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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA 

NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA 

Nicole Hastenreiter Rocha¹; Celso Bandeira de Melo²; Marconi Fonseca de Moraes ³; Silas de 

Oliveira Coelho
4
;  

RESUMO --- O reconhecimento da importância da utilização de águas pluviais vem crescendo 

devido aos riscos de escassez deste recurso natural, nos corpos d’água superficiais, considerados 

atualmente, como os principais mananciais de abastecimento urbano. Diante desse cenário o 

manancial meteórico surge como solução alternativa, com grande potencial de utilização em 

diferentes estabelecimentos, tais como: domésticos, industriais, comerciais, escolas dentre outras. 

Sendo assim, este trabalho propõe avaliar a disponibilidade da água de chuva para a cidade de Juiz 

de Fora (MG), ao longo do ano, tanto em quantidade quanto em qualidade a fim de verificar o seu 

potencial aproveitamento e, assim, espacializar esses dados em um sistema georreferenciado para 

subsidiar o gerenciamento da água na região. 

ABSTRACT --- Recognition of the importance of the use of rainwater has been growing due to the 

risks of this natural resource shortage in surface water bodies, currently considered as the main 

sources of urban water supply. Given this scenario comes the pluviometric water  source as an 

alternative with great potential for use in different establishments, such as domestic, industrial, 

commercial, schools and others. Therefore, this paper proposes to assess the availability of rain 

water for the city of Juiz de Fora (MG), throughout the year, both in quantity and quality in order to 

verify its potential use and thus spatialize these georeferenced data in a system to give support for 

water management in the region. 

Palavras-chaves: Aproveitamento de água de chuva, recursos hídricos. 
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1) INTRODUÇÃO 
 

O planeta terra é formado na sua grande maioria por água, cerca de 71% da sua superfície. 

Apesar da maioria da superfície global ser coberta por água, a maior parte dessa água está 

armazenada nos oceanos, 97,6%, altamente salinizada, imprópria para o consumo e com alto custo 

de tratamento. A água doce representa apenas 2,4% das reservas hídricas da Terra sendo esta 

composta por várias parcelas sucintamente representadas por: geleiras (74%); água subterrânea 

(25%); e de mais fácil utilização as águas superficiais de rios e lagos, atmosféricas (0,6%) e de 

organismos vivos e da Biosfera (0,4%) (TUCCI, 2001). 

Atualmente, a demanda sobre esse pequeno percentual acessível de água tem aumentado nos 

seus mais diversos usos em todo o mundo, devido ao intenso crescimento populacional, industrial e 

à mudança de hábitos da população. 

Verifica-se assim que água de fácil utilização vem sofrendo grandes pressões principalmente 

em ambientes altamente urbanizados. Esta parcela encontra-se geralmente comprometida em sua 

qualidade devido aos processos de poluição e contaminação, causados por descartes inadequados de 

resíduos dos processos industriais, lançamentos de esgotos urbanos, pesticidas e fertilizantes de 

áreas agrícolas, erosão do solo e assoreamento dos corpos d’água etc., que fazem com que este 

recurso natural se torne cada vez mais escasso nas proximidades dessas áreas. Desta forma, a 

população necessita procurar alternativas de abastecimento para minimizar essas pressões sobre os 

poucos mananciais que ainda abastecem as cidades. 

Atualmente, vê-se uma grande preocupação com a preservação da água, recurso natural já 

escasso em quantidade e qualidade em algumas áreas, preocupação esta presente na Política 

Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, instituída pela Lei 9.433/97 (BRASIL, 1997) que trata a 

água como um recurso natural com múltiplos usos, fundamental para a manutenção da vida e para o 

desenvolvimento econômico. Ainda segundo a PNRH a água é um recurso limitado e dotado de 

valor econômico.   

Este cenário tem provocado o reconhecimento da importância da utilização de águas pluviais 

como uma das alternativas para minimizar esse problema. 

O aproveitamento da água da chuva vem demonstrando grande potencial em usos domésticos 

e industriais, como alternativa de abastecimento para fins não potáveis de lavagens de carros, pisos, 

descarga de vasos sanitários, rega de jardins, entre outros e para fins potáveis desde que exista um 

sistema adequado de captação, armazenamento e tratamento, no qual a água tratada atenda aos 

padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria 518 de 2004 do Ministério da Saúde. Além 

dessas vantagens pode-se destacar ainda a redução do consumo de água potável e do custo de 

fornecimento da mesma e melhora da distribuição da carga de água da chuva no sistema de 

drenagem urbana, o que ajuda a controlar as cheias.  
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A norma que regula a utilização da água de chuva para fins não potáveis foi recentemente 

produzida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 15527 de 2007 (ABNT, 2007). 

 

2) METODOLOGIA 

Com a finalidade de analisar a disponibilidade média mensal da chuva na cidade de Juiz de 

Fora (MG) foram selecionados, procurando abranger todas as regiões da área urbana do município, 

15 pontos para amostragem da água da chuva, visando a melhor distribuição espacial dos pontos 

nesta região. Esses pontos estão mostrados na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Distribuição espacial dos pontos na malha urbana do município de Juiz de Fora 

   Fonte: Google Earth 

 

Seis desses pontos são escolas, sendo cinco da rede municipal e uma da rede particular de 

ensino. Nas escolas foram instalados pluviômetros Incoterm (Ref. 4749), com escala calibrada até 

150 mm de chuva, adaptados a hastes com baldes (Figura 2), a 1,5m acima do solo, para dessa 

forma realizar a leitura diária da chuva e captar água suficiente, no balde, para realizar análises de 

alguns parâmetros de qualidade, tais como: pH, Turbidez, Cor aparente, Cloro Residual, Coliformes 

Totais e Coliformes Fecais da chuva advinda diretamente da atmosfera. O mesmo sistema também 

foi instalado na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora.  
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Figura 2 – Sistema instalado nas escolas e na Faculdade de Engenharia 

As escolas parceiras participantes do estudo são: Escola Municipal Antônio Faustino da Silva, 

Escola Municipal Georg Rodenbach, Escola Municipal Gilberto de Alencar, Escola Municipal João 

Guimarães Rosa, Escola Municipal Olinda de Paula Magalhães e Colégio Stella Matutina. 

 Os outros pontos foram escolhidos devido a já apresentarem estrutura de coleta de dados 

pluviométricos, a saber: estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, 

estação hidrometereológica da Represa Dr. João Penido, Sítio São Geraldo, Universidade Presidente 

Antônio Carlos (UNIPAC), 4º Grupo de Artilharia de Campanha (4º GAC), Aterro Salvaterra, 

Faculdade de Engenharia – UFJF, Arcelor Mittal e Paraibuna de Metais. 

Para calibrar as medições realizadas nos pluviômetros Incoterm (Ref. 4749) o mesmo foi 

instalado junto ao pluviômetro Ville de Paris localizado na estação meteorológica do Instituto 

Nacional de Meteorologia - INMET localizado na Universidade Federal de Juiz de Fora, conforme 

mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Instalação de pluviômetros Incoterm (Ref. 4749) juntamente com um pluviômetro 

modelo Ville de Paris da estação meteorológica do INMET. 

Com os dados coletados a partir do pluviômetro Incoterm (Ref. 4749) em comparação com os 

dados do Ville de Paris obteve-se uma curva de dispersão que está apresentada no gráfico da     

Figura 4. 
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Figura 4 – Gráfico gerado pela calibração dos pluviômetros (Incoterm X Ville de Paris) 

Com base no gráfico de dispersão gerado conclui-se que houve um bom índice de correlação 

dos dados plotados. 

As leituras pluviométricas obtidas nos 15 pontos de coleta foram plotadas no sistema de 

informações geográficas ARCGIS da ESRI® para dessa maneira possibilitar a geração de mapas 

mensais de distribuição da água de chuva no município entre os meses de dezembro de 2010 a abril 

de 2011. Para preenchimento de eventuais faltas de dados foi utilizado o método da correlação 

segundo Tucci (2001). 

Para analisar a qualidade da água de chuva na cidade de Juiz de Fora (MG), com relação ao 

atendimento aos parâmetros e padrões de referência estabelecidos na NBR 15527/2007, a saber: 

análises físico-químicas (pH, turbidez, cloro residual e cor aparente) e microbiológicas (Coliformes 

totais e Coliformes Termotolerantes) conforme Tabela 1; foram coletadas seis amostras dos eventos 

pluviométricos em épocas distintas.  

 

Tabela 1 - Parâmetros de qualidade de água pluvial para fins não potáveis. 

Parâmetros Valores 

Coliformes Totais Ausência em 100 ml 

Coliformes Termotolerantes Ausência em 100 ml 

Cloro Residual Total 0,5 a 3,0 mg/L 

Turbidez <2,0 uT e <5,0 uT para usos menos restritivos 

Cor Aparente <15,0 uH 

pH 6,0 a 8,0 

       Fonte: ABNT NBR 15.527/2007. 

Essas amostras foram coletadas de acordo com o informe técnico da Companhia de Gestão de 

Recursos Hídricos (COGERH, 2001).  

As amostras foram coletadas em três pontos diferentes conforme apresentado na Tabela 2 a 

seguir. 

y = -0,0019x2 + 1,1697x + 0,3069 
R² = 0,9946 
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Tabela 2 – Localização dos locais onde foram coletadas as amostras de água de chuva para 

análise de sua qualidade. 

Local Amostras Coordenadas Geográficas 

E. M. Olinda de Paula Magalhães 1 e 2 21º46’25” S 43º17’34,6”W 

E. M. Antônio Faustino da Silva 3,4 e 5 21º44’33,7” S 43º20’18,9”W 

Restaurante Salvaterra 6 21º49’10,7” S 43º22’34,1”W 

 

3) RESULTADOS 

3.1) Quantidade de Água 

A partir das leituras diárias realizadas nos meses de dezembro a abril de 2010/2011, nos 15 

pontos de monitoramento situados no município de Juiz de Fora foi possível gerar mapas de 

distribuição de chuvas médias mensais. Os mapas gerados se apresentam nas Figuras 5 a e b, 6 a e b 

e 7 abaixo: 

 

 
(a)                                                                         (b)      

Figura 5 a e b – Mapas de distribuição de chuva no município de Juiz de Fora nos meses de Dez/10 

e Jan/11 respectivamente 
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(a)                                                                    (b) 

Figura 6 a e b – Mapas de distribuição de chuva no município de Juiz de Fora nos meses de Fev/11 

e Mar/11 respectivamente 

 
Figura 7 – Mapa de distribuição de chuva no município de Juiz de Fora nos mês de Abr/11 

 

Com os mapas gerados apresentados nas Figuras 5, 6 e 7 percebe-se que ocorre uma maior 

concentração de precipitação nos meses de dezembro, janeiro e março, em contrapartida os meses 
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de fevereiro e abril foram menos chuvosos. Porém com a análise desses dados pode se dizer que 

quanto ao quesito quantitativo há potencial de aproveitamento da água pluvial nos meses em estudo. 

Uma análise mais precisa ocorreria com a geração de mapas de chuvas mensais no decorrer de todo 

o ano. 

Quanto ao aspecto espacial da distribuição da água de chuva no município se verifica em 

todos os meses locais de maior concentração de chuva em relação a outros, não possuindo uma 

homogeneidade de distribuição de chuva. Porém de acordo com a tabela 3 se verifica que os valores 

acumulados da chuva nos cinco meses em estudo são próximos na maioria dos pontos, levando a 

concluir que ocorre uma compensação da mesma nas regiões ao longo dos meses. 

Tabela 3 - Total de chuva acumulado nos cinco meses estudados 

Local Total (mm) Local Total (mm) 

E. M. Gilberto de Alencar 1130,3 Represa Dr. João Penido 1113,1 

E. M. Antônio Faustino da Silva 1484,0 UNIPAC 1150,3 

E. M. Olinda de Paula Magalhães 1153,8 4º GAC 909,5 

E. M. Georg Rodenbach 1148,0 Aterro Salvaterra 1102,3 

E. M. João Guimarães Rosa 1312,0 Arcelor Mital 1199,0 

Colégio Stella Matutina 1040,4 Paraibuna de Metais 1093,5 

Faculdade de Engenharia - UFJF 1131,7 Sítio São Geraldo 1451,0 

INMET 1250,1   

Fonte: Autoria própria 

 

3.2) Qualidade de Água 

 

A qualidade da água captada é um importante parâmetro para sua utilização, tanto para fins 

potáveis como para fins não potáveis. Os parâmetros de qualidade da água de chuva para fins não 

potáveis são definidos pela NBR 15.527/2007 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT, conforme foi apresentada na Tabela 1.  

De acordo com os padrões determinados pela norma da ABNT faz-se necessário a análise de 

amostras da chuva coletada, para dessa forma determinar a potencialidade de utilização, bem como 

a necessidade ou não da aplicação de métodos de tratamento para essa água. 

Dentre os eventos de precipitação ocorridos entre dezembro de 2010 a abril de 2011 seis 

amostras foram levadas para o laboratório de alimentos da Faculdade de Farmácia da Universidade 

Federal de Juiz de Fora a fim de se realizar as análises físico-químicas e microbiológicas da água 

pluvial.  

Os resultados das análises das amostras 1, 2, 3, 4, 5 e 6 coletadas são apresentados na Tabela 

4 a seguir. 
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Tabela 4 – Resultados das analises físico-químicas e biológicas das amostras coletadas 

Fonte: Autoria própria 

De acordo com os dados obtidos nas amostras e apresentados na Tabela 4 em comparação 

com a Tabela 1, pode-se observar que a água pluvial analisada está dentro dos padrões estabelecidos 

pela NBR 15.527/2007 no que diz respeito ao pH, a Turbidez e ao Cloro Residual. Entretanto, para 

a Cor Aparente, Coliformes Totais e Termotolerantes é necessário uma análise particular dos 

resultados de cada amostra, bem como a proposição de soluções para atingir os padrões 

determinados pela norma. 

Para o critério de Coliformes Termotolerantes notasse-se que apenas a amostra 3 está dentro 

dos padrões determinados pela norma e para o parâmetro de Coliformes Totais apenas as amostras 

1, 3 e 5 se enquadram nos parâmetros da norma. Portanto, pode-se concluir que para o 

aproveitamento da água pluvial das seis amostras para fins não potáveis é necessária a aplicação de 

algum processo de desinfecção, sendo os indicados pela própria NBR15527/2007 a cloração da 

água e a desinfecção por ultravioleta ou ozônio. Além disso, após a instalação do sistema de 

aproveitamento de água de chuva se faz necessário uma análise mensal da qualidade da água 

captada para garantir que não ocorram riscos à saúde dos usuários.  

 

5) CONCLUSÃO 

Com base nos resultados se conclui que há potencial no aproveitamento de água de chuva no 

município de Juiz de Fora tanto quantitativamente quanto qualitativamente nos meses em estudo, 

porém se vê necessário a continuidade de coleta de dados para a geração de informações anuais.  

No aspecto quantitativo, com base nos mapas gerados verifica-se que nos meses estudados há 

índices pluviométricos suficientes para a captação da água de chuva e sua posterior utilização em 

todos os pontos analisados. 

Já no aspecto qualitativo se verificou que os parâmetros Cor Aparente, Coliformes Totais e 

Termotolerante não ficaram na faixa prevista pela norma da ABNT, entretanto com um tratamento 

Parâmetros Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 

pH 7,9 6,61 6,7 7,9 7,32 7,13 

Turbidez (uT) 0,1 0,5 0,1 0,1 0,0 0,1 

Cor Aparente  

(uH) 

<0,2 >100 46,82 18,18 0,47 11,6 

Coliformes 

Termotolerantes 

Presença em  

100 ml 

Presença em 

 100 ml 

Ausência em  

100 ml 

Presença em  

100 ml 

Presença em  

100 ml 

Presença em  

100 ml 

Coliformes  

Totais 

Ausência em 

 100 ml 

Presença em 

 100 ml 

Ausência em  

100 ml 

Presença em  

100 ml 

Ausência em  

100 ml 

Presença em  

100 ml 

Cloro Residual 

 (mg/L) 

<0,1 <0,1 0,0 <0,1 <0,1 0,2 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  10 

prévio adequado a potencialidade dessa água para fins não nobres como lavagem de pisos, carros, 

calçadas e regagem de jardim não será afetada.  

Adicionalmente, o presente estudo espera difundir, através da participação ativa de escolas e 

instituições em geral, a importância e a potencialidade do aproveitamento da água de chuva 

auxiliando dessa forma a implementação de sistemas de captação nas instituições parceiras. 
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