitem captação de 

água para atendimento de até 2,3 vezes a demanda em questão. Os dez reservatórios testados foram: 

300, 340, 380, 420, 480, 500, 600, 800, 900 e 1000 m³. O reservatório de 340 m³ atende a 85% da 

demanda anual e tem custo 37% (em concreto) e 34% (em fibra) do valor do reservatório de 

1000 m³ que atende 100% e é significativamente mais caro. Com 340 m³ reservados é possível ficar 

nove meses durante o ano sem suprimento externo com economia de R$ 9.500,00 anuais e 

amortização do investimento em 5,4 e 3,9 anos para concreto e fibra. A título de comparação o 

reservatório de 1000 m³, gera economia anual de R$ 11.200,00 com amortização em 11,2 e 8,6 anos 

para concreto e fibra, respectivamente. 

O Setor 04 possui três prédios: Terminal de cargas (8742 m²), prédio dos despachantes 

(790 m²) e estruturado GOL/TAM (2544 m²). O Setor possui 88 m³ de demanda não potável mensal 

e um total de telhados de 12076 m² que permite captar água pluvial capaz de suprir até 11,7 vezes a 

demanda em questão. Foram testados dez reservatórios: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50 m³). 

Para este setor, em função da pequena demanda e da grande área de telhados, um reservatório de 

45 m³ é capaz de fornecer 100% de atendimento à demanda e garantir que durante os doze meses do 
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ano não haja necessidade de suprimento externo. O reservatório gera uma economia mensal de R$ 

2.800,00 e tem seus custos pagos em 3,4 e 2,2 anos para concreto e fibra, respectivamente. 

No Setor 05 localiza-se o CMA e, na época do desenvolvimento desta pesquisa, a obra de 

instalação do novo hangar. O Setor possui 12620 m² de telhado e 1299 m³ de demanda mensal não 

potável. Com a área total disponível é possível atender até 83% da demanda anual não potável do 

Setor. Os reservatórios testados foram: 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 e 

3900 m³. O reservatório de 3900 m³ atende a 83% da demanda do Setor, cerca de três vezes o valor 

do reservatório de 1200 m³ que mostrou-se mais vantajoso por atender 66% da demanda com seis 

meses durante o ano sem necessidade de suprimento externo, tempo de amortização duas vezes 

menor e economia de R$ 27.800,00 por ano. 

Em todos os setores, conforme evidenciado na Figura 5, a variação na capacidade apresentou 

efeito muito mais significativo no custo do reservatório do que no ganho em eficiência, diminuindo 

a relação custo-benefício do mesmo com aumento da capacidade. Para ambos os cenários mostrou-

se mais vantajoso, em termos econômicos, a construção de um único reservatório frente à 

construção de muitos reservatórios menores. Apresenta-se, na Tabela 2 o resumo dos resultados 

encontrados para cada setor. 

Tabela 2 - Resumo do cenário de aproveitamento para os setores. 

    
Custo (R$) 

Amortização 

(Anos)  

Setor 

Vol. do 

reservatório 

(m³) 

Atendimento 

(%)* 

Meses sem 

suprimento 
F C F C 

Economia 

(R$/ano) 

1 780 86 9 77.848,19 102.907,26 11,6 15,3 6.713,27 

1 240 67 6 27.657,63 39.147,28 5,2 7,4 5.244,47 

2 2600 100 11 224.045,41 276.189,12 5,9 7,3 37.801,26 

2 1200 90 10 113.634,60 146.506,55 3,3 4,3 33.993,26 

3 1000 100 12 126.161,96 96.825,43 8,6 11,2 11.228,16 

3 340 85 9 37.551,56 52.088,41 3,9 5,4 9.572,47 

4 45 100 12 6.360,78 9.921,17 2,2 3,4 2.872,32 

4 - - - - - - - - 

5 3900 93 8 319.848,48 385.124,72 9,1 10,9 35.175,23 

5 1200 66 6 113.634,60 146.506,55 4,1 5,2 27.831,23 

* % de atendimento da demanda anual 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos
 

Hídricos 

(a) Setor 01. 

(b) Setor 02. 

(c) Setor 03. 
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Figura 5 - Porcentagem de confiança e atendimento, custo dos reservatórios em concreto e fibra de vidro 

para os dez volum

Há de se salientar que o exercício do aproveitamento de água pluvial em ambientes 

aeroportuários resulta na construção de reservatórios de grande porte, em função do tamanho dos 

telhados e das demandas, o Aeroporto Tom Jobim, no 

INFRAERO (2010), o aeroporto possui três tanques com capacidade de 300

pluvial em conjunto com o esgoto tratado no sistema de ar condicionado.

Hídricos 

(d) Setor 04. 

(e) Setor 05. 

Porcentagem de confiança e atendimento, custo dos reservatórios em concreto e fibra de vidro 

para os dez volumes testados em cada setor. 

Há de se salientar que o exercício do aproveitamento de água pluvial em ambientes 

aeroportuários resulta na construção de reservatórios de grande porte, em função do tamanho dos 

telhados e das demandas, o Aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, é exemplo disso. Segundo a 

), o aeroporto possui três tanques com capacidade de 300 m³ cada e já usa a água 

pluvial em conjunto com o esgoto tratado no sistema de ar condicionado. 
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Porcentagem de confiança e atendimento, custo dos reservatórios em concreto e fibra de vidro 

Há de se salientar que o exercício do aproveitamento de água pluvial em ambientes 

aeroportuários resulta na construção de reservatórios de grande porte, em função do tamanho dos 

Rio de Janeiro, é exemplo disso. Segundo a 

m³ cada e já usa a água 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  16 
 

4. CONCLUSÕES 

A análise do perfil de consumo de água do AITN mostrou que cerca de 65% do consumo de 

água hidrometrado é usado para suprir demandas não potáveis, índice que corrobora o elevado 

potencial dos complexos aeroportuários no aproveitamento pluvial. 

O aeroporto possui 85.000 m² de área de telhados e índice pluviométrico anual de 1287 mm 

que permite coletar mais de 87.000 m³ de água pluvial por ano para aproveitamento. Este montante 

é equivalente ao atendimento de 1,54 vezes sua demanda não potável. 

A divisão do aeroporto em setores mostrou-se vantajosa para aproveitamento de telhados 

próximos no suprimento de grandes demandas, tais como os sistemas de ar condicionado. Os cinco 

setores previstos resultarão em economia anual de cerca de R$ 80.000,00, na conta de água do 

aeroporto, com tempo de amortização entre 2,2 e 11,6 anos para reservatórios construídos em fibra 

e 3,4 e 15,3 anos para reservatórios construídos em concreto armado.  

Além da captação em telhados pode-se, a exemplo do que ocorre em muitos aeroportos em 

nível mundial, aproveitar a água pluvial proveniente das pistas e pátios, atualmente direcionada para 

o sistema de drenagem do AITN. Este montante pode ser utilizado na irrigação dos mais de 1,8 

milhões de metros quadrados de área exposta ou em sistemas de recarga de aquíferos. 

O método de análise de simulação (MAS) mostrou-se uma ferramenta importante na 

avaliação do melhor reservatório para cada setor proposto. 

A utilização da metodologia descrita acima: análise do perfil de consumo, avaliação da 

distribuição espacial das demandas, divisão em setores e simulação do dimensionamento de 

reservatórios para armazenamento de água pluvial configura-se como uma alternativa facilmente 

replicável em outros complexos aeroportuários e empreendimentos semelhantes. 
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