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Resumo: O aproveitamento da água da chuva para abastecimento de residências está se tornando 

cada vez mais frequente, seja para economia de água ou para redução de custos, a coleta traz 

benefícios a quem faz do seu uso. A proposta deste trabalho é o dimensionamento de um sistema de 

aproveitamento de água da chuva para modelos de casas de 46 m2 localizadas na cidade de Belém-

Pa, região Amazônica Oriental, visto o potencial de captação de água de chuva e abastecimento de 

água para fins não potáveis. Inicialmente foi realizado o dimensionamento hidráulico da calha, do 

condutor e do coletor, associando a vazão que seria escoada pelo telhado da edificação com as 

dimensões e capacidades destes elementos. Por meio de médias das precipitações pluviométricas no 

período de 1998 a 2004, foi evidenciado que a cidade apresenta dois períodos sazonais ao longo do 

ano, período chuvoso e período menos chuvoso. Estimou-se o consumo mensal da residência para 

diversos fins associando dados de literatura de consumo de água nos Estados Unidos segundo cita 

Syed (1994). Os cálculos de dimensionamento foram realizados através do Método de Rippl para 

dimensionamento de reservatório. A simulação evidencia que a captação e reuso da água da chuva 

para o abastecimento urbano de casas de pequeno porte e armazenamento mensal e anual é viável. 

Então, será dispensado o consumo de água que seriam pagos à concessionária de abastecimento do 

Estado, proporcionando economia e integrando à comunidade fundamentos do desenvolvimento 

sustentável.  

 

Palavras-chave: Aproveitamento de Água da chuva, Método Rippl, Amazônia Ocidental, 

Sustentabilidade.  

 

 



 

 

STUDY OF THE POTENTIAL FOR UTILIZATION OF 

RAINWATER TO URBAN WATER SUPPLY SYSTEMS IN THE 

AMAZONIAN REGION (BELÉM-PA) 
 

 

 

Abstract: The use of rainwater to supply homes is being increasingly used, or to save water or 

to reduce costs, the collection brings major benefits to consumers. The proposal of this paper 

is the design of a rainwater collection system for homes with 46 m2  located in Belém – Pará, 

of the Eastern Amazon side, as observed the great potential of rainwater collection and 

supply, to be used as undrinkable water. Initially it was calculated the hydraulic design of the 

gutter, the driver and the collecting channel, associating the drained water from the roof and 

the dimensions and capacities of this elements. Through the average from the rainfall in the 

1998-2004 period, it was evident that the city has two seasonal periods throughout the year, 

the rainy season and the other one that the rainy is not so strong. It was estimated the 

monthly specifics water consumption from a residence for various purposes in the United 

States, according to Syed (1994). The calculations were performed using the Rippl Method 

for dimensioning reservoir. The simulation shows that the capture and reuse of rainwater for 

urban supply of small homes and monthly and annual storage is possible. So it will be not 

necessary the water consumption that would be paid to the State of supply utility, providing 

economy and integrating the community foundations of sustainable development. 

 

Keywords: Utilization of rainwater, Method Rippl, The Eastern Amazon, Sustainability.  
 

1. INTRODUÇÃO 

 
A cidade de Belém apresenta clima característico de zona equatorial úmida e quente, com 

precipitação pluviométrica mensal variável ao longo do ano (Sousa, 2004). Por apresentar alto 

potencial em precipitações, o beneficiamento desta água é uma alternativa para as comunidades locais. 

Localizada na região amazônica, Belém detém de grande riqueza hídrica (Sousa, 2012), porém esta é 

afetada pela falta de saneamento local, o que acarreta na degradação dos corpos hídricos e 

consequentemente no comprometimento da qualidade dos mesmos, sendo necessário mais gastos com 

tratamento da água para que ela seja então distribuída (Vasconcellos, 2011)(Bordalo, 2006). 

A água é um bem natural finito fundamental para a sobrevivência dos seres vivos e 

utilizada em diversas atividades humanas. A água doce é o tipo de água destinada ao consumo humano 

e às atividades industriais. Porém, o consumo de água de forma indiscriminada ainda é uma 

problemática atual, o que proporciona o desperdício e consequentemente impacta no acelerado 

esgotamento desse recurso (Rebouças, 2003).  

A obtenção de água pode ser por captação de água superficial, água subterrânea e águas 

pluviais. Entretanto, a captação de águas pluviais é menos comum que os dois outros meios 

(Marinoski, 2014). Diante dos problemas acarretados pela falta de água, e como forma de pensar nas 

próximas gerações, além de visar a redução de custos, é cada vez mais explorado o potencial de 

aproveitamento de água proveniente das chuvas.  

Há algum tempo já vêm sendo realizados projetos em busca do aproveitamento potencial 

de água de chuva para abastecimento urbano e industrial (Chilton et al, 1999) (Hermann & Schmida, 

http://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/sustainability.html


 

 

1999). Para isto, não é necessária alta tecnologia, podendo ser realizado de forma simples e empregado 

em diversos tipos e portes de construções. 

O aproveitamento de água de chuva é uma tendência que permite a conservação e a 

disponibilidade da água como alternativa para minimizar os efeitos da escassez ou visando a redução 

de custos, e promovendo objetivos que prevê o desenvolvimento sustentável (Fernandes, 2007) 

(Jalfim, 2001). 

Para realizar este aproveitamento, deve-se considerar que nem sempre a demanda de água 

da edificação é condizente com o volume mensal precipitado no local, para isto o dimensionamento 

correto da capacidade de precipitação mensal (produção) e de reservação (armazenamento) devem ser 

considerados, porporcionando total eficiência ao projeto (Prosab).  

A água de chuva apresenta poucas impurezas, sendo necessário estruturas capazes de 

fazer a retira de elementos poluentes, tornando-a ideal para o aproveitamento. Para isso deve ser 

prevista tecnologia eficiente para melhorar a qualidade da água antes de ser usada, independente se 

deseja-se o uso de água potável ou não-potável (Valle et al, 2005). 

Visando expor a viabilidade no aproveitamento de água da chuva para usos não potáveis 

da água, como rega de jardim com Sprinkler, Limpeza e arrumação geral na casa e lavagem de carros, 

para residências de pequeno porte situadas na cidade de Belém-Pa, a presente pesquisa é alternativa  

ao abastecimento de água na região, possibilitando assim a redução do consumo de água potável para 

usos que não necessitam de qualidade tão aprimorada, consequentemente reduzindo gastos 

econômicos, além de viabilizar também fundamentos do Desenvolvimento Sustentável.   

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para possibilitar confecção de projeto para protótipo de aproveitamento de água de chuva 

em uma casa popular de pequeno porte, considerou-se o que poderia vir a ser um modelo de residência 

estilo “Minha casa minha vida”, com uma área reduzida de 46 m2, localizada na cidade de Belém-Pa. 

Foi realizado o dimensionamento hidráulico de Águas pluviais de acordo com o Método Racional e 

Metodologia pelo desenvolvida Building Research Station. O dimensionamento do reservatório 

segundo o Método para dimensionamento de Reservatório de Rippl proposto pela NBR 15.527/07.  

  

2.1. Descrição da área em estudo 

 

A cidade de Belém-Pa é capital de um dos 9 Estados que compõem Amazônica Legal. 

Com característica de clima tropical úmido, a cidade apresenta elevada intensidade pluviométrica 

durante determinados meses do ano. Segundo o IBGE (2010) a população residente em Belém é de 

1.393.399 habitantes, na zona urbana 1.381.475 (99%) habitantes.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Segundo a Tabela 5 de chuvas intensas no Brasil expressa na norma 10.844/89 

(Instalações prediais de Águas Pluviais), considerando-se o período de retorno de chuva da cidade de 

Belém de 1 ano, 5 anos e 20 anos, tem-se os respectivos valores de intensidade pluviométrica:  138 

mm/h, 157 mm/h e 180 mm/h. Estes dados foram obtidos a partir do estudo  de „Otto Pfafstetter - 

Ministério da Viação e Obras Públicas - Departamento Nacional de Obras e Saneamento – 1957“.  

Como para o dimensionamento da calha, coletores e condutores, as chuvas de projetos 

disponíveis são de 100 mm/h, 150 mm/h, 200 mm/h e 250 mm/h, e não há dados mais atuais que a 

Norma vigente recomende, foi utilizado para a chuva de projeto (Ip) da cidade de Belém o valor igual 

a 150 mm/h. E como indica a mesma norma, para construções de até 100 m2, a chuva a ser 

considerada é de 150 mm/h. Logo, o dimensionamento baseou-se na chuva de projeto de 150 mm/h 

para uma casa que poderia ser considerada para projetos como estilo minha casa minha vida com 46 



 

 

m2.  

 

3.1. Dimensionamento da Calha 

 

Para a chuva de projeto de 150 mm/h, fez-se os cálculos de dimensionamento da calha, 

condutores e coletores. O valor para o coeficiente de escoamento superficial (C) do telhado adotado é 

igual a 0,8. Pois, em geral a variação do coeficiente de run-off para os tipos de materiais dos telhados 

se encontra na faixa de 0,8 a 0,95. A tabela 01 expressa valores para o coeficiente segundo o tipo de 

material utilizado no telhado. 

 

Tabela 01 – Coeficiente de run-off para material do telhado. 

Tipo de Material Run-off 

Telhas cerâmicas 0,8 a 0,9 

Telhas esmaltadas 0,9 a 0,95 

Telhas corrugadas de metal 0,8 a 0,9 

Cimento amianto 0,8 a 0,9  

Plástico, PVC 0,9 a 0,95  

Fonte: TOMAZ, 2003. Apud DE OLIVEIRA, 2008. 

 

Com o coeficiente de run-off sendo igual a 0,8 , isso indica que 80% da água que 

precipita na área do telhado da casa escoa e vai para a calha a ser dimensionada. Os outros 20% de 

água precipitada é perdida no sistema devido a evaporação, limpeza  do telhado, vazamentos, etc. 

Para o dimensionamento da calha, utilizando-se do coeficiente de escoamento superficial 

(C) chuva de projeto (Ip) e área da edificação (A), a vazão de projeto desta seção foi determinada pelo 

Método Racional, expresso pelo cálculo abaixo:  

 

 

Escolhe-se o diâmetro da calha em função da capacidade de escoamento de água e o tipo 

de material da mesma, baseando-se na tabela abaixo:  

Tabela 02 – Diâmetro da calha em função da capacidade de escoamento de água. 

Diâmetro da Calha (mm) Semicircular - 1 e 2 (L/min)* Semicircular - 3 e 4 (L/min)** 

75 25 20 

100 50 40 

125 90 66 

150 140 110 

Fonte: Building Research Station, 1969. 

*1 – Cimento amianto e PVC; 2 – Aço prensado e galvanizado;  

**3 - Alumínio; 4 - Ferro fundido.  



 

 

 

Para esta vazão de projeto, foi então escolhido o diâmetro de 125 mm com declividade 

superior a 1/600. Quando a declividade é maior que 1/600 a capacidade da calha aumenta 40%, sendo 

assim, multiplica-se a capacidade da calha sem esta declividade por 1,4, que será aplicado na fórmula 

para encontrar o número de calhas necessárias (n). O número de calhas é resultado da Vazão de 

projeto ser dividida pela Capacidade de escoamento do tubo (Qcapacidade) multiplicado por esse 

aumento de 40% no escoamento da água (1,4), logo tem-se que: 

 

 

O resultado desta relação é de 126 l/min, atribuindo nova capacidade de escoamento a 

esta calha com o mesmo diâmetro, porém com alteração de declividade. A partir da relação entre a 

vazão que precisa ser escoada e a capacidade de escoamento da calha, a resultando foi o número 1, que 

expressa o número de seções de calha necessárias, havendo então apenas um trecho de calha, esta de 

comprimento total igual à 6,20 metros (que compreenderia o comprimento frontal da residência). 

O condutor foi determinado segundo o diâmetro comercial da calha (125 mm), utilizando-

se da tabela 03. Como a descida do condutor será na extremidade, o diâmetro para o mesmo é igual de 

75mm, porém não há diâmetro comercial igual a 75 mm, logo este deve ser no valor de diâmetro 

imediatamento superior, resultando em 88 mm. 

 

Tabela 03 – Diâmetro de Condutores para Calhas de Beiral. 

Diâmetro da Calha (mm) Tipo de entrada 
Descida na 

extremidade 

Descida fora da 

extremidade 

75 aguda/arredonda 50 / 50 50 / 50 

100 aguda/arredonda 62,5 / 50 62,5 / 50 

125 aguda/arredonda 75 / 62,5 88 / 75 

150 aguda/arredonda 88 / 75 100 / 100 

Fonte: Building Research Station, 1969. 

 

A descida na extremidade significa que o tubo do condutor está localizado em uma das 

duas extremidades da calha. Nesse caso, o condutor apresenta-se na lateral direita da residência. O tipo 

de entrada é puramente estético, uma vez que apesar de que a velocidade varie dependendo do tipo de 

entrada, como no tipo aguda a velocidade ser um pouco superior à arredonda, a variação da velocidade 

entre as duas não é  significativa.   

 

3.2. Dimensionamento do coletor 

 

Para a determinação do diâmetro do coletor considera-se a área do Telhado que sofrerá 

escoamento, nesse caso, o diâmetro do coletor deve proporcionar o escoamento de água para uma área 



 

 

de telhado de 46 m2 à uma chuva de projeto de 150 mm/h. A associação dos valores pode ser 

visualizada na tabela 04 abaixo: 

 

Tabela 04 - Capacidade do coletor em área plana de telhado (m2). 

Diâmetro do coletor 

(mm) 
i (%) Ip = 100 mm/h Ip = 150 mm/h Ip = 200 mm/h Ip = 250 mm/h 

75 

1 76 50 38 30 

2 107 71 53 43 

4 152 101 76 60 

100 

1 174 116 87 69 

2 246 164 123 98 

4 349 232 174 139 

125 

1 310 206 155 124 

2 438 292 219 175 

4 620 413 310 248 

150 

1 497 331 248 198 

2 701 467 350 280 

4 994 662 497 392 

200 

1 1068 706 534 427 

2 1514 1.009 757 605 

4 2.136 1.424 1.068 852 

250 

1 1.923 1.282 961 769 

2 2.712 1.808 1.356 1.084 

4 3.846 2.564 1.923 1.538 

300 

1 3.093 2.062 1.546 1.237 

2 4.366 2.910 2.183 1.746 

4 6.187 4.124 3.093 2.474 

Fonte: Building Research Station, 1969. 

 

A melhor alternativa é a escolha do diâmetro de 75 mm à uma declividade de terreno de 

1%, não sendo necessária profunda escavação. Entretanto, o diâmetro comercial é de 88 mm, logo, o 

diâmetro a ser aplicado no projeto para o coletor será de 88 mm.  

 

3.3. Dimensionamento do Reservatório 

 

Para isto, a precipitação média anual da cidade deve ser conhecida, sendo assim utilizou-

se como referências dados publicados pelo Instituto Nacional de Meteorologia para as 

precipitações(mm) médias mensais na cidade de Belém no período de 1998 a 2004. A tabela 05 

expressa os valores precipitações médias mensais para este período de 6 anos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 05 - Precipitação Pluviométrica (mm) média mensal em Belém – Pa (1998 a 2004). 

Mês 
Intensidade 

Pluviométrica 

Janeiro 359.1 

Fevereiro 367.8 

Março 451.0 

Abril 444.2 

Maio 300.0 

Junho 183.0 

Julho 150.2 

Agosto 124.0 

Setembro 118.0 

Outubro 125.6 

Novembro 156.5 

Dezembro 289.2 

Total 3.078,6 

Fonte: Inmet, 2004; Apud SOUSA et al., 2004. 

 

Considerando a variação da Precipitação Pluviométrica em cada mês, expresso pelo 

Gráfico 1.  

 

Gráfico 01 - Precipitação Pluviométrica (mm) média mensal em Belém – Pa. 

 

Fonte: Adaptado de Inmet, 2004; Apud de SOUSA et al., 2004. 

 

A resultante para as médias mensais de precipitação neste período de oito anos, foi o 

volume de 3.078,6 mm. É de fácil visualizção os meses que apresentaram menores e maiores 

precipitações.  O período de  Junho a Novembro se destacou por deter de precipitações mensais 

inferiores à 200 mm.  Inclue-se que Belém apresenta dois períodos sazonais, o primeiro é de 

Dezembro a Maio (mais chuvoso) e o segundo é de Junho a Novembro (menos chuvoso).  

 

3.4. Estimativa de consumo mensal  

 

Para o dimensionamento do abastecimento é fundamental a estimativa do consumo de 

água mensal segundo os usos que serão dados.  O volume que será necessário para estes usos deve ser 



 

 

estimado a partir da demanda por água potável e não potável dentro da residência. Considerando que o 

consumo da água coletada será para usos não potáveis, como lavagem de pisos, carros e rega de 

jardim, utilizou-se dados da literatura para a estimativa do consumo mensal da residência para estes 

usos.  

Determina-se que para residências com até dois quartos deve-se calcular abastecimento 

de água para no mínimo 2 pessoas por quarto. Segundo Tomaz (2000) o consumo per capita de água 

para residências populares é de 150 litros/dia. Logo, o consumo diário de água estimado para 

residência será de 600 litros.   

Como são poucos e recentes os estudos relacionados ao consumo de água que levam em 

consideração o seu uso final em edificações brasileiras, para fazer a estimativa do consumo mensal 

para esta residência, considerou-se dados da literatura referente ao consumo de água nos Estados 

Unidos, segundo cita Qasim, 1994 quanto à desagregação da água em uma residência, expresso pela 

tabela 06 abaixo: 

 

Tabela 06 - Desagregação da água em uma residência. 

Tipos de uso da água 
Porcentagem de 

consumo (%) 

Descargas na bacia sanitária 41 

Banho e lavagem de roupa 37 

Cozinha- água para beber e cozinhar    2 a 6 

Cozinha-lavagem de pratos 3 a 5 

Cozinha-Disposição de lixos Lavanderia 0 a 6 

Lavanderia 4 

Limpeza e arrumação geral na casa 3 

Rega de Jardim com sprinkler 3 

Lavagem de Carros 1 

Total 100 

Fonte: Qasim, Syed R.,1994; Apud Tomaz, P., 2009. 

 

Considerando a parcela de água consumida para a limpeza e arrumação geral na casa, 

rega de jardim com sprinkler e lavagem de carros, tem-se a demanda mensal para estas 

atividades.Adotando 30 dias em um mês, estima-se que o consumo mensal da residência será 18.000 

litros (18 m3). Para fazer a estimativa de consumo para os fins detrerminados, associou-se a demanda 

mensal com os percentuais, encontrando os valores finais de consumo  em um mês, como mostrado 

pela tabela 07 abaixo:  

 

Tabela 07 – Demanda mensal para atividades com fins não potáveis. 

Usos Percentual        Consumo mensal em litros  

Limpeza e arrumação geral na casa 3 % 540 

Rega de Jardim com sprinkler 3 % 540 

Lavagem de Carros 1 % 180 

Total 1260 l 

Fonte: Fonte: Adaptado de Qasim, Syed R.,1994; Apud Tomaz, P., 2009. 

 



 

 

A demanda mensal para o desenvolvimentos das atividades antes já mensionadas é de 

1.260 litros. Sendo assim, para atender o total armazenamento considerou-se em apenas um 

reservatório, a capacidade do mesmo será de 2.000 litros (2 m3).  

 

3.5. Análise de simulação de reservatório pelo Método de Rippl 

 

O método Rippl é utilizado para o dimensionamento do volume máximo do reservatório 

de reservatórios para o armazenamento de água de chuva, que objetiva suprir o abastecimento de uma 

demanda constante mensal em períodos chuvosos e menos chuvosos, ou de seca.  

Para o dimensionamento do reservatório por este método, considera-se os valores da área 

de contribuição de 46 m2, valores mensais de precipitação ao longo do ano, o Coeficiente de run-off do 

telhado C = 0,8 e a demanda mensal a 1,26 m3. Tem-se como resultante o volume mensal de água 

coletada, o volume do reservatório fixado (considerado de 2 m3), volume do reservatório ao longo do 

tempo, o volume de água que será dispensado e o suprimento de água externo. A Tabela 08 expressa 

os valores para as variáveis citadas. 

 

Tabela 08 - Análise de simulação de reservatório pelo Método Rippl. 

Meses 

Chuva 

média 

mensal 

Demanda 

mensal 

Área de 

captação 

Volume 

de chuva 

mensal 

Volume do 

reservatório 

fixado 

Volume do 

reservatório 

no tempo 

 (t-1) 

Volume do 

reservatório 

no tempo (t) 

Overflow 

   Suprimento 

de água 

externo 

 

(mm) (m³) (m²) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) 

 

Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 Coluna 7 Coluna 8 Coluna 9 Coluna 10 

Jan 359,1 1,26 46 13 2 0 2 9,74 0 

Fev 367,8 1,26 46 14 2 2 2 12,74 0 

Mar 451 1,26 46 17 2 2 2 15,74 0 

Abr 444,2 1,26 46 16 2 2 2 14,74 0 

Mai 300 1,26 46 11 2 2 2 9,74 0 

Jun 193 1,26 46 7 2 2 2 5,74 0 

Jul 150,2 1,26 46 6 2 2 2 4,74 0 

Ago 124 1,26 46 5 2 2 2 3,74 0 

Set 118 1,26 46 4 2 2 2 2,74 0 

Out 125,6 1,26 46 5 2 2 2 3,74 0 

Nov 156,5 1,26 46 6 2 2 2 4,74 0 

Dez 289,2 1,26 46 11 2 2 2 9,74 0 

Total 3078,6 15,12   115       97,88 0 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Através da análise de simulação de reservatório pode-se inferir que a capacidade de 

captação (Volume de chuva mensal) em todos os meses é bem superior à demanda mensal para as 

atividades destacadas, havendo grande volume a ser descartado sem uso. Entretanto, é importante 

ressaltar alta a disparidade entre a capacidade de chuva mensal quando se comparam os meses mais 

chuvosos com os menos chuvosos. O mês de Março foi que apresentou o maior volume para 

aproveitamento com 17 m3 aproximadamente 15% da capacidade total. Os meses de Agosto e Outubro 

foram os que tiveram os menores volumes no ano ambos com 5 m3, 4,3 % do volume anual.  

 O volume potencial de água a ser captado anualmente é de 115 m3, porém 85% (97,88 

m3) do que é captado não será aproveitado, resultando em grande volume que poderia apresentar uso 



 

 

no interior da casa mas que neste caso será descartado para a rede pública de águas pluviais.  Quanto 

ao volume do reservatório ao longo do tempo, o mesmo apresentará em todos os momentos ao longo 

do mês volume de água disponível para estes usos, devido a demanda ser inferior ao que é possível de 

ser captado. Para o suprimento de água externo, o valor para todos os meses é zero, devido nao haver 

necessidade de complementacao de água pela concessionária, pois a demanda mensal para estes fins 

consegue ser atendida apenas com o escoamento da água superficial no telhado.  

Como evidencionou-se pela análise da simulação do reservatório, nenhum mês apresenta 

volume de captacao mensal igual ou superior à estimativa mensal de 18 m3. Logo, o ideal é  que seja 

realizada uma nova simulação do reservatório para a atual demanda da residência, como esta se 

apresenta é superior ao que é captado, na falta de água utiliza-se da água fornecida pela 

concessionária.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta proposta viabiliza uma alternativa de aproveitamento de água, com gastos que 

apresentarão retorno financeiro à longo prazo. Considerando usos para fins não potáveis com a 

irrigação de jardins, a lavagem de piso e de carros, não há necessidade do reservatório deter de 

armazenamento de grande volume de água, sendo o resto da água coletada descartada para a rede de 

drenagem.   

De formas gerais, como o consumo anual para os usos determinados será de apenas 15% 

da capacidade total de água que pode ser captada para a edificação, é viável o estudo para 

aproveitamento dos 85% do volume que serão descartados, visando outros usos internos na residência, 

aumentando a  economia com gastos ecônomicos à longo prazo com pagamento para a concessionária 

pelo serviço de abastecimento, já que só será utilizada água disponibilizada pela mesma quando não 

houver água da chuva armazenada (preterivelmente no período de menos chuvas).  

Os reuso desta água pode ter outros fins, como utilizada para reservas de proteção contra 

incêndio,  descarga de bacias sanitárias, lavagem de veículos, apresentando ainda mais opções viáveis 

para reuso urbano. Porém, por mais que não haja riscos maiores quanto à transmissão de doenças, a 

desinfecção da água coletada é recomendada mesmo que não usada para fins potáveis, e caso seja 

destinada para usos mais restritivos deve-se seguir os parâmetros e limites definidos pela norma 

15.527/07. A cloração é a alternativa mais econômica e prática, visando melhor qualidade da água 

eliminando patógenos. Para a utilização desta água para fins potáveis, no mínimo, deve-se atender ao 

padrão de potabilidade estabelecido na Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde.  
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