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Resumo 

A água é um recurso muito valioso, que é essencial para a preservação de qualquer 

forma de vida. No entanto, o Homem trata-a como um bem inesgotável, utilizando-a 

frequentemente de forma irracional. Atualmente, o nosso planeta enfrenta graves 

problemas no sector da água, que se podem agravar se não forem tomadas medidas. 

Neste enquadramento, surgem os Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais (SAAP), 

que são uma das medidas para a conservação da água e uma das alternativas para 

combater a sua escassez. O presente trabalho incidiu sobre a viabilidade técnico-

económica para a implementação de um Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais, 

para fins não potáveis (descarga de autoclismos e urinóis), num edifício do Campus da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real. Neste estudo, prevê-se que as 

águas pluviais sejam recolhidas na cobertura do edifício, na varanda e no pavimento 

exterior, o que perfaz uma área de captação de 4888,5 m2, resultando um volume anual 

de águas pluviais suscetível de ser aproveitado, de 6476,84 m3. Este valor é 6,8 vezes 

superior ao consumo estimado de autoclismos e urinóis, o que significa que a 

precipitação é mais do que suficiente para a conceção do sistema alvo deste trabalho. Os 

resultados deste estudo indicam que a execução de um reservatório de 80 m3 será capaz 

de reduzir o consumo de água, em autoclismos e urinóis, em cerca de 90,95 a 94,82 %. 

Para além disso, a execução deste sistema irá permitir uma redução do valor das faturas 

de água em cerca de 2475,26 a 2580,58 €/ano, sendo o retorno do investimento obtido 

decorridos 14 a 15 anos, aproximadamente. Em suma, a implementação de SAAP produz 

reduções do consumo de água nos edifícios, que se traduzem em poupanças económicas 

bastante significativas. Para além das vantagens económicas, estes sistemas apresentam, 

ainda, inúmeras vantagens do ponto de vista ambiental e social.  
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Abstract 

Water is a very valuable resource, essential to the preservation of any life form. 

However, mankind treats it as an inexhaustible good, using it too often under an 

irrationalway. Today, our planet is facing severe problems concerning water that can get 

worse if the appropriate measures aren’t taken.Thus, Rainwater Harvesting Systems (RHS) 

occur, which are one of the measures for the preservation of water and one of the 

alternatives for fighting its scarceness. This work is focused on the technical and 

economical feasibility of a rainwater collecting system for non-drinkable ends, such as 

toilet flushing and urinals in a building of the Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro campus, in Vila Real.Rainwater will be collected in the roof of the building, in the 

balcony and in the open deck, amounting to a collection area of 4888.5m2, resulting in a 

yearly volume of rainwater liable to be collected for non-drinkable purposes of 

6476.84m3. This figure is 6.8 times higher than the estimated use of toilet flushing and 

urinals, which means rainfall provides more than enough for the implementation of the 

proposedrainwater collecting system.The results of this study show that the execution of 

an 80m3 reservoir would be able to reduce water consumption in toilet flushing and 

urinals in between 90.95% and 94.82%.Furthermore, the execution of such a system will 

allow a reduction in water invoices in about €2475.26 to €2580.58, with a return of 

investment taking 14 to 15 years, approximately. In short, the implementation of a 

rainwater collecting system reduces water consumption in buildings, which translates to 

quite significant economy sparing. Besides the economic ones, these systems also have 

several environmental and social advantages. 
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1. Introdução 

A água é um bem essencial para qualquer forma de vida, bem como, para o 

desenvolvimento da sociedade, portanto deve ser protegida, conservada e utilizada de 

uma forma sustentável. Apesar de grande parte do nosso planeta ser constituído por 

água, nem toda ela pode ser utilizada para consumo humano. 

Atualmente, o nosso planeta já enfrenta uma crise no sector da água, nomeadamente 

em relação a problemas de escassez de água potável, falta de acesso e deterioração da 

sua qualidade, que se devem a um conjunto de fatores, tais como, o crescimento 

populacional, a crescente urbanização, aumento do consumo de água, alteração do estilo 

de vida das pessoas, poluição, alterações climáticas, utilização excessiva e ineficiente, etc. 

Estes problemas tem vindo a agravar-se e prevê-se que num futuro próximo os problemas 

de escassez aumentem drasticamente, se não forem tomadas medidas.  

Hoje em dia, a sociedade tem vindo a ganhar consciência do problema que os recursos 

hídricos enfrentam, sendo que cada vez mais têm vindo a ser propostas medidas para 

combater a escassez de água, promovendo uma utilização sustentável da mesma. Dentro 

deste entendimento, surge o conceito de Aproveitamento de Águas Pluviais. 

A presente dissertação incide sobre a viabilidade técnico-económica da 

implementação de um Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais (SAAP), para fins não 

potáveis, num edifício do Campus Universitário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro.  

O presente trabalho encontra-se dividido em sete capítulos, sendo o primeiro 

referente à Introdução. O segundo capítulo diz respeito à Revisão Bibliográfica, onde foi 

necessário efetuar um estudo e pesquisa aprofundados sobre dois grandes temas: a Água 

e os Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais. Primeiramente, fez-se uma descrição 

da disponibilidade de água no mundo e a sua distribuição pelos continentes, fazendo 

ainda referência ao ciclo hidrológico e aos respetivos recursos hídricos renováveis. Em 

seguida, fez-se referencia ao consumo mundial de água por sectores, bem como, o 

consumo de água a nível Nacional. No que diz respeito à água, fez-se ainda referência à 
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problemática da escassez de água, aos indicadores de stress hídrico e às políticas 

adotadas a nível Europeu e Nacional para a gestão e proteção dos recursos hídricos. 

Como já foi referido anteriormente, neste capítulo são ainda abordados os Sistemas de 

Aproveitamento de Águas Pluviais (SAAP). Neste subcapítulo, são descritos a sua história, 

os usos compatíveis com a sua utilização, as vantagens e desvantagens, a qualidade das 

águas pluviais, os seus componentes (Área de Captação, Sistema de Distribuição, 

Filtração, Métodos de Tratamento, etc.) e o respetivo funcionamento, a legislação 

existente e alguns exemplos da sua aplicação. 

O capítulo 3, diz respeito ao Caso de Estudo. Este capítulo inicia-se com uma descrição 

dos objetivos a atingir e em seguida é feita uma caracterização da área em estudo e do 

edifício em estudo. Ainda neste capitulo, é apresentada a metodologia utilizada, onde são 

descritos o modelo de aproveitamento de águas pluviais a implementar e todos os 

procedimentos, cálculos e abordagens efetuados para a sua conceção, tais como, a 

determinação das áreas de captação, tratamento de dados de precipitação, o volume de 

águas pluviais aproveitável, o consumo dos dispositivos de utilização, os métodos de 

dimensionamento do reservatório utilizados, bem como, o dimensionamento do sistema 

de bombagem e da rede de abastecimento/distribuição. 

No capítulo 4 encontram-se os resultados obtidos e a sua discussão e análise. 

Inicialmente é feita uma comparação entre o volume de águas pluviais aproveitável e o 

consumo dos dispositivos de utilização (autoclismos e urinóis) do edifício. Em seguida são 

analisados os resultados obtidos pelos métodos utilizados para o dimensionamento do 

reservatório, onde se fez uma comparação e otimização dos mesmos. Finalmente são 

apresentados os resultados do dimensionamento do sistema elevatório e da rede de 

abastecimento do Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais (SAAP) proposto. 

O capítulo 5 diz respeito à Análise Económica. Neste capítulo são apresentados as 

poupanças de água potável resultantes da aplicação do SAAP, os custos de investimento 

relativos à construção do modelo proposto e o respetivo período de retorno do 

investimento. 
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No capítulo 6 são apresentadas as conclusões do estudo elaborado.  

Finalmente, no capítulo sétimo e último capítulo, é proposto um conjunto de trabalhos 

futuros que podem servir de complemento ao atual estudo. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A Disponibilidade de Água no mundo 

A água é um elemento vital para todos os seres vivos. O nosso corpo é composto 

principalmente de água e necessitamos de água para beber, para cozinhar, para a 

agricultura e também para muitos processos industriais. A água é essencial para a 

preservação da vida humana, bem como, para o desenvolvimento da sociedade, sem ela 

o desenvolvimento económico e social não é possível (EEA, 2009).No entanto, apesar de 

ser um recurso valioso, a humanidade trata a água, inúmeras vezes, como um bem 

inesgotável, utilizando-a frequentemente deforma irracional.  

Apesar de a água ser um recurso abundante no nosso planeta, nem toda ela é passível 

de ser utilizada para consumo humano. De toda a água existente no nosso planeta, 97 % é 

água salgada, sendo os restantes 3% água potável (Figura 1). Isto significa que apenas 3% 

dos recursos hídricos existentes podem ser utilizados para consumo humano. No entanto, 

2,5 % destes recursos de água doce, encontram-se sob a forma de gelo, nas regiões da 

Antárctica, no Ártico e nos glaciares, por isso estão indisponíveis para o consumo 

humano. Assim, restam apenas 0,5% de água potável para satisfazer todas as 

necessidades do Homem. Esta água encontra-se disponível em aquíferos, na precipitação, 

em lagos, rios e albufeiras (Figura 1) (WBCSD, 2006). 

Para além disto, a água não está distribuída de maneira uniforme sobre o planeta. 

Atualmente, um conjunto de países possuí cerca de 60% da disponibilidade de água 

mundial, entre eles o Brasil, China, Rússia, Canadá, Indonésia, EUA, Índia, Colômbia e 

República Democrática do Congo. O problema não é haver pouca água, mas sim as fontes 

de água não estarem uniformemente distribuídas geograficamente (WBCSD, 2006 ; WRI e 

Rabobank, 2008). 
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Figura 1 – Disponibilidade e distribuição dos recursos hídricos existentes (Adaptado de WBCSD, 2006). 

A Figura 2 mostra a comparação entre a disponibilidade de água e a população, em 

cada um dos cinco continentes. Como pode ser observado, na Europa, Ásia e África a 

população é superior aos recursos hídricos disponíveis, enquanto que na América do 

Norte, América do Sul e Oceânia os recursos hídricos disponíveis são superiores à 

população residente. 

 

Figura 2 – Comparação entre a disponibilidade de água e a população (Adaptado de UNESCO, 2003) 
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Ao contrário de um recurso estático como a terra, a água pertence a um ciclo muito 

dinâmico, denominado de ciclo hidrológico. Este ciclo, consiste na troca interminável de 

água entre a atmosfera, os oceanos e a terra, através de fenómenos de evaporação, 

evapotranspiração, precipitação, condensação e infiltração. Qualquer forma de 

precipitação, granizo, chuva e neve, e toda a movimentação de água na natureza, fazem 

parte deste ciclo. Este ciclo permite a constante renovação dos recursos hídricos 

existentes, através da permuta de água entre os continentes, a atmosfera e os oceanos 

(Che-Ani et al., 2009). Na Figura 3, está representado o ciclo hidrológico, bem como os 

recursos hídricos renováveis disponíveis. 

 

Figura 3 – Ciclo Hidrológico (Adaptado de WCSDB, 2006). 

A quantidade de recursos renováveis de água varia de país para país. Na figura 4 está 

representada a disponibilidade de recursos hídricos renováveis por país, em m3.pessoa-

1.ano-1. Enquanto alguns países beneficiam de uma disponibilidade de água superior a 

10000 m3.pessoa-1.ano-1, existem um número considerável de países que dispõem de 

apenas 500 m3.pessoa-1.ano-1. No caso de Portugal, a disponibilidade de recursos hídricos 
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renováveis situa-se entre 1000 a 2000 m3.pessoa-1.ano-1, tal como pode ser observado na 

Figura 4. 

 

Figura 4 – Recursos Hídricos Renováveis por país em m
3
/pessoa/ano (Adaptado de Ravenga, 2000). 

2.2 O Consumo de água 

A utilização da água varia de país para país, bem como, com o grau de 

desenvolvimento económico destes. O Consumo mundial de água divide-se em três 

categorias, uso doméstico, industrial e agrícola, sendo as suas percentagens de 8%, 22% e 

70%, respetivamente (Figura 5). Nos países mais desenvolvidos o uso industrial é o que 

representa a maior fatia no consumo de água, enquanto que, nos países menos 

desenvolvidos é o sector agrícola (UNESCO, 2003). 
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Figura 5 – Distribuição dos usos da água nas diferentes economias mundiais (Adaptado de UNESCO, 

2003). 

Em muitos países em desenvolvimento a rega para fins agrícolas é responsável por 

mais de 90% do consumo de água das fontes existentes, como é o caso da Índia e da 

China. Por exemplo, em Portugal, Espanha e Grécia o uso de água na agricultura excede 

os 70% do consumo total de água (WBCSD, 2006). São consumidos milhares de litros de 

água por dia, para a produção de alimentos. Em média, o consumo de água para a 

produção de alimentos é cerca de 70 vezes superior do que o consumo doméstico, 

enquanto que para o uso doméstico as pessoas consomem cerca de 50 litros por dia, para 

a produção de alimentos são necessários 3500 litros por pessoa por dia. Para além disso, 

cerca de 90% da água utilizada para fins domésticos, é devolvida após a utilização, através 

dos sistemas de drenagem de águas residuais, podendo ser novamente utilizadas após 

tratamento. No caso da água utilizada na agricultura para a produção de alimentos, 

grande parte desta (40- 90%), é consumida e não pode ser utilizada (Rijsberman, 2006). 

Por exemplo, a produção de 1Kg de cereais consome cerca de 1000 litros de água (1 m3) e 

a produção de 1 Kg de carne exige cerca de 13500 litros (13,5 m3) de água (Renault e 

Wallender, 2000). Comparando esta quantidade de água (14500 litros), com a água 

utilizada para consumo doméstico (50 litros), verifica-se que essa quantidade de água é 

correspondente ao consumo de água de 272 pessoas por dia. A Figura 6 ilustra o consumo 

de água por país, referente ao sector agrícola. 
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Figura 6 – Consumo de água no sector Agrícola por país (Fonte: UNEP, 2008). 

Como se pode observar na Figura 5, o sector industrial é o segundo maior consumidor 

de água, a seguir ao sector agrícola. O consumo de água no sector industrial, varia 

consoante o tipo de indústria. Os maiores consumidores de água no sector industrial são 

as estações de produção de energia térmica, que utilizam a água para arrefecimento. 

Outro grande utilizador são as barragens, que armazenam a água para controlo de cheias, 

rega, abastecimento de água e produção de energia elétrica (WBCSD, 2006). Os Usos 

industriais representam cerca de 20% do consumo mundial de água potável, desse valor, 

cerca de 57-69% é usado para a energia hídrica e geração de energia nuclear, 30-40% 

para processos industriais, e 0,5-3% para geração de energia térmica (Shiklomanov, 

1999). A Figura 7 ilustra o consumo mundial de água do sector industrial por país. 
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Figura 7 – Consumo de água no sector Industrial por país (Fonte: UNEP, 2008). 

Como se pode observar na Figura 5, o consumo doméstico de água é o sector que 

utiliza menos água. O uso ou consumo doméstico entende-se como todos os usos de água 

efetuados no interior e na envolvente de habitações, tais como, beber água, cozinhar, 

higiene pessoal, descarga de autoclismos, limpeza, lavagem de louça e da roupa, rega de 

jardins, lavagem de pavimentos e veículos (Almeida et al., 2006). O consumo doméstico 

de água varia significativamente de habitação para habitação, sendo dependente da 

ocupação, das condições sociais e culturais, do consumo de água dos dispositivos de 

utilização e dos hábitos de consumo dos habitantes (Almeida et al., 2006). Segundo 

(Friedler e Hadari, 2006), o uso doméstico de água, em países desenvolvidos, varia de 100 

a 180 litros por pessoa por dia. Na Figura 8 está representado o consumo mundial de 

água por país, associado ao consumo doméstico. 
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desde a captação, tratamento, elevação, adução, armazenamento, distribuição e 

drenagem e tratamento de águas residuais, o sector urbano é o que sector que tem mais 

peso, com 48% dos custos totais, seguido da agricultura com 28% e finalmente a indústria 

com 26% (PNUEA, 2012). 

De acordo com (Almeida et al., 2006), o uso urbano de água divide-se por consumo 

doméstico, industrial, de serviços (comércio) e outros (Ex: consumo público), sendo as 

suas percentagens de 64%, 14%, 13% e 9%, respetivamente (Figura 10).  

 

Figura 10 – Distribuição do consumo urbano (Fonte: Almeida et al., 2006). 

Como já foi referido, o consumo doméstico apresenta uma elevada variabilidade, pois 

depende de vários fatores. Em Portugal, ainda não existem estudos que façam uma 

caracterização quantitativa do consumo doméstico (Almeida et al., 2006). No entanto, um 

estudo realizado (Matos et al., 2013), em três cidades Portuguesas(Porto, Vila Real e 

Valpaços) sobre o consumo de água em habitações, caracterizou o ciclo diário de cada 

dispositivo de utilização. Na Figura 11, estão ilustrados os resultados desse estudo. 
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Figura 11 – Estrutura do consumo de água por dispositivo de utilização, em l/pessoa.dia e % (Adaptado de Matos 

et al., 2013). 

2.4 A problemática da Escassez de Água 

A humanidade alterou o ciclo hidrológico e os regimes de caudais de uma forma sem 

precedentes a uma escala global, cujos custos e consequências só recentemente se 

começaram a fazer sentir (Vieira, 2003). Assim, a escassez de água ou stress hídrico é 

neste momento um dos problemas mais graves à escala planetária, sendo impossível 

ignorá-lo. Basicamente, diz-se que determinado país se encontra em stress hídrico, 

quando não existe água suficiente para todos os usos, agrícola, doméstico e industrial. A 

escassez de água prejudica o desenvolvimento económico e a saúde e o bem-estar das 

populações (WBCSD, 2006; Rijsberman, 2006). Atualmente, vários países enfrentam 

problemas de escassez de água, que poderão agravar-se no futuro. Hoje em dia, dos 6,9 

biliões de habitantes no mundo, cerca de 1,2 biliões, carecem de acesso a água para uso 

doméstico. Contudo, nas próximas décadas, prevê-se que cerca de 2/3 da população 

mundial será afetada pela escassez de água, se não forem tomadas medidas 

(Shiklomanov 1991; Wallace, 2000; Rijsberman, 2006; IWMI, 2007; WHO, 2014). A 

escassez de água tem origem em diversos fatores. É difícil determinar se a água é 

realmente escassa no sentido físico ou se é um problema de abastecimento (infra-

estrutura), ou se ela está disponível, mas deve ser utilizada de uma forma mais eficiente 
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(Rijsberman, 2006). Existe um conjunto de fatores que contribuem para o aumento da 

escassez de água, em seguida serão descritos alguns deles. 

• O Crescimento Demográfico e a Urbanização 

O crescimento demográfico e a contínua urbanização estão a colocar uma enorme 

pressão sobre os recursos de água doce (Che-Ani et al., 2009).O aumento da população 

mundial, bem como, dos aglomerados urbanos, criou um aumento da procura e consumo 

de água, que cada vez mais ultrapassa os recursos hídricos existentes (Okun, 2000). A 

urbanização generalizada e a constante criação de sistemas centralizados de grande 

escala, tornou os sistemas locais de abastecimento de água potável vulneráveis à 

escassez e à deteorização da qualidade da água (Villarreal e Dixon, 2005). Para além disso, 

a recente urbanização provocou alterações no ciclo hidrológico em zonas urbanas. A 

urbanização aumentou as áreas impermeáveis e as zonas urbanas têm vindo a perder 

funções de armazenamento e infiltração de águas pluviais (Zaizen et al, 1999).No entanto, 

a urbanização continuará a aumentar nas próximas décadas. Segundo os dados da ONU 

(Organização das Nações Unidas), em 1980 cerca de 39% da população mundial vivia em 

zonas urbanas e estima-se que esse valor ultrapasse os 60% em 2030 (WBCSD, 

2006).Segundo as previsões das Nações Unidas, em 2050, a população mundial atingirá os 

9,2 biliões, sendo que a maior parte do crescimento será em países em desenvolvimento, 

que já sofrem de problemas de escassez de água (United Nations, 2005).Na Figura 12, 

pode observar-se a evolução da população mundial, rural e urbana, no período 1930 até 

2030. 

O constante aumento populacional e a urbanização irão originar uma maior procura e 

consumo de água. Segundo (United Nations, 2008), a procura de água irá aumentar 

drasticamente à escala planetária, de 3,3 biliões, em 2007, para 6,4 biliões em 2050. Em 

2025, o consumo de água será 30% maior, sendo que grande parte desse aumento será 

em países de rápido crescimento como a China, Índia e México, onde já existem 

problemas de escassez de água (WRI e Rabobank, 2008). 
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Figura 12 – Estimativa do Crescimento Populacional mundial em zonas rurais e urbanas (Adaptado de WBCSD, 

2006). 

Este aumento populacional que se irá registar nas próximas décadas poderá ser uma 

situação geradora de conflitos entre comunidades, uma vez que poderá existir 

competição por quantidades de água limitadas. (Rijsberman, 2006). No futuro, serão 

necessárias maiores quantidades de água para a produção de alimentos, devido ao 

crescimento populacional. Porém, devido à crescente competição pela água, bem como, 

às práticas ineficientes de rega, a produção de alimentos poderá estar comprometida, 

especialmente em áreas onde o aumento populacional é maior. (Wallace, 2000; 

Rijsberman, 2006; WBCSD, 2006). 

• Alterações Climáticas 

As alterações climáticas recentes vão aumentar a variabilidade da precipitação e o 

número de episódios de seca (IPCC, 2007).Atualmente, a variabilidade da temperatura e 

da precipitação já estão a colocar os recursos hídricos existentes sobre pressão. Estas 

alterações são caracterizadas pela variabilidade da temperatura e da precipitação, alta 

evaporação e escoamentos excessivos (Mwenge Kahinda et al., 2010).Embora em alguns 

locais as alterações climáticas possam provocar o aumento de precipitação, e o 

consequente aumento dos recursos de água, em outros locais o aumento de 

temperaturas irá provocar uma excessiva evaporação das águas superficiais e a perda de 
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água doce nos glaciares. Para além disso o aumento da precipitação poderá provocar 

escoamentos excessivos, originando inundações e danos indesejáveis (WBCSD, 2006). As 

alterações climáticas poderão originar consequências indesejáveis a vários níveis. O 

impacto das alterações climáticas sobre os recursos de água doce, afeta o 

desenvolvimento sustentável e coloca em risco o desenvolvimento económico, a saúde 

das populações e dos ecossistemas, as estratégias para a redução da pobreza e a 

disponibilidade de água e alimentos (Mwenge Kahinda et al., 2010). 

• Poluição das fontes de água potável 

A poluição das fontes naturais de água potável é outro fator que contribui para a 

escassez de água. Diversas indústrias descarregam as águas residuais, geradas nos seus 

processos de produção, nas fontes naturais de água potável, tais como rios ou lagos. Se a 

quantidade de resíduos for pequena, estes podem ser eliminados naturalmente pela 

natureza. No entanto, quando se ultrapassa determinados limites, a qualidade da água 

diminuí drasticamente e como consequência as águas não podem ser utilizadas para fins 

potáveis, sem serem sujeitas a tratamento (WBCSD, 2006). Por exemplo, na China, 

diversas fábricas de papel, que utilizavam tecnologias obsoletas, esgotaram o oxigénio da 

água de vários rios, tornando-a imprópria para qualquer forma de vida (Economy, 2004). 

• Utilização excessiva de águas subterrâneas 

A utilização irracional e excessiva das águas subterrâneas, tais como aquíferos, é outro 

fator que contribuí para a escassez de água. Em 60% das cidades Europeias, com mais de 

100000 habitantes, as águas subterrâneas estão a ser utilizadas a um ritmo bastante 

elevado, impedindo que as mesmas sejam restabelecidas (EEA, 1995). Ao longo de grande 

parte da costa oeste da Índia a excessiva captação de águas subterrâneas, permitiu a 

entrada de água do mar nos aquíferos, o que fez aumentar a concentração de sal na água, 

tornando-a imprópria para consumo (WBCSD, 2006). 

• Utilização excessiva de águas superficiais  

A utilização excessiva das águas superficiais, tais como rios e lagos, contribui para a 

escassez de água (WBCSD, 2006). Um dos exemplos é o desaparecimento do Mar de Aral 

na Ásia Central. O seu desaparecimento está diretamente relacionado com o desvio dos 
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seus afluentes, para a produção de algodão e arroz. O desvio dos afluentes do Mar de 

Aral fez com que o mesmo perdesse cerca de 2/3 do seu volume, encolhesse mais de 50% 

e aumentasse a sua salinidade. (UNEP, 2008). Outrora um dos maiores lagos do mundo, o 

Mar de Aral é considerado um dos maiores desastres ambientais do planeta (The 

Telegraph, 2010). A Figura 13, ilustra o desaparecimento do Mar de Aral, ao longo dos 

anos.  

 

Figura 13 – Desaparecimento do Mar de Aral, Asia Central (Adaptado de UNEP, 2008). 

• Uso ineficiente da água 

O uso excessivo e ineficiente da água provoca grandes desperdícios de água potável. 

As práticas de rega ultrapassadas e ineficientes, perdas e fugas em sistemas de 

abastecimento de água, o consumo ineficiente no sector industrial e o excessivo consumo 

doméstico são alguns dos fatores que contribuem fortemente para a escassez de água 

(WBCSD, 2006). O uso ineficiente da água tem consequências negativas para o meio 

ambiente, representa um consumo excessivo de energia nas estações de tratamento e 

sistemas de abastecimento, o que origina elevados custos financeiros e ambientais 

(Santos e Taveira-Pinto, 2013). 
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2.4.1 Indicadores de Stress Hídrico 

A escassez de água depende dos recursos hídricos disponíveis para consumo e da 

população. A função dos indicadores de stress hídrico é relacionar ambos, fornecendo 

informações sobre a disponibilidade de água por pessoa por ano, normalmente a uma 

escala nacional (Brown e Matock, 2011). Existem vários indicadores ou índices para 

avaliar quantitativamente os recursos hídricos, bem com a sua vulnerabilidade, sendo em 

seguida descritos alguns deles. 

2.4.1.1 Indicador de Falkenmark 

O indicador de Falkenmark, é o indicador mais utilizado para medir/avaliar a escassez 

de água. Este indicador é de fácil aplicação e é normalmente utilizado para avaliar a 

disponibilidade de água em países (Rijsberman, 2006 ; Brown e Matock, 2011).  Outro 

indicador bastante utilizado é o Índice de Stress Hídrico (WSI – Water Stress Index), no 

entanto apresenta resultados e metodologias semelhantes ao indicador de Falkenmark 

(Falkenmark et al., 1989). 

A escassez de água é uma relação entre a disponibilidade de água e a população, ou 

seja, é a disponibilidade de água per capita (por pessoa) por ano, geralmente a uma 

escala nacional. Este indicador baseia-se no uso de água per capita (por pessoa) e 

classifica a disponibilidade de água em quatro formas distintas: sem stress hídrico, stress 

hídrico, escassez de água, escassez absoluta. O indicador de Falkenmark apresenta como 

limite para haver stress hídrico, disponibilidades de água de 1700 m3.pessoa-1.ano-1, com 

base em estimativas de consumo de água dos sectores doméstico, agrícola e industrial. 

Um país que não consiga garantir este valor encontra-se numa situação de stress hídrico. 

Por sua vez, quando a disponibilidade de água desce para os 1000 m3.pessoa-1.ano-1 o país 

encontra-se numa situação de escassez e abaixo dos 500 m3.pessoa-1.ano-1, escassez 

absoluta (Falkenmark et al., 1989; Rijsberman, 2006).Na tabela seguinte (Tabela 1) estão 

representados os limites definidos por Falkenmark para a classificação da disponibilidade 

de água. 
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Tabela 1 – Parâmetros do Indicador de Falkenmark (Adaptado de Falkenmark et al., 1989). 

Disponibilidade de água (m3/per capita/ano) Classificação 

  
1000 – 1700 Stress Hídrico 

500 – 1000 Escassez 

< 500 Escassez absoluta 

 

As principais vantagens da utilização deste indicador são a facilidade de obtenção de 

dados e a facilidade de compreensão de resultados (Rijsberman, 2006). No entanto a sua 

utilização também apresenta desvantagens. Uma dessas desvantagens é que a utilização 

de dados nacionais, omite informações importantes de situações de escassez de menor 

escala, ou seja, este índice omite as situações de escassez em populações menores, tais 

como, distritos, cidades, vilas. Acresce que, este indicador não tem em linha de conta as 

variações de consumo entre países, que variam consoante o estilo de vida das pessoas e o 

clima. (Rijsberman, 2006 ; Brown e Matock, 2011). 

A escassez de água será mais intensa em locais de baixa precipitação e com elevada 

densidade populacional. A escassez de água já se verifica, em áreas áridas densamente 

povoadas, como no Oeste e Centro da Asia e no norte de África, onde a disponibilidade 

de água está próxima ou é menor do que m3.pessoa-1.ano-1 (Rijsberman, 2006). Em 2000, 

no Norte de África a disponibilidade de água era inferior a 1000 m3.pessoa-1.ano-1 e entre 

1000 e 2000 m3.pessoa-1.ano-1 no Médio Oriente e no Sul de África. No Egipto, a 

disponibilidade de água deverá ser inferior a 500 m3.pessoa-1.ano-1 nos próximos 25 anos. 

Estima-se que, em 2050, a disponibilidade de água, em quase todo o Continente Africano, 

será inferior a 1000 m3.pessoa-1.ano-1 (Wallace, 2000). 

2.4.1.2 Indicador do IWMI (Internacional Water Management Institute) 

Segundo o indicador do IWMI existem duas formas de caracterizar a escassez de 

recursos hídricos, a escassez física e a escassez económica. A escassez física ocorre 

quando a utilização de recursos hídricos está próxima ou excedeu os limites sustentáveis, 

ou seja, ocorre quando não existe água suficiente para atender a procura. Num país que 
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esteja numa situação de escassez física, mais de 75% das águas dos rios são utilizadas 

para a agricultura ou para usos domésticos. Geralmente, este tipo de escassez ocorre em 

regiões áridas, no entanto também pode ocorrer em locais onde os recursos de água são 

abundantes, quando existe um consumo excessivo de água. Por sua vez, a escassez 

económica ocorre quando o acesso à água é limitado devido a restrições financeiras, ou 

seja, é causada pela falta de investimento em infra-estruturas hídricas ou pela falta de 

capacidade para satisfazer a procura de água, mesmo em locais onde os recursos hídricos 

são abundantes. A desvantagem da utilização deste modelo, é a complexidade da sua 

aplicação e a dificuldade de avaliação dos resultados. (Rijsberman, 2006 ;IWMI, 2007). Na 

Figura 14 estão representadas as áreas de escassez hídrica, segundo o indicador do IWMI.  

 

 

Figura 14 – Zonas de escassez física e económica (Adaptado de IWMI, 2007). 

Como se pode observar na Figura 14, o Continente Africano e Asiático são os mais 

afetados pela escassez de água, no entanto, enquanto que em África a escassez é, 

essencialmente, de cariz económico, já no continente Asiático a escassez é física. A água é 

fisicamente escassa em áreas áridas densamente povoadas, como no Oeste e Centro da 
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Ásia e no Norte de África, onde a disponibilidade de água está próxima, ou é menor do 

que 1000 m3.pessoa-1.ano-1 (Rijsberman, 2006).Atualmente, na Europa a escassez de água 

praticamente ainda não é sentida. Porém, alguns países deste continente estão 

classificados em proximidade de escassez física. Na América do Sul existem em alguns 

países em escassez económica, enquanto que na América do Norte já existe escassez 

física em algumas regiões. Na Figura 15, estão representadas as previsões para a escassez 

de água para o ano de 2025, segundo o mesmo indicador. 

 

Figura 15 – Previsões de escassez de água em 2025 segundo o indicador do IWMI (Adaptado de Rijsberman, 

2006). 

Como se pode observar na Figura 15, as previsões do IWMI indicam que a escassez de 

água poderá espalhar-se por todos os continentes. Comparando esta figura com a figura 

14, pode verificar-se que a escassez de água, para além de afetar o Continente Africano e 

Asiático, irá expandir-se para a Oceânia e América do Sul. Segundo (Rijsberman, 2006) a 

escassez de água será um dos principais entraves para o sector agrícola nas próximas 

décadas, principalmente, nos Continentes Africano e Asiático. 
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2.5 A água e o Desenvolvimento Sustentável 

“Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades 

básicas do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazerem as suas próprias necessidades” (United Nations, 1987). 

As recentes alterações climáticas, o aumento dos episódios de escassez de água e a 

deterioração da sua qualidade, tornam cada vez mais evidente que é necessária uma 

cooperação internacional para combater este problema. O consumo descontrolado, 

excessivo e ineficiente da água nas últimas décadas fizerem a população mundial 

perceber a importância deste recurso, sendo que atualmente a utilização sustentável da 

água é prioritária a uma escala planetária. Segundo (Vieira, 2003) é necessário aumentar 

a produtividade da água, sendo desejável que a mesma duplique nos próximos 25 anos, 

ou seja, torna-se necessário obter duas vezes o serviço ou benefício por cada litro de água 

captado. Uma das soluções para promover uma utilização sustentável da água, 

garantindo a sua quantidade e qualidade para as gerações futuras, é a redução da sua 

procura e o aumento da eficiência do seu uso, sendo por isso, fundamental reverter a 

atual tendência para o aumento do consumo e procura de água (Santos e Taveira-Pinto, 

2013). 

2.5.1 Politicas adotadas 

Ao longo das últimas décadas, devido à deterioração da qualidade e quantidade dos 

recursos de água potável, a União Europeia reconheceu a necessidade de adoção de 

medidas para a proteção e gestão dos recursos hídricos (Bixio et al., 2008). 

Um exemplo disso é a Directiva Europeia 2000/60/CE ou Directiva Quadro da Água 

(DQA), aprovada a 23 de Outubro de 2000. Esta diretiva é o principal instrumento da 

Politica da Água na União Europeia e foi criada para lidar com os problemas do sector da 

água, nomeadamente o seu uso excessivo, poluição e diminuição da qualidade, 

fornecendo um conjunto de orientações, abordagens, princípios, objetivos e medidas 

comuns, para todos os estados membros. Esta diretiva aponta claramente para uma visão 

moderna da gestão dos recursos hídricos, considerando a água não como um produto 
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comercial, mas como um património que deve ser protegido. Tendo como principal 

objetivo garantir, até 2015, o bom estado de todas águas de superfície interiores, das 

águas de transição (águas de superfície na proximidade da foz dos rios), águas costeiras e 

das águas subterrâneas (DQA, 2000; Vieira, 2003). 

 Esta diretiva apresenta um conjunto de objetivos bem definidos (DQA, 2000): 

• Preservação, proteção e melhoria da qualidade do ambiente, através de uma 

utilização racional dos recursos naturais: 

• Evitar a contínua degradação dos ecossistemas aquáticos, terrestres e zonas 

húmidas dependentes dos ecossistemas aquáticos, através da melhoria e proteção do 

seu estado; 

• Promover uma utilização sustentável da água e integrando-a em outras 

políticas comunitárias, como as políticas energéticas, de transportes, agrícola, pescas, 

regional e turística; 

• Proteção e melhoria do ambiente aquático, através da adoção de medidas de 

redução da poluição das fontes de água (Ex: Descargas e emissão de substâncias 

perigosas); 

• Diminuir os efeitos de inundações e secas. 

 

A DQA exige a elaboração de planos de gestão das bacias hidrográficas, para cada 

região hidrográfica situada no território, com o objetivo de melhorar gestão dos recursos 

hídricos. De acordo com o artigo 13º desta diretiva, todos os estados membros devem 

elaborar um plano de gestão para as suas bacias hidrográficas. No caso de uma região 

hidrográfica internacional, situada no território da comunidade, os estados membros 

devem coordenar e colaborar entre si, com o intuito de elaborar um único plano de 

gestão da bacia hidrográfica internacional. Se esse plano de gestão da bacia hidrográfica 

internacional não for elaborado, conjuntamente, os estados membros devem elaborar 

planos de bacia hidrográfica que abranjam as partes da região hidrográfica situadas no 

seu território (DQA, 2000). 
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Em Portugal, a aplicação da DQA trouxe dois grandes desafios para a gestão dos 

recursos hídricos: o Plano Nacional da Água (PNA) e os Planos de Bacia Hidrográfica 

(PBH). Estes planos são instrumentos fundamentais para uma política ambiciosa de 

gestão da água, que vão de encontro aos objetivos definidos na DQA. Nestes documentos 

é apresentado o diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos no país. Foram 

avaliados cenários de evolução socioeconómica e a sua relação com os recursos hídricos e 

quais os objetivos e metas a alcançar. Acrescente-se que, são propostos um conjunto de 

programas de ação para a construção de infra-estruturas e de ações necessárias para o 

cumprimento dos objetivos ambientais. Embora ainda apresentem alguns defeitos e 

deficiências estes planos representam um importante desenvolvimento na formulação e 

execução de estratégias, fundamentais para uma política de gestão integrada dos 

recursos hídricos e dos respetivos ecossistemas aquáticos (Vieira, 2003). 

O Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) é um instrumento de 

política nacional que visa a promoção do uso eficiente da água, especialmente nos 

sectores urbano, agrícola e industrial. Desta forma, o PNUEA contribui para melhorar as 

condições ambientais, sem colocar em causa as necessidades vitais e a qualidade de vida 

das populações, bem como, o desenvolvimento económico do país. Este Programa 

associa uma melhoria da eficiência da utilização da água a uma nova cultura de água em 

Portugal, através da qual este recurso seja crescentemente valorizado, não só pela sua 

importância para o desenvolvimento económico e humano, mas também para a 

preservação do meio ambiente, numa ótica que vai de encontro ao desenvolvimento 

sustentável e respeito pelas gerações vindouras (PNUEA, 2012 ; APA, 2014). 

O PNUEA teve a sua génese em 2000/2001, quando foi elaborada a sua versão 

preliminar, através de uma colaboração entre o Instituto Nacional da Água (INAG), o 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e o Instituto Superior de Agronomia (ISA). 

O objetivo dos estudos realizados foi avaliar a eficiência do uso da água em Portugal, nos 

sectores agrícola, urbano e industrial e propor um conjunto de medidas para se alcançar 

uma melhor eficiência na utilização de água, apresentando como vantagens adicionais a 

redução do consumo de energia, bem como, a redução de águas residuais. Até ao ano 

2005, foram desenvolvidos, pelo LNEC e ISA, um conjunto de documentações técnicas de 



 

25 

 

apoio ao PNUEA. Ainda no mesmo ano, a Resolução de Conselho de Ministros (RCM nº 

113/2005) aprova a criação do PNUEA, definindo metas a alcançar em cada sector 

(urbano, agrícola e industrial), num prazo de 10 anos. No ano de 2006 é criado o Grupo de 

Trabalho Interministerial (GTI), com o objetivo de operacionalizar o PNUEA, 

estabelecendo linhas de orientação, objetivos e medidas a adotar por cada sector 

utilizador de água. No ano seguinte o GTI elabora um relatório, onde são definidos 

objetivos específicos para cada sector, onde consta um programa de execução material e 

financeira e a metodologia de trabalho a adotar. Em 2008, o GTI elabora um segundo 

relatório, onde são definidas medidas especificas para cada sector e os objetivos 

estratégicos comuns a todos os sectores. Finalmente em 2012, a Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) reativa o PNUEA com um plano para 2012-2020 e cria uma Comissão de 

Implementação e Acompanhamento (CIA), onde estão representados e envolvidos os 

maiores consumidores de água, nomeadamente os sectores urbano, agrícola e industrial. 

Neste documento é feita uma análise geral do consumo e eficiência da utilização água, 

são definidas metas e objetivos a atingir e propostas um conjunto de medidas específicas 

para cada sector, com o objetivo de melhorar a eficiência deste recurso. Para além das 

medidas destinadas a melhorar a eficiência no uso de água, são também propostas um 

conjunto de medidas específicas para situações de eventual escassez hídrica. Das 126 

medidas apresentadas, 69 destinam-se ao sector urbano, 34 ao sector industrial e 23 ao 

sector agrícola. Dentro das medidas propostas neste documento, estão a redução de 

pressões nos sistemas de abastecimento, utilização de águas residuais tratadas, 

reutilização de águas cinzentas, aproveitamento de águas pluviais, substituição de 

dispositivos de utilização por dispositivos de menor consumo de água, utilização de um 

sistema de tarifas adequado, entre outras (PNUEA, 2012; APA, 2014). 

2.6 Sistema de Aproveitamento de águas pluviais 

O Aproveitamento de águas pluviais é uma prática muito antiga, que volta a ganhar 

relevo em países desenvolvidos, inserida em estratégias para o uso eficiente da água 

(Neves et al., 2006). Os Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais (SAAP) consistem 

na recolha de águas pluviais que incidem sobre as superfícies impermeáveis dos edifícios, 

tais como coberturas, varandas, terraços, pavimentos impermeáveis, entre outros ,sendo 
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essa água armazenada para posterior utilização em vários usos domésticos, industriais e 

comerciais. A utilização destes sistemas permite a redução do consumo de água 

proveniente da rede pública. Sempre que se implementa um SAAP, a utilização da água 

da rede pública é utilizada apenas quando se esgotam as águas pluviais armazenadas 

(Almeida et al, 2006). O objetivo de um SAAP, não é desenvolver uma nova fonte de 

abastecimento de água, mas sim possibilitar a redução do consumo das fontes 

convencionais (Mierwza et al., 2007). 

Os Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais são uma das medidas para o uso 

eficiente da água, promovem o desenvolvimento sustentável e combatem a atual 

escassez de água. O investimento em equipamentos para reduzir o consumo de água 

tratada, tais como Sistemas de Aproveitamento de Águas pluviais, deve ser visto como 

uma precaução para futuras situações de escassez (EEA, 2012). Os SAAP poderão 

desempenhar um papel central no sentido de alargar a segurança da água e a redução de 

impactos sobre o meio ambiente (El-Sayed et al.,2010). Os SAAP são uma estratégia para 

a conservação da água e uma das alternativas para enfrentar a carência deste recurso, 

tanto para fins potáveis, como não potáveis, tornando-se uma alternativa para minimizar 

a sua escassez (Goldenfum, 2006). Estes sistemas são uma das melhores medidas contra a 

falta e excesso de água. Um SAAP pode combater a escassez de água e é muito eficiente 

no controlo de escoamento e restauração do ciclo hidrológico (Zaizen et al., 1999). Os 

SAAP são também uma das estratégias específicas que o sector da água necessita para 

lidar com as futuras alterações climáticas (Pandey et al., 2003). 

Segundo (Santos e Taveira-Pinto, 2013) o potencial dos SAAP para reduzir o consumo 

de água potável é muito alto. Vários estudos demonstram que a instalação de um SAAP 

pode promover poupanças significativas de água potável em edifícios. Na Alemanha, um 

estudo realizado por Herrmann e Schmida, 2000, mostra que podem ser atingidas 

poupanças de água entre 30 a 60%, em residências, dependendo da área de captação e 

do consumo de água. Em Newcastle, Austrália, um estudo realizado em 27 habitações, 

mostra que a utilização de águas pluviais permite uma poupança de água potável na 

ordem dos 69% (Coombes et al., 2000). Em Saint Cugat del Valles, um município da 

Comunidade Autónoma da Catalunha, a utilização de SAAP poderia satisfazer cerca de 
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16% da procura total de água da cidade (Domènech e Saurí, 2011). Na Jordânia, o 

potencial de poupança de água potável através da utilização de SAAP variou de 0,27 a 

19,7%, dependendo da localização geográfica (Abdulla e Al-Shareef, 2009). No Brasil, um 

estudo realizado em 195 cidades dos Estados de Minais Gerais, São Paulo, Espírito Santo e 

Rio de Janeiro, revela que o potencial de poupança de água potável foi em média de 41%, 

variando de 12 a 79%, dependendo da localização geográfica (Ghisi et al.,2007). Em 

Ringdansen, Suécia, um estudo realizado (Villarreal e Dixon, 2005) para dois blocos de 

edifícios residenciais, mostrou que a utilização de águas pluviais em autoclismos, poderia 

resultar, em poupanças de água potável de cerca de 60% do abastecimento da rede 

pública. No Reino Unido, um estudo realizado por Ward et al., 2010, mostra que os SAAP 

podem satisfazer 36 a 46% da procura de água em autoclismos. No entanto, as poupanças 

de água obtidas através destes sistemas estão sempre dependentes de um conjunto de 

fatores. Embora os SAAP sejam uma alternativa eficaz para o abastecimento de água, 

promovendo poupanças de água potável, a sua eficiência está diretamente relacionada 

pela distribuição da precipitação e pelos consumos de água (Su et al., 2009; Helmreich e 

Horn, 2009). 

Apesar de os SAAP terem um grande potencial para promover poupanças de água 

potável, atualmente, ainda são uma estratégia pouca implementada, especialmente em 

zonas de baixa pluviosidade (Domènech e Saurí, 2011). Muitos países continuam a 

depender exclusivamente das fontes de água convencionais, tais como, rios e águas 

subterrâneas (Mati et al., 2006). É evidente que existe uma inércia no que diz respeito à 

utilização destes sistemas, uma vez que as fontes de abastecimento de água potável 

continuam a estar disponíveis (Jones e Hunt, 2010).  

2.6.1 Breve História dos Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais 

(SAAP) 

Os Sistemas de Aproveitamento de águas pluviais não constituem uma tecnologia 

nova, segundo Jones e Hunt, 2010, foram construídos, na Jordânia, sistemas de captação 

de água da chuva há 3000 a.C. Evidências arqueológicas compravam a existência de 

sistemas de captação de águas pluviais há 4000 anos, porém, o conceito de 
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aproveitamento de águas pluviais pode ter surgido há 6000 anos, na China (Brown et al., 

2005). Na ilha de Creta, Grécia, foi encontrado um sistema de armazenamento de águas 

pluviais sofisticado, durante os trabalhos de reconstrução do Palácio de Knossos, 

construído em 1700 a.C. (Hasse, 1989). 

A utilização de pequenas barragens, para retenção de águas pluviais, e meios para o 

controlo do escoamento de águas pluviais podem ser encontradas até ao início da história 

(Mbilinyi et al., 2005). Um exemplo disso são os terraços para a produção de arroz, nas 

Filipinas (Figura 16), que apesar de serem utilizados há milhares de anos, ainda são uma 

técnica eficiente (Hasse, 1989). 

 

Figura 16 – Produção de Arroz através da utilização de águas pluviais, nas Filipinas (Fonte: 8Thingstodo, 2014) 

Na Tanzânia, o aproveitamento de águas pluviais tem uma longa história. Vários 

conhecimentos e técnicas indígenas de aproveitamento de águas pluviais, foram 

desenvolvidas ao longo dos séculos, de forma a melhorar a disponibilidade de água para a 

produção agrícola. Estas tecnologias indígenas são baseadas na experiência, transmitidas 

através de gerações e testadas ao longo de séculos. Por exemplo, o conceito de 

“Mashamba ya mbuga” tem sido praticado há milénios em regiões semi-áridas da 

Tanzânia, onde os agricultores cultivam plantações de alta exigência de água nas partes 
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mais baixas dos terrenos, aproveitando o escoamento de águas pluviais das terras 

vizinhas mais altas. Para além disso, foram desenvolvidas estruturas de armazenamento 

de água, denominadas por “ndiva”, barragens para armazenamento de águas pluviais, 

denominadas por “lambo” e canais de desvio e controlo de escoamento de águas pluviais, 

denominados de “sasi”. Estas tecnologias permaneceram sustentáveis durante séculos, 

pois adaptaram-se à cultura local e ao meio ambiente (Mbilinyi et al., 2005). 

Durante a urbanização do Império Romano em torno do Mar Mediterrâneo, foram 

construídos sistemas para a captação de águas pluviais, em todos os locais onde os 

recursos hídricos eram limitados. Por esta razão, podem ser encontrados reservatórios de 

armazenamento de águas pluviais antigos, em Malta, Espanha, Líbano, Turquia e na ilha 

Sicília. Um dos maiores reservatórios de armazenamento de águas pluviais no mundo é o 

Yerabatan Sarayi (Figura 17), localizado em Istambul, na Turquia. Este reservatório 

subterrâneo, foi construído durante o reinado do imperador Justiniano (527 – 565 d.C.), 

mede 140 metros por 70 metros e tem uma capacidade de armazenamento de 80,000 

m3. Atualmente, este reservatório subterrâneo é uma atração turística da cidade de 

Istambul (Hasse, 1989). 

 

 

Figura 17 – Reservatório subterrâneo Yerabatan Sarayi (Fonte: RatesToGo, 2009) 
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Em Portugal também se encontram vestígios de aproveitamento de águas pluviais. Um 

exemplo disso é o Convento dos Templários em Tomar, construído em 1160, e onde 

permanecem intactos dois reservatórios de armazenamento de águas pluviais com 

capacidades de 215 e 145 m3 (Tomaz, 2009; Wikipédia, 2011). 

2.6.2 Usos compatíveis com o aproveitamento de águas pluviais 

As águas pluviais são uma excelente fonte alternativa de água, podendo ser utilizadas 

em diversos processos, bem como, em diferentes sectores, tais como, doméstico, 

industrial e comercial. Segundo ANQIP, 2009; Jones e Hunt, 2010; Mwenge Kahinda et al., 

2010, as águas pluviais podem ser usadas em diversos usos domésticos, tais como: 

• Descarga de autoclismos; 

• Máquina de lavar a roupa; 

• Limpeza; 

• Lavagem de pavimentos e veículos; 

• Rega de zonas verdes e atividades produtivas de pequeno porte; 

• Piscinas ecológicas; 

• Refrigeração do ar condicionado (AVAC). 

Como já foi referido, esta água também pode ser utilizada na indústria e no comércio. 

Segundo Amorim e Pereira, 2008; ANQIP,2009; Mwenge Kahinda et al., 2010, as águas 

pluviais podem ser utilizadas em diversos usos industriais e comerciais, tais como: 

• Serviços de Limpeza; 

• Redes de combate a incêndio; 

• Descarga de autoclismos; 

• Arrefecimento de maquinaria e equipamentos; 

• Rega de zonas verdes; 

• Lavagem de veículos 

• Lavagem de roupa (Hotéis, lavandarias, etc.); 

• Refrigeração ar condicionado (AVAC); 

• Fabrico de Tijolo; 
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• Fabrico de Betão; 

• Outros. 

 

Contudo, segundo alguma bibliografia (Che-Ani et al., 2009; Helmreich e Horn, 2009; 

Lawson et al., 2009; Li et al., 2010,), as águas pluviais, desde que sejam sujeitas a um 

tratamento específico e adequado, podem ser usadas para fins potáveis, tais como: 

• Cozinhar; 

• Beber; 

• Tomar banho; 

• Lavar a loiça. 

 

2.6.3 Vantagens e Desvantagens dos SAAP 

Os Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais (SAAP) apresentam inúmeras 

vantagens de carácter ambiental, económico e social. Segundo Zaizen et al.,1999; 

Villarreal e Dixon, 2005;Almeida et al, 2006; Su et al., 2009; Che-Ani et al. ,2009; 

Helmreich e Horn, 2009; Mwenge Kahinda et al, 2010; Domènech e Saurí, 2011, os SAAP 

apresentam as seguintes vantagens e desvantagens: 

Vantagens: 

• Controlo de escoamento e diminuição do volume de água no sistema de 

drenagem urbana; 

• Contribuição para a Conservação da Água; 

• Prevenção de desastres naturais (Ex: Inundações, escassez de água); 

• Restauração do ciclo hidrológico; 

• Preservação do meio ambiente; 

• Instrumento de combate à escassez de água. 

• Diminuição da dependência das principais fontes de abastecimento água (Ex: 

Águas subterrâneas); 

• Redução do consumo de água potável; 
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• Independência de água da rede pública, diminuindo as faturas de água, bem 

como, o consumo de água da rede pública; 

• A precipitação é a fonte de água diretamente mais acessível; 

• Facilidade de instalação do sistema; 

• Aumento da produtividade da água; 

• Diminuição do consumo de energia; 

• Redução de investimento em infra-estruturas de abastecimento de água. 

• A captação é feita nas proximidades do edifício, diminuindo assim a longa 

distância que a água teria de percorrer, eliminando, desta forma, a necessidade de 

sistemas de distribuição; 

• Evita as perdas de água no transporte. 

 

Desvantagens: 

• Custos elevados, especialmente em habitações unifamiliares; 

• Manutenção regular do sistema; 

• Dependência da precipitação, não havendo captação em períodos de seca; 

• Dependência das áreas de captação; 

• O conhecimento das pessoas em relação aos SAAP e à sua correta utilização é 

inadequado; 

• Perda de receitas por parte das empresas responsáveis pelo abastecimento de 

água; 

• Ausências de estratégias governamentais, em relação aos SAAP; 

• Ausência de regulamentação; 

• Em alguns países a implementação de um SAAP é ilegal, se a legislação for 

rigorosamente aplicada; 

• Muitas vezes, os benefícios financeiros só são obtidos a longo prazo; 

• Investimento inicial é geralmente inacessível para a população em geral, sem o 

apoio do governo. 
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2.6.4 Qualidade das Águas Pluviais 

Toda a precipitação que caí do céu é pura, macia, suave e é uma das fontes de água 

mais limpas existentes no nosso planeta. A qualidade das águas pluviais é superior às 

águas superficiais e subterrâneas, pois não entra em contanto com o solo e rochas que 

podem dissolver na água sais minerais, que podem degradar, assim, a qualidade da 

mesma. No entanto, as águas pluviais quando precipitam adquirem acidez através da 

dissolução de alguns poluentes atmosféricos, tais como, o dióxido de carbono e o azoto. 

Para além disso, a qualidade das águas pluviais é dependente da localização geográfica e 

das condições locais envolventes (Brown et al., 2005). 

As águas pluviais no seu estado puro são, geralmente pouco poluídas, dependendo da 

qualidade da atmosfera envolvente. Por exemplo, as águas pluviais de áreas rurais, 

localizadas longe da poluição atmosférica, são bastante limpas, quando comparadas com 

as zonas urbanas. Já as águas pluviais de áreas urbanas, caracterizadas por um elevado 

tráfego e pelo impacto da indústria, estão contaminadas por partículas, metais pesados e 

poluentes orgânicos (Helmreich e Horn, 2009). 

Apesar das águas pluviais apresentarem qualidade elevada, esta é muito influenciada 

pelas condições locais, como a proximidade a rodovias, presença de vegetação e 

atividades industriais, que têm influência na presença de material poluente nas áreas de 

captação (Mierwa et al.,2007).Os poluentes encontrados nas áreas de captação, incluem 

poeira, lixo, resíduos vegetais (Folhas e galhos), fezes de animais, pequenas quantidades 

de metais pesados e compostos orgânicos mais complexos, que degradam a qualidade 

das águas pluviais (Villarreal e Dixon, 2005; Che-Ani et al., 2009).A seleção adequada do 

material da cobertura, uma regular inspeção e limpeza de caleiras e tubos de queda e 

uma correta manutenção do reservatório, garantem um aumento da qualidade destas 

águas (Domenèch e Saurí, 2011). 
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2.6.5 Componentes de um SAAP 

Um Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais é constituído por vários 

componentes. Segundo Brown et al., 2005; Neves et al., 2006; ANQIP, 2009; BSI Group, 

2009; Che-Ani et al., 2009, um SAAP é constituído pelos seguintes elementos: 

• Área de Captação; 

• Sistema de Transporte; 

• Pré-Tratamento, Filtração e Dispositivos de Rejeição do First Flush; 

• Reservatório de Armazenamento; 

• Sistemas de Tratamento (Sistemas Potáveis) 

• Sistema de Distribuição; 

• Abastecimento da rede pública. 

Na Figura 18 estão representados os componentes de um SAAP para fins não potáveis. 

 

 

Figura 18 – Componentes Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais (Adaptado de: Oliveira e Irmão, 2012). 

2.6.5.1 Área de Captação 

A Área de Captação é a superfície sobre a qual incide a precipitação, ou seja, é a 

superfície que permite a recolha do escoamento de águas pluviais. A quantidade de águas 

pluviais suscetíveis de serem recolhidas durante um evento de precipitação depende da 
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área de captação, bem como, da intensidade de precipitação. As coberturas de edifícios, 

pavimentos exteriores, varandas, pátios ou estradas são algumas das superfícies 

impermeáveis que são utilizadas para a captação de águas pluviais. 

Apesar de existirem várias possibilidades para as superfícies de captação, as 

coberturas dos edifícios são a superfície de captação mais comum, uma vez que as águas 

provenientes da cobertura não estão afetadas pela poluição dos veículos ou das pessoas. 

Os telhados dos edifícios constituem grande parte das áreas impermeáveis das cidades, e, 

por isso, são uma boa possibilidade para a recolha de águas pluviais (Villarreal e Dixon, 

2005). Uma das vantagens da recolha de escoamento de coberturas é o facto de permitir 

que as águas pluviais sejam encaminhadas para o reservatório de armazenamento por 

ação da gravidade, tornando desta forma os sistemas mais simples e económicos 

(Marques, 2011). 

O Material da cobertura, assim como a sua área, têm grande influência na eficiência da 

recolha e na qualidade da água (Abdulla e Al-Shareef, 2009). Materiais com coeficientes 

de escoamento baixos devem ser evitados de forma a minimizar as perdas de água. A 

título de exemplo, coberturas com vegetação, produzirão escoamentos menores, do que 

uma cobertura tradicional (BSI Group, 2009). As áreas de captação devem ser constituídas 

por superfícies lisas, limpas e impermeáveis. Materiais cerâmicos, ardósia, chapas de 

zinco e plástico são considerados boas superfícies de captação. Superfícies com pinturas 

não tóxicas, também, podem ser utilizadas, no entanto é preferível que a superfície de 

captação não esteja pintada, uma vez que as águas pluviais podem arrastar partículas de 

tinta para o reservatório de armazenamento, comprometendo assim a qualidade da água 

(Li et al., 2010).Os materiais cerâmicos e o betão são adequados, tanto para sistemas 

potáveis como não potáveis. Contudo, estes materiais são porosos e podem contribuir 

para a perda de cerca de 10% do escoamento. De forma a evitar este fenómeno, as telhas 

podem ser pintadas ou revestidas com um impermeabilizante especial (Brown et al., 

2005). 

Segundo a especificação técnica inglesa (BSI Group, 2009), para selecionar a superfície 

de captação devem ser tidos em conta os seguintes critérios: 
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• Os materiais e as suas características de escoamento; 

• Os níveis de poluição e o risco de contaminação do sistema. 

2.6.5.2 Sistema de Transporte 

O Sistema de transporte encaminha as águas pluviais recolhidas na área de captação 

para o sistema de tratamento, ou diretamente para o reservatório de armazenamento. 

Este sistema é constituído por algerozes, caleiras, tubos de queda e coletores, ou seja, os 

elementos que são utilizados para o projeto da Rede Drenagem de Águas Residuais 

Pluviais. Quando se pretende instalar um Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais 

num edifício existente, o dimensionamento destes elementos, normalmente, não é 

necessário, uma vez que a sua aplicação é obrigatória pelo Decreto-Regulamentar 23/95 

de 23 de Agosto – “Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de 

Água e de Drenagem de Águas Residuais”, (DR 23/95). 

As caleiras e os algerozes têm como finalidade a recolha e condução das águas pluviais 

aos tubos de queda. No dimensionamento destes elementos deve ter-se em atenção os 

caudais, a inclinação, a rugosidade do material e a altura da lâmina líquida, que não deve 

exceder 0,7 da altura da secção transversal. Chapa zincada, cobre, betão, fibrocimento, 

alumínio lacado, PVC (policloreto de vinilo)rígido são os materiais utilizados para 

construção destes elementos (DR 23/95).Na Figura 19 está representada uma caleira de 

cobre e a respetiva ligação ao tubo de queda. 
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Figura 19 – Caleira para a recolha de águas pluviais (Gota d’ Água, 2014). 

Os tubos de queda têm como finalidade a condução das águas pluviais provenientes 

dos dispositivos de descarga até aos coletores prediais. O traçado dos tubos de queda 

deve ser vertical, formado por um único alinhamento reto. O diâmetro nominal não pode 

ser inferior ao maior dos diâmetros a eles ligados, com um mínimo de 50 mm. Aço 

galvanizado, ferro fundido, chapa zincada e PVC rígido são alguns dos materiais utilizados 

em tubos de queda (DR 23/95). Para sistemas potáveis não é recomendável utilizar 

caleiras em chumbo, sendo certo que ainda, hoje, podem ser encontradas em edifícios 

mais antigos, pois as chuvas mais ácidas podem dissolver o chumbo, contaminando assim 

a água (Brown et al., 2005). 

Os coletores prediais têm como finalidade a recolha de águas pluviais provenientes 

dos tubos de queda e transportá-la até à câmara de ramal de ligação. A sua inclinação 

deve situar-se entre 10 e 40mm/m, podendo baixar até 5 mm/m e o diâmetro mínimo 

nominal não pode ser inferior ao maior dos diâmetros das canalizações a eles ligadas, 

com um mínimo de 100 mm (DR 23/95). Na Figura 20 está representado o sistema de 

transporte (Caleiras, tubos de queda e coletores), de um Sistema de Aproveitamento de 

Águas Pluviais e a sua ligação ao reservatório de armazenamento. 
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Figura 20 – Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais, no Condado de Craven, Carolina do Norte (Fonte: Jones 

e Hunt, 2010). 

A limpeza da cobertura de um SAAP é o tratamento que afeta mais diretamente a 

qualidade da água captada. Quanto mais limpa a água proveniente da cobertura, menos 

pressão é colocada sobre os equipamentos de tratamento (Brown et al., 2005). Após um 

período significativo sem precipitação, é natural que as áreas de captação apresentem 

alguma sujidade, podendo a mesma ser arrastada pela água. Um processo simples e 

eficaz para contrariar esta situação é a colocação de malhas metálicas nas caleiras do 

edifício (Figura 21). A instalação de malhas nas caleiras (Gutter guards) são exemplos de 

técnicas que permitem evitar a acumulação de detritos no sistema de transporte 

(Quadros, 2010; Li et al. 2010). Este sistema previne a entrada de detritos de maiores 

dimensões no sistema, tais como folhas, excrementos de animais, provenientes das áreas 

de captação. A aplicação de malhas para impedir a entrada de detritos no sistema de 

transporte é citada em vários estudos (Brown et al., 2005; Quadros, 2010;Li et al. 2010; 

Marques, 2011). De referir ainda, que o sistema de transporte deve ser inspecionado e 

limpo regularmente, de forma a minimizar a contaminação da água e evitar a obstrução 

do mesmo.  
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Figura 21 – Malhas para caleiras (Fonte: Guttersupply, 2014 e Stockmohr, 2014). 

 

2.6.5.3 Pré-Tratamento, Filtração e Dispositivos de Rejeição do First Flush 

As águas pluviais provenientes das áreas de captação podem apresentar-se 

contaminadas por vários detritos tais como, folhas ou excrementos de animais. A 

principal causa deste fenómeno é a deposição do material poluente nas áreas de 

captação, durante os períodos de seca. Por esta razão, é necessário a instalação de 

sistemas que não permitam que estes detritos entrem no sistema e reduzam a qualidade 

da água. Dentro deste entendimento, podem ser aplicados Dispositivos de Rejeição do 

First Flush, Sistemas de Filtração ou as já referidas, malhas metálicas para caleiras. 

2.6.5.3.1 Filtração 

Os sistemas de filtração têm como objetivo a remoção de detritos e impurezas, que 

são arrastados das áreas de captação, antes de as águas pluviais serem encaminhadas 

para o reservatório de armazenamento. Existem inúmeros tipos de filtros para aplicação 

em Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais e o seu tamanho e estrutura 

dependem essencialmente da área das superfícies de captação. O sistema de filtração 

deve ser incorporado num SAAP a montante do reservatório de armazenamento, ser 

resistente à água e às intempéries, de fácil remoção, acessível para limpeza e 
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manutenção e deve ter uma eficiência de pelo menos 90% (BSI Group, 2009). Em seguida 

serão apresentados alguns modelos para a filtração de águas pluviais. 

• Filtros para tubos de queda 

O Filtro Radius (Figura 22) é um sistema de filtração aplicado diretamente em tubos de 

queda, para áreas de captação até 90 m2. Estes filtros são comercializados pela Empresa 

Alemã 3P Technik, são de fácil instalação e manutenção e são ideais para sistemas que 

não possuam outro tipo de filtração (3P Technik, 2014).  

 

Figura 22 – Filtro Radius para tubos de queda (Fonte: 3P Technik, 2014) 

Tal como pode ser observado na Figura 22, o Filtro Radius é composto por uma 

entrada de água com deflectores (1 e 2), na parte superior da caixa do filtro, permitindo 

que o fluxo de águas pluviais nos tubos de queda seja atenuado. Posteriormente, as águas 

pluviais são distribuídas, uniformemente, pelas lâminas do primeiro filtro (3 e 4), onde 

são removidos os detritos de maiores dimensões, tais como folhas, fezes de animais, 

poeiras, galhos, etc. Em seguida, as águas pluviais passam por um sistema de filtração 

secundário (5), que permite a remoção das partículas mais finas. Finalmente, os detritos 

são eliminados pela parte frontal da caixa do filtro (6) e as águas pluviais filtradas fluem 

para o reservatório de armazenamento através da parte inferior do filtro (7) (3P Technik, 
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2014). Este sistema deve ser aplicado a montante do reservatório de armazenamento, tal 

como é ilustrado na figura seguinte (Figura 23). 

 

Figura 23 – Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais com Filtro Radius (3P Technik, 2014). 

• Filtro a montante do reservatório de armazenamento 

Um dos sistemas de filtração que pode ser aplicado num SAAP é o Filtro VF1 (Figura 

24). Estes filtros são comercializados pela Empresa Alemã 3P Technik e são compostos 

por duas entradas de água, uma saída de água para o reservatório e uma saída para a 

Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais. Estes sistemas são de alta eficiência, pois 

a filtração é efetuada através de dois filtros, um para partículas de grandes dimensões e o 

outro para as partículas mais finas. Estes filtros necessitam de uma manutenção 

periódica, sendo recomendada uma limpeza e inspeção de uma ou duas vezes por ano 

(3P Technik, 2014).Este tipo de filtro é citado em vários estudos (Neves et al., 2006; 

Quadros, 2010; Marques, 2011. Segundo a empresa fabricante (3P Technik, 2014) este 

filtro pode ser utilizado para áreas de captação até 450 m2. Em alternativa a este tipo de 

filtração, ou como complemento, podem ser utilizados dispositivos de rejeição de first 

flush (Neves et al., 2006).  
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Figura 24 – Filtro VF1 para Sistemas de Aproveitamento de águas pluviais (Fonte: 3PTechnik, 2014). 

Como já foi referido este filtro é composto por duas entradas de água, situadas na 

parte superior da caixa do filtro. Ao entrar no filtro (1) a água é distribuída 

uniformemente em pelas lâminas do primeiro filtro (2) e os detritos de maiores 

dimensões passam pela lâmina metálica, sendo encaminhadas para a Rede de Drenagem 

de Águas Residuais Pluviais (5). Em seguida, a água pré-filtrada passa por um segundo 

filtro com uma malha de 0,26 mm, permitindo desta forma eliminar as partículas mais 

finas, conduzindo-as posteriormente para a Rede Pluvial (5). Finalmente, á água filtrada é 

conduzida para o reservatório de armazenamento, através de uma saída inferior (4). Este 

sistema deve ser aplicado a montante do reservatório de armazenamento. E também 

pode ser colocado no interior do mesmo. (3P Technik, 2014). Na figura seguinte (Figura 

25) está representado um exemplo da instalação deste filtro. 
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Figura 25 – Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais com Filtro VF1 (Fonte: 3P Technik, 2014). 

• Filtro de grande capacidade a montante do reservatório de armazenamento 

O filtro VF6 (Figura 26) é um filtro utilizado para grandes áreas de captação até 3000 

m2. Estes filtros são comercializados pela Empresa Alemã 3P Technik e são composto por 

duas entradas de água, uma saída de água para o reservatório e uma saída para a Rede de 

Drenagem de Águas Residuais Pluviais. Estes sistemas são de alta eficiência, pois a 

filtração é efetuada através de dois filtros, um para partículas de grandes dimensões e o 

outro para as partículas mais finas. Estes filtros necessitam de uma manutenção 

periódica, sendo recomendada uma limpeza e inspeção de uma ou duas vezes por ano 

(3P Technik, 2014). 
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Figura 26 – Filtro FV6 para Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais (Fonte: 3P Technik, 2014). 

O funcionamento deste sistema de filtração é idêntico ao filtro FV1. As águas pluviais 

chegam ao filtro através de duas entradas superiores (1) e são distribuídas 

uniformemente pelas lâminas do primeiro filtro (2), para eliminação das partículas de 

maior dimensão. Em seguida, as águas pluviais passam por um sistema de filtração 

secundário (3), que permite a remoção das partículas mais finas. Posteriormente, os 

detritos são eliminados para a Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais (5) e as 

águas pluviais filtradas são recolhidas na parte inferior do filtro e são encaminhadas para 

o reservatório de armazenamento para posterior utilização (4) (3P Technik, 2014). 

Estes filtros devem ser localizados a montante do reservatório de armazenamento e a 

sua instalação requer a construção de uma caixa de visita. Na figura seguinte (Figura 27), 

estão representadas as dimensões exigidas para a caixa de visita e a respetiva localização. 
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Figura 27 – Dimensões e localização da Caixa de Visita para instalação do Filtros FV6 (Fonte: 3P Technik, 2014). 

• Filtro interior do reservatório 

Existem no mercado vários tipos de filtros que podem ser aplicados no interior do 

reservatório. Um exemplo deste tipo de filtros, é o 3P Compact Filter (Figura 28), 

comercializado pela empresa Alemã 3P Technik.  

 

Figura 28 – Filtro 3P Compact Filter para instalação no interior de reservatórios de águas pluviais (3P Technik, 

2014). 
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Estes filtros são utilizados para áreas de captação até 150 m2, sendo ideal a sua 

aplicação quando existe pouco espaço disponível e não existam diferenças de altura entre 

a saída e entrada de água no reservatório. Tal como pode ser observado na Figura 28, 

estes filtros são compostos, por uma entrada de água (1), um filtro circular que limpa a 

água (2), uma saída para a Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais (3) e uma saída 

de água para o reservatório, localizada na parte inferior do filtro (3P Technik, 2014). Na 

Figura 29 está representado um exemplo da instalação deste filtro. 

 

Figura 29 - Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais com 3P Compact Filter (Fonte: 3P Technik, 2014). 

2.6.5.3.2 Dispositivos de Rejeição do “First Flush”  

O escoamento inicial que ocorre durante um evento de precipitação pode conter uma 

elevada carga poluente. As primeiras águas a serem captadas no início de um evento de 

precipitação apresentam alguma poluição, fezes de animais, folhas, poeira, ramos de 

árvores, entre outros (Neves et al.,2006).A principal causa deste fenómeno é a deposição 

e acumulação de material poluente nas superfícies de captação, durante os períodos de 

seca. Quanto maior for o período seco, maior será a probabilidade de existência de 

poluição no primeiro escoamento de águas pluviais (Villarreal e Dixon, 2005).A instalação 

destes dispositivos é recomendada por vários estudos e documentos (Villarreal e Dixon, 
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2005 ;Almeida et al.,2006; Mierzwa et al.,2007; Tomaz, 2007; ANQIP, 2009; Helmreich e 

Horn, 2009; Quadros, 2010; Marques, 2011; Sacadura, 2011). 

Tal como o próprio nome indica, os dispositivos de rejeição do first flush, são 

dispositivos que permitem a rejeição do primeiro escoamento de águas pluviais gerado 

por um evento de precipitação. Estes sistemas são uma medida simples e eficaz, que 

impede que a água da chuva contaminada entre no reservatório, e ponha em risco a 

qualidade da mesma. Estes dispositivos são de fácil instalação, operam automaticamente 

e estão disponíveis em vários tamanhos, para se adequarem a diferentes situações. Para 

além disso estes sistemas reduzem a manutenção necessária no reservatório (Helmreich 

e Horn, 2009). Segundo a especificação técnica portuguesa (ANQIP, 2009), o volume a 

desviar poderá ser determinando com base em critérios de tempo ou com base na área 

de cobertura e altura de precipitação pré-estabelecida, que pode variar entre 0,5 e 8,5 

mm, dependendo das condições locais, ou 2mm na ausência de dados ou estudos locais. 

De acordo com a referida especificação técnica, o volume de águas pluviais a desviar 

poderá ser calculado pela seguinte equação:  

�� 	= � × � (1) 

Onde: 

Vd – Volume a desviar do sistema (litros); 

P – Altura de precipitação admitida para o first flush (geralmente 2 mm); 

A – Área de Captação (m2). 

Quanto utilizado o critério do tempo, deverá ser desviado um volume mínimo 

correspondente aos primeiros 10 minutos de precipitação, podendo adotar-se um valor 

inferior, desde que o intervalo de precipitação não exceda quatro dias (ANQIP, 2009). 

Existem no mercado vários modelos para a rejeição do first flush. Nas figuras seguintes 

(Figura 30 e Figura 31), estão representados alguns dispositivos para rejeição do first 

flush, bem como, o seu funcionamento. 
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Figura 30 – Aspeto exterior de um dispositivo de rejeição do first flush (Bertolo e Simões, 2008). 

 

Figura 31 – Dispositivo para a rejeição do first flush (Fonte: Neves et al., 2006) 

2.6.5.4 Reservatório de Armazenamento 

Após realizado o processo de pré-tratamento da água, seja ele a rejeição do first flush 

ou um qualquer processo de filtração, as águas são encaminhadas para o reservatório de 

armazenamento. O Reservatório de armazenamento de um Sistema de Aproveitamento 

de Águas Pluviais (SAAP) merece especial atenção, quer pelo seu posicionamento e 

solução construtiva, quer pelo facto de ser o elemento mais caro do sistema (Brown et 
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al., 2005; Neves et al., 2006). Segundo (Li et al., 2010) o reservatório de armazenando 

pode representar cerca de 50 a 70% do custo total do investimento de um SAAP. Quanto 

maior a dimensão do SAAP, maiores serão os volumes do reservatório. Quando se 

pretende dimensionar um SAAP que possua uma grande área de captação, o volume do 

reservatório é muito importante, devido aos seus custos e respetiva influência no período 

de retorno do investimento (Tomaz, 2007). Por isso, é necessária uma atenção especial ao 

projetar este elemento, de forma a obter-se uma capacidade ideal de armazenamento, 

sem por em causa a viabilidade do sistema. O volume do reservatório depende de vários 

fatores, tais como, a precipitação local (volume de águas pluviais aproveitável), do 

consumo de água, duração dos períodos de seca, área de captação e do orçamento 

disponível (Brown et al., 2005). 

2.6.5.4.1 Localização 

A localização do reservatório de armazenamento, depende do seu tamanho, forma, 

espaço disponível, clima e características geotécnicas. Os reservatórios podem ser 

subterrâneos, superficiais e localizados no interior dos edifícios (Ex: Sótão).Estes devem 

estar localizados o mais próximo possível dos pontos de abastecimento e consumo, de 

forma a reduzir a distância que a água tem de percorrer(Brown et al., 2005). 

• Reservatórios subterrâneos 

Os reservatórios de armazenamento enterrados são muito comuns em Sistemas de 

Aproveitamento de Águas Pluviais. A utilização destes reservatórios apresenta algumas 

vantagens. A construção deste tipo de reservatórios permite o aproveitamento adicional 

de águas pluviais recolhidas em pavimentos, não ocupam espaço acima do solo e 

protegem as águas pluviais das geadas, do frio, do calor e da luz solar, logo a ação das 

bactérias e o crescimento de algas é restringido (Almeida et al., 2006; Neves et al., 2006; 

BSI Group, 2009).Todavia, os reservatórios enterrados apresentam alguns inconvenientes, 

tais como, a necessidade de instalação de um sistema de bombagem e movimentação de 

terras (Ex: Escavação e Aterro), o que irá implicar um aumento de custos do SAAP. Para 

além disso, as ações de manutenção, tais como, a deteção de fugas e fissuras, são muito 

mais complicadas quando comparadas com os reservatórios superficiais. Na Figura 32 
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está representado um SAAP para descargas de autoclismos e urinóis, com reservatório 

subterrâneo. 

 

Figura 32 – Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais com reservatório subterrâneo (Fonte: Stormsaver, 

2014). 

Segundo a especificação técnica Portuguesa ETA 0701, é recomendada a instalação de 

reservatórios subterrâneos em locais de baixa temperatura, quando se pretenda localizar 

o reservatório no exterior. Desta forma, previne-se o congelamento da massa de água 

armazenada, uma vez que se aproveita a proteção geotérmica do solo. Nesta situação, as 

tubagens devem possuir isolamento, de forma a prevenir o congelamento da água 

(ANQIP, 2009). 

Em reservatórios de grandes dimensões o reservatório pode ser repartido em células, 

de forma a facilitar a sua manutenção. A comunicação entre células deve ser equipada 

com válvulas de seccionamento (ANQIP, 2009). Na Figura 33 está representado um SAAP 

utilizado numa estação de lavagem de veículos, onde são utilizados três reservatórios. 
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Este sistema tem a vantagem de o SAAP continuar operacional se for necessário efetuar 

qualquer tipo de manutenção ou reparação nos reservatórios 

 

Figura 33 – Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais de uma estação de lavagem de veículos (Fonte: Kessel 

,2014). 

• Reservatórios superficiais 

Os reservatórios superficiais são outra das possibilidades para um Sistema de 

Aproveitamento de Águas Pluviais. Estes reservatórios devem ser instalados em locais 

que disponham de espaço disponível, e têm a vantagem de possibilitar alguns usos sem a 

necessidade de bombagem, tais como a lavagem de pavimentos e rega do jardim. Os 

reservatórios superficiais devem ser opacos e isolados, para a minimizar potenciais 

problemas de congelamento, aquecimento e crescimento de algas (BSI Group, 2009). 

Estes reservatórios apresentam custos inferiores, quando comparados com os 

reservatórios enterrados, uma vez que não é necessário efetuar movimento de terras (Ex: 

escavação e aterro), para a sua instalação. Nestes sistemas as ações de manutenção, tais 

como, a deteção de fugas ou fissuras, são muito mais simples, quando comparadas aos 

reservatórios subterrâneos. Na Figura 34 está representado um SAAP com um 
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reservatório superficial, para usos em descargas de autoclismos, urinóis e para uma 

estação de lavagem de automóveis. 

 

Figura 34 – Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais com reservatório localizada á superfície (Fonte: 

Stormsaver, 2014). 

• Reservatórios no interior dos edifícios 

Os reservatórios no interior dos edifícios deverão localizar-se no ponto com maior cota 

possível, mas num nível inferior ao das caleiras, de forma a poder receber o escoamento 

graviticamente. (Brown et al., 2005; Neves et al., 2006). Este sistema tem a vantagem de 

permitir que a distribuição da água seja feita por ação da gravidade, deixando de ser 

necessária a instalação de bombas, o que implicará uma redução de custos. Contudo, as 

dimensões do reservatório ficam limitadas ao espaço disponível e poderá ser prejudicial 

para a estrutura do edifício, visto que o peso da água será uma sobrecarga adicional a que 

a laje estará sujeita. Nas Figuras 35 e 36, estão representados Sistemas de 

Aproveitamento de Águas Pluviais com o reservatório localizado no sótão. 
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Figura 35 – Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais com reservatório no sótão (Fonte: Neves et al., 2006). 

 

Figura 36 – Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais com reservatório no sótão (Fonte: Stormsaver, 2014). 
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2.6.5.4.2 Materiais 

Existem inúmeros materiais que podem ser utilizados para o reservatório de 

armazenamento de um Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais. Os SAAP devem ser 

constituídos por materiais que assegurem as condições estruturais, não porosos e que 

não propiciem qualquer tipo de reação química com a água (ANQIP, 2009). Segundo 

(Villarreal e Dixon, 2005) os materiais mais utilizados num SAAP são os materiais plásticos 

(Fibra de Vidro, Polietileno) ou reservatórios em betão armado construídos no local. Em 

seguida será feita uma descrição dos principais materiais encontrados na bibliografia. 

• Betão  

Os Reservatórios em betão armado podem ser construídos abaixo ou acima do solo, no 

entanto, os primeiros são mais comuns e vantajosos, uma vez que permitem volumes de 

armazenamento maiores e não ocupam espaço acima do solo. Estes reservatórios são 

normalmente construídos “in situ”ou em blocos de betão pré-fabricado, tais como, 

manilhas ou anéis de betão, tal como é ilustrado na Figura 37.  

 

Figura 37 – Reservatório executado em manilhas de betão (Fonte: Brown et al., 2005). 
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Em casos onde se pretenda efetuar a construção do reservatório “in situ”, é necessário 

realizar o dimensionamento estrutural do mesmo, de forma a poder resistir aos 

carregamentos a que mesmo estará sujeito. Segundo (Bertolo, 2006), os reservatórios em 

betão armado construídos “in situ”são os mais competitivos para volumes superiores a 

2,5 m3. 

Os reservatórios construídos com este tipo de material são caracterizados pela sua 

robustez e longa duração. No entanto, o Betão apesar de ser um material estável e 

duradouro é suscetível de fissurar, podendo originar fugas de água. Este fenómeno 

poderá ocorrer, principalmente, se os reservatórios de armazenamento estiverem 

enterrados em terrenos argilosos, uma vez que os fenómenos de contração e expansão 

do terreno podem originar uma tensão extra no reservatório, que poderá originar o 

aparecimento de fissuras. As fugas podem ser facilmente reparadas, embora o 

reservatório tenha de ser esvaziado para fazer a reparação. A utilização deste material 

apresenta a vantagem de ter capacidade para tornar as águas pluviais menos ácidas, 

através da dissolução do carbonato de sódio (base) das paredes e da laje de fundo do 

reservatório. Em reservatórios novos, esta situação poderá originar o aumento excessivo 

do pH, o que irá conferir sabor á água, e, por isso, os reservatórios devem ser lavados 

antes da sua utilização. Para sistemas potáveis, é essencial que o interior do tanque seja 

rebocado com um material de alta qualidade aprovado para utilização potável (Brown et 

al., 2005; Bertolo, 2006). Na Figura 38 está representada a instalação de um reservatório 

de betão pré-fabricado. 
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Figura 38 – Reservatório de Betão pré-fabricado (Projectista, 2014). 

• PEAD – Polietileno de Alta Densidade 

Os reservatórios em PEAD podem ser instalados à superfície, enterrados ou colocados 

no interior dos edifícios e estão disponíveis comercialmente numa vasta gama de 

dimensões, formas e cores. Estes reservatórios são compactos, no entanto apresentam 

grande capacidade de armazenamento (Helmreich e Horn, 2009). Uma das principais 

vantagens destes reservatórios é o seu baixo peso, que facilita o transporte, caso seja 

necessária uma mudança de local. De acordo com (Bertolo, 2006), em termos de custos 

estes reservatórios são os mais competitivos para volumes até 2,5 m3. Estes reservatórios 

contêm uma superfície interior lisa que facilita as operações de manutenção e reparação, 

sendo que as ações de reparação de fugas podem ser realizadas facilmente, utilizando o 

calor para derreter o plástico e moldar conforme o necessário (Bertolo, 2006). Os 

reservatórios em PEAD apresentam uma elevada resistência mecânica, insensibilidade à 

corrosão e são de fácil instalação e manutenção (Ecodepur, 2014). Uma das desvantagens 

da utilização de reservatórios em polietileno é que os mesmos são degradáveis através da 

radiação UV, logo devem ser pintados (Brown et al., 2005). De forma, a garantir uma 

longa duração, destes, principalmente se instalados no exterior, devem conter inibidores 

da radiação UV. Este processo pode ser conseguido através de uma pintura de proteção 
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(Bertolo, 2006). Na Figura 39, está representado um reservatório em PEAD 

comercializado pela empresa Portuguesa Ecodepur. 

 

Figura 39 – Reservatório em PEAD (Fonte: Ecodepur, 2014). 

Na Figura 40, está representada a instalação e colocação em obra de reservatórios em 

polietileno. 

 

Figura 40 – Instalação de reservatórios de Polietileno (Bertolo e Simões, 2008). 
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• Fibra de Vidro 

Os reservatórios em fibra de vidro podem ser instalados à superfície, enterrados ou 

colocados no interior dos edifícios e estão disponíveis comercialmente numa vasta gama 

de dimensões, formas e cores. Estes reservatórios possuem uma elevada durabilidade, 

são leves, fáceis de transportar e são adequados para o armazenamento de água para fins 

potáveis (Bertolo, 2006).Estes reservatórios são de fácil reparação e resistentes às 

intempéries, todavia o seu custo é relativamente alto, sendo preferível utilizar 

reservatórios em Polietileno (Brown et al., 2005). Na Figura 41 está representada a 

instalação de um reservatório de fibra de vidro. 

 

Figura 41 – Instalação de reservatórios em fibra de vidro (Bertolo e Simões, 2008). 

• Aço Galvanizado 

Os Reservatórios em Aço Galvanizado podem ser instalados à superfície e são uma 

excelente solução para a rega de jardins e para sistemas potáveis. Para sistemas potáveis 

devem ser colocado um revestimento no interior do reservatório. Estes reservatórios 

estão disponíveis em vários tamanhos, são leves e fáceis de transportar e podem ser 

utilizados para fins potáveis, desde que sejam devidamente revestidos. Uma das 

desvantagens da sua utilização é a possibilidade de corrosão. Geralmente, estes 
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reservatórios são mergulhados em zinco de forma a aumentar a sua resistência à 

corrosão. A pintura é outra solução que permite aumentar a vida útil destes reservatórios 

(Brown et al., 2005). Na Figura 42, está representado um reservatório superficial em Aço 

Galvanizado.  

 

Figura 42 – Reservatório em Aço Galvanizado (Fonte: Brown et al., 2005). 

• Madeira 

Do ponto de vista estético, um reservatório de madeira poderá ser uma boa escolha 

para um Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais. Estes reservatórios são 

geralmente construídos em pinho, cedro ou cipreste, são envolvidos em cabos de aço e 

revestidos no interior, com material plástico. Umas das vantagens deste tipo de 

reservatórios, é o facto de poderem ser desmontados e transportados para outro local. 

Porém, estes reservatórios apresentam custos elevados e exigem mão-de-obra 

qualificada (Brown et al., 2005). Na Figura 43, está representado um reservatório 

superficial em madeira. 
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Figura 43 – Reservatório de Madeira (Fonte: Brown et al., 2005). 

2.6.5.4.3 Instalação e Acessórios 

• Descarga de topo (Overflow) 

Diz-se que um reservatório está em overflow quando a quantidade de águas pluviais 

no sistema excede o caudal de dimensionamento, ou seja, quando o volume de 

precipitação é superior á capacidade de armazenamento. Este fenómeno poderá ocorrer 

durante eventos de precipitação extrema ou simplesmente quando existe excesso de 

águas pluviais no reservatório. Devido a este facto, a instalação de descarga de topo 

(overflow), dotada com sifão, é recomendada pelas especificações técnicas Portuguesa e 

Inglesa (ANQIP, 2009; BSI Group, 2009). Existem no mercado vários modelos destes 

dispositivos. Na Figura 44, estão representados dois modelos distintos, em polietileno, 

comercializados pela empresa 3P Technik. 
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Figura 44 – Dispositivos de descarga de topo (Overflow) dotados de sifão (Fonte 3P Technik, 2014). 

Estes dispositivos, para além de descarregarem o excesso de água do reservatório 

permitem removeras partículas flutuantes na superfície de água. Na Figura 45 é ilustrado 

o funcionamento destes dispositivos. 

 

Figura 45 – Funcionamento da descarga de topo (overflow) (Fonte: 3P Technik, 2014). 

O diâmetro da tubagem da descarga de topo (overflow), deve ser igual ou superior ao 

diâmetro do tubo de entrada do reservatório e as águas pluviais provenientes do 

overflow devem ser lançadas na Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais, 

infiltradas ou lançadas em linha natural de água, desde que não existe possibilidade de 

contaminação (ANQIP, 2009; BSI Group, 2009). A Figura 46 ilustra a instalação e 

localização da descarga de topo (overflow) no reservatório de armazenamento. 
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Figura 46 – Descarga de topo (overflow) dotada com sifão (Adaptado de 3P Technik, 2014). 

Nos casos em que a descarga de topo (Overflow) esteja ligada a uma rede pluvial é 

recomendável a instalação de uma membrana anti-roedores, de forma a impedir que 

animais consigam entrar no reservatório, colocando em causa a qualidade da água 

(ANQIP, 2009).A membrana anti-roedores, é constituída por uma lâmina espiral com 

aberturas, demasiado estreitas para a entrada de animais. Na Figura 47, está 

representada uma membrana anti-roedores, comercializada pela empresa Espanhola 

Remosa, para aplicação na canalização da descarga de topo. 

 

Figura 47 – Membrana anti-roedores (Remosa, 2014). 

Em casos em que exista a possibilidade o retorno do escoamento para o reservatório, 

deve ser aplicada uma válvula de retenção, a jusante da descarga de topo (ANQIP, 2009). 
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• Dispositivos anti-turbulência 

As águas pluviais provenientes dos sistemas de filtração não devem entrar no 

reservatório perto da superfície da água, nem a uma grande velocidade. Essa é a função 

dos dispositivos anti-turbulência. Estes dispositivos tranquilizam a entrada de água no 

reservatório, evitando que os sedimentos depositados no fundo do reservatório se 

dispersem (Lawson et al., 2009; Remosa, 2014; 3P Technik, 2014). Segundo a 

especificação técnica Portuguesa ETA 0701 (ANQIP, 2009), todos os SAAP devem conter 

este dispositivo. Na Figura 48, está representado um dispositivo anti-turbulência, em 

polietileno, e o seu respetivo funcionamento. 

 

Figura 48 – Dispositivo anti-turbulência (Adaptado de 3P Technik, 2014). 

Este dispositivo deve ser colocado no fundo do reservatório, tal como é ilustrado na 

Figura 49. 
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Figura 49 – Instalação do dispositivo anti-turbulência no reservatório de armazenamento (Adaptado de 3P 

Technik, 2014). 

2.6.5.5 Sistema de Tratamento 

O sistema de tratamento a utilizar num SAAP depende da qualidade das águas pluviais 

recolhidas e da sua utilização final, isto é, o sistema de tratamento a aplicar será mais ou 

menos exigente, consoante a qualidade da água e o uso final a que se destina (Almeida et 

al., 2006). Geralmente estes sistemas de tratamento são utilizados quando se pretende 

utilizar as águas pluviais para fins potáveis, a fim de evitar a propagação de doenças, não 

sendo necessária a sua aplicação para fins que não exijam a potabilidade da água (Ghisi et 

al., 2006; Che-Ani et al., 2009). A utilização de um sistema de tratamento provoca um 

aumento dos custos totais do sistema, uma vez que são sofisticados e caros (Li et al., 

2010). Em seguida serão apresentados alguns tratamentos de desinfeção aplicados em 

SAAP. 
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2.6.5.5.1 Filtração 

• Filtros de Areia 

A filtração lenta com areia é um método relativamente barato para melhorar a 

qualidade bacteriológica da água, e já é utilizado em diversos países. Os filtros de areia 

são construídos utilizando camadas de areia com granulometria maior no topo, deixando 

as partículas mais finas na base, permitindo assim a filtração da água. Uma limitação da 

utilização deste tratamento é que apenas consegue remover os microrganismos 

(Helmreich e Horn, 2009). Para além disso, este processo exige a construção de um 

reservatório suplementar, o que poderá aumentar o custo do sistema (Brown et al., 

2005).  

• Filtro de Sedimentos 

Os potenciais contaminantes presentes nas águas pluviais podem ser partículas sólidas 

ou encontram-se dissolvidos na água, sendo que, uma grande percentagem desses 

contaminantes, são partículas finas. A função dos filtros de sedimentos é a remoção 

dessas partículas finas, bem como, dos contaminantes associados. As partículas finas 

podem diminuir a eficiência de outros métodos de tratamento, tais como, a desinfeção 

por luz UV, pois afetam a clareza da água e impedem que a luz destrua as bactérias e vírus 

presentes na mesma (Lawson et al., 2009).Segundo a EPA (Environmental Protection 

Agency) para SAAP destinados a usos não potáveis, os filtros de sedimentos devem ser de 

5 μm ou menor(1 μm = 1x10-6m), enquanto que para usos potáveis, os filtros devem ser 

de 3 μm ou inferior. (Kloss, 2008). 

• Filtro de Carvão Ativado 

Os filtros de carvão ativado são particularmente eficazes na remoção de compostos 

orgânicos, pesticidas e hidrocarbonetos e melhoram o sabor e o odor da água. Este filtro 

deve ser colocado a montante da torneira (utilização) e a jusante do filtro de sedimentos 

(Brown et al., 2005; Lawson et al., 2009).Um filtro de carvão ativado de 3 μm ou inferior, 

deve ser utilizado em todos os SAAP destinados a fins potáveis (Kloss, 2008). 
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2.6.5.5.2 Desinfeção 

• Aplicação de Cloro 

Desde 1908, que o cloro tem vindo a ser utilizado para desinfeção da água para 

abastecimento público e piscinas, sendo que ainda é utilizado em alguns países, tais como 

o Havai ou as Ilhas Virgens dos EUA (Brown et al., 2005).Este processo é de fácil aplicação, 

barato e pode ser realizado através de pastilhas de cloro ou gás, permitindo, assim, a 

eliminação da maioria dos microrganismos (Helmreich e Horn ,2009). Existem sistemas 

disponíveis no mercado que operam automaticamente, introduzindo o cloro na água 

através de uma bomba (Brown et al., 2005). Uma das limitações da desinfeção através da 

aplicação do cloro é que algumas espécies de parasitas têm vindo a mostrar resistência a 

este tipo de tratamento, especialmente para doses de cloro baixas. Para além disso, a 

utilização do cloro pode deixar resíduos potencialmente cancerígenos na água, confere 

sabor e cheiro à mesma e não mata todos os agentes patogénicos. Por essa razão é 

recomendada a utilização de um filtro de carvão ativado a montante da torneira, para a 

remoção do cloro (Brown et al., 2005; Helmreich e Horn ,2009; Lawson et al., 2009). O 

cloro não deve ser adicionado diretamente no reservatório de armazenamento, mas sim a 

jusante do mesmo, pois pode reagir com o material orgânico que se estabelece no fundo 

dos reservatórios, o que pode formar subprodutos indesejáveis. 

• Desinfeção por UV 

A radiação/luz UV tem sido utilizada na Europa para a desinfeção de água desde o 

inicio dos anos 90.Este sistema destina-se a eliminar bactérias, vírus e microrganismos 

presentes na água e deve ser colocado a jusante do reservatório de armazenamento. 

Acoplado a este sistema, deve estar um filtro de sedimentos, pois a desinfeção só é eficaz 

quando a água se encontra clara. Este tipo de tratamento apresenta inúmeras vantagens. 

A desinfeção é efetuada sem produtos químicos, as lâmpadas UV são benignas, o 

processo não deixa qualquer subproduto/resíduos da desinfeção e a energia utilizada 

para operar é mínima. O inconveniente deste sistema é o que o mesmo pode ser ineficaz 

quando a água se encontra turva ou com elevadas contagens bacterianas (Brown et al., 

2005; Lawson et al., 2009). Na Figura 50, está representado um equipamento de 

desinfeção através de radiação UV. 
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Figura 50 – Equipamento de desinfeção através de radiação UV (Fonte: Bertolo e Simões, 2008). 

• Ozono 

O ozono é um poderoso agente oxidante que permite eliminar odores desagradáveis, e 

reduzir a cor da água. O ozono é introduzido no reservatório e como é instável, reage 

rapidamente, convertendo-se em oxigénio. (Brown et al., 2005).O ozono é um processo 

de desinfeção altamente eficaz na destruição de bactérias, no entanto é menos eficiente 

na destruição de vírus. Este processo apresenta várias vantagens. Este processo de 

desinfeção deixa a água sem sabor, sem odor, remove os materiais orgânicos e não deixa 

resíduos da desinfeção na água. As desvantagens da utilização deste processo, são o seu 

custo elevado e o consumo de energia elétrica(Lawson et al., 2009). 

• Osmose inversa 

A osmose inversa é um processo para tornar a água potável, onde a água é forçada a 

passar por uma membrana semi-permeável, de 0,0001 μm, que permite a remoção de 
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iões, contaminantes, microrganismos, sólidos e sais dissolvidos, que se encontram em 

concentrações muito baixas nas águas pluviais. Ao contrário de outros processos, como a 

radiação UV ou a aplicação do cloro, este processo não destrói ou desativa bactérias e 

vírus, em vez disso, filtra-os mecanicamente através de uma membrana. Uma das 

desvantagens da utilização deste processo é que é perdida uma grande quantidade de 

água, durante o processo, logo não é muito recomendável a sua utilização A quantidade 

de água perdida é diretamente proporcional à pureza da água, isto é, quanto mais limpas 

as águas pluviais, menos água é desperdiçada. Para além disso, a membrana é propensa a 

entupir e o processo consome energia elétrica (Brown et al., 2005; Lawson et al., 2009). 

2.6.5.6 Sistema de Distribuição 

Como já foi referido o sistema de distribuição de um SAAP pode ser gravítico ou com 

recurso a um sistema de bombagem, dependendo essencialmente do posicionamento do 

reservatório de armazenamento. Segundo a norma inglesa (BSI Group, 2009) existem três 

tipos de distribuição num SAAP: 

• As águas pluviais são bombadas diretamente do reservatório de 

armazenamento para os dispositivos de utilização; 

• As águas pluviais são recolhidas no reservatório de armazenamento e 

distribuídas graviticamente para os dispositivos de utilização (Ex: Reservatório no 

sótão); 

• As águas pluviais são recolhidas no reservatório de armazenamento, bombadas 

para um reservatório elevado e distribuídas graviticamente para os dispositivos de 

utilização. 

Segundo a especificação técnica ETA 0701 (ANQIP, 2009) o dimensionamento da rede 

de distribuição de um SAAP deve ser feito de modo análogo ao dimensionamento da rede 

potável e para níveis de conforto idênticos. Desta forma, a rede de distribuição de um 

SAAP deve ser dimensionada de acordo com o Decreto - Regulamentar 23/95 de 23 de 

Agosto – “Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e 

de Drenagem de Águas Residuais”, (DR 23/95). 



 

69 

 

O sistema de distribuição, bem como, os dispositivos de utilização devem conter 

sinalização, de forma a permitir aos utilizadores diferenciar o SAAP da rede pública de 

abastecimento. A canalização de um SAAP, incluindo acessórios, deve ser diferenciável da 

rede de água potável. Para o efeito, deve ser aplicada fita adesiva colorida com o texto 

“Rede não potável”, “Água não potável” ou “Água da chuva”, devendo o estado da 

marcação ser controlado periodicamente. Os pontos de consumo/dispositivos de 

utilização, exteriores ou interiores, devem estar identificados, de forma idêntica às 

canalizações (ANQIP, 2009). 

No início do sistema deve ser instalada uma válvula de seccionamento geral, que 

permita o corte total do mesmo. Desta forma é impedida a contaminação do sistema, 

quando sejam derramados, nas áreas de captação, produtos potencialmente nocivos para 

a saúde humana (ANQIP, 2009). O corte do sistema é vantajoso caso seja necessário 

efetuar ações de reparação ou manutenção. 

Para a maioria dos SAAP, exceto os que distribuem a água graviticamente, é necessária 

a instalação de um sistema de bombagem, de forma a assegurar uma disponibilidade 

constante de água nos dispositivos de utilização (BSI Group, 2009). Para o efeito, podem 

ser utilizados bombas centrífugas, localizadas no exterior do reservatório, ou bombas 

submersíveis. Algumas situações exigem a instalação em simultâneo dos dois tipos de 

bombas, por exemplo quando a distância ao reservatório é bastante significativa (Lawson 

et al., 2009). 

Devem ser instaladas válvulas de retenção (Figura 51), imediatamente a jusante do 

sistema de bombagem, de forma a impedir o retorno do escoamento para o interior do 

reservatório. 
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Figura 51 – Válvula de Retenção (3P Technik, 2014). 
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Figura 53 – Bomba submersível com dispositivo de sucção flutuante (Fonte: 3PTechnik, 2014). 

• Unidade de Controlo da Bomba 

Os sistemas de bombagem devem ser munidos de uma unidade de controlo (Figura 54) 

que permite operar as bombas, proteger as mesmas da ocorrência de secas, proteger o 

motor do sobreaquecimento e sobrecarga elétrica e informar sobre qualquer falha no 

sistema de bombagem (BSI Group, 2009). 

 

Figura 54 – Quadro de Controlo do sistema elevatório (Fonte: Grundfos, 2014). 

• Dispositivos de sucção flutuante 

Em qualquer reservatório, a água é mais limpa abaixo da superfície, uma vez que 

podem ser encontradas partículas flutuantes à superfície, logo a aspiração de bombagem 

deve ser efetuada entre 10 a 15 cm abaixo do nível da água no reservatório. A função do 
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dispositivo de sucção flutuante é retirar a água mais limpa do reservatório. Este 

dispositivo contém um tubo de aspiração que permite retirar a água situada 

imediatamente abaixo da superfície, impedindo o arrastamento de partículas 

sedimentadas ou flutuantes para a tubagem (ANQIP, 2009; Remosa, 2014). Existem vários 

tipos de dispositivos de sucção flutuante no mercado. Na Figura 55, está representado um 

dispositivo de sucção flutuante comercializado pela empresa 3P Technik, bem como a sua 

instalação no reservatório. 

 

Figura 55 – Dispositivo de sucção flutuante (Adaptado de: 3P Technik, 2014). 

O conjunto de sucção flutuante é formado por: uma conexão para a bomba, uma 

mangueira flexível especial, uma válvula anti-retorno, um filtro de tela e uma bóia. A bóia 

que flutua na superfície da água, deixa a entrada de água suspensa abaixo da superfície, a 

cerca de 15 a 20 cm, donde a mesma é retirada mais limpa (3P Technik, 2014). É 

recomendada a instalação destes dispositivos no caso de se utilizarem sistemas de 

bombagem exteriores ao reservatório ou em reservatórios de águas pluviais com 

diâmetros superiores a 2,5 metros (Remosa, 2014). No entanto, segundo a especificação 

técnica Portuguesa ETA 0701, devem ser instalados dispositivos de sucção flutuante ou 

sistemas equivalentes no caso das bombas estarem instaladas no interior dos 
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reservatórios (ANQIP, 2009). Na Figura, 56 está representada a instalação de um 

dispositivo de sucção flutuante e a sua respetiva ligação à bomba, localizada no exterior 

do reservatório.  

 

Figura 56 – Instalação do Dispositivo de Sucção Flutuante no reservatório (3P Technik, 2014). 

2.6.5.7 Abastecimento da rede pública 

Todos os Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais devem ser dotados de um 

sistema de abastecimento alternativo, de forma a assegurar o abastecimento de água 

contínuo, quando não existam águas pluviais suficientes no reservatório (Brown et al., 

2005; ANQIP, 2009; BSI Group, 2009). 

O abastecimento de água pode ser realizado sem que seja interrompido o 

abastecimento da rede não potável, se forem instalados sistemas que façam, de forma 

automática e segura, a gestão e a comutação das fontes de abastecimento, tais como 

Unidades de Controlo. As Unidades de Controlo são sistemas eletrónicos que permitem o 

funcionamento automático dos SAAP, isto é, permitem a passagem automática para a 

rede pública de abastecimento, sempre que existam águas pluviais insuficientes no 

reservatório. (ANQIP, 2009).Para além disso, as Unidades de Controlo podem servir para 

o controlo do sistema elevatório e dar informações ao utilizador sobre o funcionamento 
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do sistema, tais como, o volume de água utilizado (Águas Pluviais ou Rede Pública de 

Abastecimento), temperatura do reservatório e nível de água deste, problemas ou falhas 

no sistema (Ex: Falha do sistema do bombagem ou falha no abastecimento) ou quando 

está a ser utilizado o SAAP ou a rede pública de abastecimento (BSI Group, 2009). 

2.6.6 Manutenção de um SAAP 

Uma correta manutenção, inspeção regular e limpeza dos componentes de um SAAP 

influencia bastante a qualidade da água, assim como as necessidades de tratamento. A 

limpeza de caleiras e tubos de queda é o “tratamento” que mais afeta a qualidade da 

água captada, ou seja, quanto mais limpa for a água proveniente da cobertura, menor 

será a pressão exercida sobre os equipamentos de tratamento. Os sistemas de filtração 

também devem ser alvo de operações de manutenção, para evitar a obstrução dos 

mesmos, o que restringe o fluxo de águas pluviais e contribui para o desenvolvimento de 

microrganismos patogénicos (Lawson et al., 2009). 

Segundo a especificação técnica Portuguesa ETA 0701 (ANQIP, 2009) as operações de 

manutenção, inspeção e limpeza dos componentes de um SAAP devem seguir o descrito 

na Tabela 2. De acordo com o mesmo documento as manutenções semestrais devem ser 

efetuadas no início e no final da época das chuvas, evitando assim a contaminação dos 

componentes. 
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Tabela 2 – Frequência da manutenção dos componentes dos SAAP (Fonte: ANQIP, 2009). 

 

2.6.7 Aproveitamento de Águas Pluviais no Mundo 

Como já foi referido os Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais são uma 

tecnologia já aplicada em diversos países, em seguida serão apresentados alguns 

exemplos. 

No Japão foram implementados vários SAAP de grande escala, em estádios multiusos, 

com grande capacidade de espectadores, localizados em Tokyo, Nagoya e Fukuoka. O 

objetivo destes SAAP é aproveitar as águas pluviais incidentes nas cúpulas dos estádios, 

de forma a serem posteriormente utilizadas para descargas de autoclismos e rega de 

espaços verdes. As áreas de captação são de 16000, 25900 e 35000 m2, respetivamente. 

Em Fukuoka Dome a utilização de águas pluviais consegue atender até 65% do consumo 

não potável, aproveitando cerca de 75% da precipitação incidente, o que se traduz em 

poupanças de água bastante significativas (Zaizen et al., 1999). Na Figura 57 estão 

representados os três estádios de cúpula mencionados. 
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Figura 57 – Tokyo Dome, Nagoya Dome e Fukuoka Dome (Fonte: Tsunagu Japan, 2014; Spirit of Davos, 2014; 

Japan Products, 2014). 

Também no Japão, em Sumida, um dos distritos de Tokyo, foi implementado um SAAP 

de grande escala na arena de Sumo Ryogoku Kokugican (Figura 58). Este edifício foi 

construído em 1985 e possui uma área de cobertura de 8400 m2, que é utilizada como 

superfície de captação de águas pluviais. As águas pluviais recolhidas na cobertura são 

conduzidas para um reservatório subterrâneo de 1000 m3, sendo posteriormente 

utilizadas para descargas de autoclismos e para refrigeração do ar condicionado. Em 

Tokyo, vários edifícios públicos, tais como a Câmara Municipal de Sumida, seguiram o 

exemplo do Ryogoku Kokugican e começaram a utilizar SAAP (UNEP, 2000). 
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Figura 58 – Ryogoku Kokugican (Fonte: Wikipédia, 2014). 

No Distrito de Mukojima, Tokyo, os moradores criaram um Sistema de Aproveitamento 

de Águas Pluviais simples e único, denominado de “Rojison”. Este sistema permite o 

aproveitamento das águas pluviais incidentes na cobertura dos edifícios, utilizando-as 

para rega de jardins, combate a incêndios e assegura, ainda, água para usos potáveis em 

situações de emergência. Em Tokyo, cerca de 750 edifícios, públicos e privados, já 

utilizam SAAP (UNEP, 2000). Na Figura 59 está representado um “Rojison” e o seu 

respetivo funcionamento. 

 

Figura 59 – Aspeto exterior e funcionamento dos “Rojison” (Fonte: UNEP, 2000). 
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Como se pode observar na Figura 59, os “Rojison”permitem o aproveitamento das 

águas pluviais incidentes na cobertura dos edifícios. Depois de recolhidas, as águas 

pluviais são encaminhadas através de caleiras e tubos de queda para um reservatório, 

onde é feita a sua sedimentação. Finalmente, as águas pluviais são encaminhadas para 

um reservatório de armazenamento subterrâneo, munido de uma bomba manual, que 

permite retirar a água do mesmo.  

O aeroporto de Changi, Singapura, considerado um dos melhores aeroportos do 

mundo, possui um SAAP de grande escala, que permite a recolha das águas pluviais 

incidentes nas pistas de aterragem e nas zonas verdes envolventes, sendo estas águas 

posteriormente armazenadas em dois reservatórios. As águas pluviais são utilizadas para 

fins não potáveis, tais como, descargas de autoclismos e sistema de combate em 

incêndios. Este SAAP permite atender a cerca de 28 a 33% do consumo total de água, 

resultando em poupanças económicas bastante significativas (UNEP, 2000).  

Na Alemanha, Berlim, desde 1998 que são implementados SAAP em grandes edifícios, 

com o objetivo de controlar os escoamentos de águas pluviais e poupar água. No Daimler 

Chrystler Potsdamer Platz, as águas pluviais incidentes na cobertura de 19 edifícios, com 

uma área total de captação de 32000 m2, são recolhidas e armazenadas num reservatório 

de 3500 m3, localizado na cave. As águas pluviais são utilizadas essencialmente para 

descargas de autoclismos e rega de zonas verdes. Também em Berlim, no Bells-Luedecke-

Strasse, as águas pluviais incidentes em coberturas, arruamentos, lugares de 

estacionamento e vias de comunicação, com uma área total de captação de 11200 m2, 

são recolhidas e encaminhadas para um reservatório de 160 m3. Após tratamento, as 

águas pluviais são utilizadas para descargas de autoclismos e rega das zonas verdes 

envolventes, permitindo assim poupar cerca de 2430 m3 de água por ano (UNEP, 2000). 

O Millenium Dome (Figura 60), em Londres, é um dos maiores sistemas de reutilização 

de água na Europa, sendo projetado para fornecer 500 m3 de água por dia, através da 

combinação da utilização de águas pluviais, cinzentas e subterrâneas, para descargas de 

autoclismos e urinóis. No entanto, a contribuição das águas pluviais é limitada a 100 m3 

por dia, devido a restrições de armazenamento no local (Hills et al., 2002). As águas 

pluviais provenientes da cobertura, com uma área de 100,000 m3, são encaminhadas para 
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um reservatório subterrâneo de 800 m3, que é munido de três bombas para a distribuição 

da água. (Villarreal e Dixon, 2005).  

 

Figura 60 – Millennium Dome (Fonte: e-architect, 2014). 

Em Portugal, um empreendimento de 101 habitações distribuídas por dois edifícios, 

construído em 2005 em Leça do Balio, Matosinhos, instalou um SAAP para rega de jardins 

e descargas de autoclismos. As águas pluviais são recolhidas na cobertura dos edifícios e 

são conduzidas para um reservatório subterrâneo em betão armado, o qual, ainda, 

recolhe águas freáticas permitindo assegurar água em períodos de seca. Posteriormente, 

as águas são bombadas para o sótão dos edifícios, onde estão localizados vários 

reservatórios de plástico, que armazenam as águas pluviais para posterior distribuição 

gravítica para as instalações sanitárias das habitações (Neves et al., 2006). 

As Natura Towers são um empreendimento composto por dois edifícios destinados a 

escritórios localizados em Telheiras, Lisboa. Estes edifícios são inovadores e sustentáveis, 

pois foram projetados para maximizar o desempenho energético e minimizar os impactos 

ambientais, através de soluções ecológicas. Estes edifícios têm capacidade de captar e 

armazenar águas pluviais para rega de espaços verdes e de aproveitar a energia solar para 

aquecimento e iluminação de espaços comuns. O SAAP implementado permite a recolha 

de águas pluviais nas coberturas dos edifícios, sendo depois armazenadas em 
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reservatórios localizados nas caves dos edifícios (Natura Towers, 2014). Na Figura 61 

estão representadas os dois edifícios que compõem o empreendimento Natura Towers. 

 

Figura 61 – Natura Towers (Fonte: Natura Towers, 2014). 

Na Torre de Controlo do Aeródromo de Castelo Branco foi desenvolvido um projeto 

para a conceção de SAAP, para descargas de autoclismos do R/Chão e 1º Andar. As águas 

pluviais são captadas na cobertura do edifício, que possuí uma área de 120 m3, e são 

encaminhadas para um reservatório de 7 m3, localizado no último piso. Este SAAP possui 

um sistema de filtração a montante do reservatório de armazenamento que impede a 

entrada de detritos no mesmo. A utilização deste SAAP permite uma poupança de água 

de cerca de 55 m3 por ano (Bertolo, 2006). Na Figura 62 está representado um esquema 

geral do SAAP implementado na Torre de Controlo do Aeródromo de Castelo Branco.  
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Figura 62 – Esquema geral do SAAP implementado na Torre de Controlo do Aeródromo de Castelo Branco (Fonte: 

Bertolo, 2006). 

2.6.8 Métodos para o dimensionamento do reservatório 

Existem vários métodos para o dimensionamento do reservatório, desde abordagens 

simplificadas, onde o volume deste é obtido através de equações, e abordagens 

complexas/detalhadas, onde o volume do supracitado é obtido através de séries diárias 

de precipitação.  

Os resultados de um estudo (Santos e Taveira-Pinto, 2013) mostram que as 

abordagens simplificadas e detalhadas resultam em diferentes volumes de reservatórios. 

No entanto, segundo estes autores, as abordagens detalhadas são as mais recomendadas, 

uma vez que consideram cenários realistas. 
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Em seguida serão apresentados alguns métodos para o dimensionamento do 

reservatório. 

2.6.8.1 Métodos Simplificados 

Os Métodos Simplificados para dimensionamento do reservatório devem ser aplicados 

em situações onde a estrutura de consumo do edifício seja relativamente uniforme ao 

longo do tempo (ANQIP, 2009).Estes métodos são pouco complexos e de fácil aplicação, 

sendo mais indicada a sua aplicação em habitações unifamiliares ou pequenos edifícios 

(Amorim e Pereira, 2008).Em seguida serão apresentados alguns Métodos Simplificados 

para o dimensionamento do reservatório. 

2.6.8.1.1 Método Simplificado de Azevedo Neto 

O método de Azevedo Neto ou Brasileiro é um método simplificado que permite obter 

o volume do reservatório através da aplicação de uma equação. São feitas referências a 

este método essencialmente em bibliografia brasileira (ABNT, 2007;Amorim e Pereira, 

2008; Tomaz, 2012). Contudo, também são feitas referências ao mesmo na especificação 

técnica portuguesas (ANQIP, 2009). Segundo um estudo realizado por Amorim e Pereira, 

2008, a aplicação deste método resulta em volumes de armazenamento elevados, ou 

seja, sobredimensiona o reservatório. Neste método, o volume do reservatório é obtido 

através da seguinte equação 1: 

� = 0,042 × � × � × �						(1) 

Onde: 

V – Volume do reservatório (litros); 

P – Precipitação média anual (mm); 

A – Área de captação (m2); 

T – Número de meses secos ou de baixa precipitação. 
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2.6.8.1.2 Método Simplificado Alemão 

O Método Simplificado Alemão baseia-se no volume anual de águas pluviais 

aproveitável e nos consumos anuais de água estimados. São feitas referências a este 

método em normas e especificações técnicas na Alemanha, Brasil e Portugal (FBR,2002; 

ABNT, 2007; ANQIP 2009). A aplicação deste método resulta em volumes de 

armazenamento baixos, uma vez que são utilizados valores médios anuais, não 

considerando a variabilidade da precipitação e os períodos de seca (Santos e Taveira-

Pinto, 2013). Neste método o volume do reservatório é obtido através da equação 2: 

� = �����; ��� × 0,06									�2� 

Onde: 

V – Volume do reservatório (litros); 

Va – Volume anual de águas pluviais aproveitável (litros); 

Ca – Consumo anual de água não potável (litros). 

Por sua vez, o volume anual de águas pluviais aproveitável e o consumo anual de água 

podem ser calculados pelas equações 3 e 4, respetivamente. 

�� = � × � × � × ��									�3� 

Onde: 

Va – Volume anual de águas pluviais aproveitável (litros); 

C – Coeficiente de escoamento; 

P – Precipitação média acumulada anual (mm); 

A – Área de captação (m2); 

ηf – Eficiência hidráulica da filtragem, considerando filtros e desvio do first flush 

(escoamento inicial). 



 

84 

 

A eficiência hidráulica da filtragem (ηf) é a relação entre a quantidade de águas pluviais 

filtradas que chegam ao reservatório e a quantidade de águas pluviais que chegam ao 

filtro. Em Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais com filtros e uma manutenção 

regular, pode ser admitido um valor de 0,9 para a eficiência hidráulica da filtragem 

(ANQIP, 2009).  

�� = �� × � × 365									�4� 
Onde: 

Ca – Consumo anual de água não potável (litros); 

Cu – Consumo anual por dispositivo ou utilização (litros); 

n – número de pessoas do edifício. 

2.6.8.1.3 Método Simplificado Inglês 

O Método Simplificado Inglês baseia-se na precipitação e nos consumos estimados, em 

que o volume de armazenamento é correspondente ao menor valor entre 5% do volume 

anual de águas pluviais aproveitável e 5% do consumo anual não potável. Este método 

conduz a volumes de armazenamento próximos dos obtidos através do Método 

Simplificado Alemão (BSI Group, 2009; ANQIP, 2009). Neste método o volume do 

reservatório é obtido através da equação 5: 

� = �����; ��� × 0,05									�5� 

Onde: 

V – Volume do reservatório (litros); 

Va – Volume anual de águas pluviais aproveitável (litros); 

Ca – Consumo anual de água não potável (litros). 

Por sua vez, o volume anual de águas pluviais aproveitável e o consumo anual de água 

podem ser calculados pelas equações 3 e 4, respetivamente. 
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2.6.8.1.4 Método Simplificado Espanhol 

O Método Simplificado Espanhol é um método que tem em consideração a 

precipitação e os consumos anuais estimados, à semelhança dos Métodos Simplificados 

Inglês e Espanhol, no entanto este método considera um período de armazenamento de 

30 dias (ANQIP,2009).O volume do reservatório é obtido através da equação 6: 

� = ���� + ���2 � 		× � 30356�							�6� 

Onde: 

V – Volume do reservatório (litros); 

Va – Volume anual de águas pluviais aproveitável (litros); 

Ca – Consumo anual de água não potável (litros). 

2.6.8.2 Métodos Detalhados 

Os Métodos Detalhados são mais complexos que os Métodos Simplificados e é 

recomendada a sua utilização para sistemas de maior dimensão ou quando a estrutura de 

consumos não é uniforme ao longo do tempo (Ex: Rega de espaços verdes, edifícios com 

ocupações sazonais, edifícios de grande dimensão, etc.). Para a aplicação destes métodos 

é necessário o conhecimento pormenorizado das precipitações locais e dos consumos, 

pois utilizam dados diários ou mensais de precipitação (Amorim e Pereira, 2008; ANQIP, 

2009). Os resultados de um estudo (Santos e Taveira-Pinto, 2013), mostram que os 

Métodos Detalhados são mais recomendados que os Métodos Simplificados, uma vez que 

consideram cenários mais realistas. Apenas uma simulação que considere os valores 

diários de precipitação local e os consumos diários, permite obter o volume ótimo do 

reservatório (FBR, 2002). A utilização destes métodos resulta em volumes de 

armazenamento maiores, no entanto a sua utilização permite alcançar maiores 

poupanças económicas (Santos e Taveira-Pinto, 2013). Em seguida serão apresentados 

alguns Métodos Detalhados para o dimensionamento do reservatório. 
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2.6.8.2.1 Método de Rippl 

O método de Rippl é o mais citado na bibliografia existente sobre o dimensionamento 

de reservatórios de Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais. Em Portugal este 

método já foi aplicado a inúmeros estudos (Quadros, 2010; Marques, 2011; Sacadura, 

2011; Silva, 2012; Santos e Taveira-Pinto, 2013). São feitas referências a este método em 

normas e especificações técnicas no Brasil e Portugal (ABNT, 2007; ANQIP 2009). 

De acordo com Quadros, 2010, o Método de Rippl consiste no cálculo de um volume 

de armazenamento que assegure uma regular vazão durante os períodos mais críticos, ou 

seja, os períodos de seca. Assim, este Método permite armazenar o excesso de água no 

período chuvoso com o objetivo de compensar a falta de água nos períodos secos. O 

Método de Rippl tem a vantagem de dimensionar reservatórios tanto para situações em 

que os consumos são uniformes ao longo do tempo como para situações em que os 

consumos variam. Segundo um estudo realizado por Santos e Taveira-Pinto, 2013 este 

método apresenta uma maior razão Poupanças/Custos de Instalação entre os Métodos 

Detalhados para o dimensionamento do reservatório. Existem algumas críticas à 

utilização deste método, pois este foi desenvolvido, inicialmente, para o 

dimensionamento de reservatórios de grandes dimensões, o que poderá originar o 

sobredimensionamento do sistema (Amorim e Pereira, 2008). Segundo Santos e Taveira-

Pinto, 2013 em muitos casos os volumes resultantes deste método de dimensionamento 

são muito grandes, principalmente se o objetivo for implementar o reservatório numa 

habitação unifamiliar. Segundo Sacadura, 2011, a utilização deste método apresenta 

melhores resultados, quando aplicado a zonas com alta pluviosidade. Na utilização deste 

método considera-se uma série histórica de precipitação mensal ou diária o mais longa 

possível.  

O Método de Rippl apresenta as seguintes equações e condições para dimensionamento de 

reservatórios:  

 ! = ��! − ��!							�7� 

��! = � × �! 	× � × ��				�8� 
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� = % ! 	 , &'	 ! > 0					�9� 

Onde: 

V – Volume do reservatório (m3); 

St – Volume de água no reservatório, no tempo t (m3); 

Cat – Consumo anual de água não potável, no tempo t (m3); 

Vat – Volume de águas pluviais aproveitável, no tempo t (m3); 

C – Coeficiente de escoamento da superfície de recolha; 

Pt – Precipitação diária ou mensal, no tempo t (m); 

A – Área de captação (m2); 

ηf – Eficiência hidráulica da filtragem, considerando filtros e desvio do first flush 

(escoamento inicial); 

A eficiência hidráulica da filtragem (ηf) é a relação entre a quantidade de águas pluviais 

filtradas que chegam ao reservatório e a quantidade de águas pluviais que chegam ao 

filtro. Em Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais com filtros e uma manutenção 

regular, pode ser admitido um valor de 0,9 para a eficiência hidráulica da filtragem 

(ANQIP, 2009).  

Aplicando este método, o volume do reservatório corresponde à diferença positiva 

máxima acumulada entre o consumo de água não potável (Cat) e volume de águas pluviais 

aproveitável (Vat). Segundo (Tomaz, 2007), este método permite saber se existe défice ou 

excesso de água no reservatório. Nos dias em que St (Volume de água no reservatório), 

apresenta um sinal negativo existe excesso de água no reservatório, por outro lado, 

quando St, apresentar um sinal positivo significa que o consumo excede o volume de água 

pluvial disponível, ou seja, há défice de água. 
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2.6.8.2.2 Método Australiano 

O Método Australiano é um processo em que o volume do reservatório é calculado 

através de iterações. Inicialmente é arbitrado um valor para o volume do reservatório, 

que permite calcular o número de meses, ou dias, em que o volume aproveitável de 

águas pluviais consegue satisfazer o consumo, permitindo desta forma calcular a 

eficiência do sistema. Este processo é repetido várias vezes até se atingir uma eficiência 

aceitável (Sacadura, 2011). São feitas referências a este método em normas e 

especificações técnicas no Brasil e Portugal (ABNT, 2007; ANQIP, 2009). Segundo um 

estudo realizado por Amorim e Pereira, 2008, este método é conservador, conduzindo a 

volumes de armazenamento baixos. Em seguida serão apresentadas as equações 

necessárias para a aplicação prática deste método: 

* = � × � × �� − +�							�10� 
Onde: 

Q – Volume mensal de águas pluviais aproveitável (m3); 

A – Área de captação (m2); 

C – Coeficiente de Escoamento; 

P – Precipitação média mensal (mm) 

I – Desvio do first flush (escoamento inicial) e perdas por evaporação, geralmente 2 

mm; 

Posteriormente, o volume do reservatório é calculado por tentativas, até que seja 

atingido um volume que permita uma boa eficiência do sistema.  

�! = �!-. + *! − �!							�11� 
 

Onde: 

Vt – Volume de água no reservatório, no fim do mês t (m3); 
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Vt-1 – Volume de água no reservatório, no início do mês t (m3); 

Qt - Volume mensal de águas pluviais aproveitável, no mês t (m3); 

Ct – Consumo mensal de água não potável (m3). 

Neste processo iterativo, considera-se o reservatório vazio no início da simulação, logo 

Vt-1 = 0.Para o cálculo da eficiência do sistema são utilizadas as seguintes equações: 

/ = 1 − �0				�12� 
�0 =	101 					�13� 

Onde: 

E – Eficiência (%); 

Pr – Falha; 

Nr – Número de meses em que o reservatório não atendeu ao consumo, isto é Vt = 0; 

N – Número de meses do período considerado. 

Segundo Amorim e Pereira, 2008 os valores de eficiência do reservatório devem estar 

entre 90 a 99%. Depois de obtido o volume do reservatório e a respetiva eficiência, deve 

ser feito um estudo de viabilidade económica, pois o volume mais eficiente pode não ser 

o mais viável economicamente (Sacadura, 2011). 

2.6.8.2.3 Método da Simulação 

O Método da Simulação é um método iterativo idêntico ao Método Australiano, na 

medida em que são arbitrados volumes para o reservatório, escolhendo posteriormente 

os volumes que garantam uma eficiência desejável, em função do consumo de água. Para 

a escolha do volume do reservatório a fixar, devem ser tidos em conta os consumos de 

água não potável estimados. (Tomáz 2007; Sacadura, 2011; Silva, 2012). Quanto aos 

dados de precipitação, podem ser utilizados dados diários ou mensais, com um período 

mínimo de dados de um ano. De acordo com Amorim e Pereira, 2008, é recomendável 

um período de dados de precipitação mais prolongado, de forma a saber o 
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comportamento do reservatório em situações extremas, como longos períodos de seca. 

São feitas referências a este método em normas e especificações técnicas no Brasil e 

Portugal (ABNT, 2007; ANQIP,2009). Em seguida serão apresentadas as equações e 

condições necessárias para a aplicação prática deste método: 

 ! = *! +  !-. 	− 	�!					�14� 
*! = � × �! 	× �						�15� 

0	 ≤ 	  ! 		≤ �			�16� 
�3�4�çã3	78'9:;3<	�7<�:	 '	 ! > �		'�>ã3	7< =  ! − 	�	�17� 

1'?'&&�4@4'	4'	�A@&>'?�B'�>3	@;>'9�@>�83	� � ∶ 	 '	 ! < 0	'�>ã3	 =  !	�18� 
Onde: 

St – Volume de água no reservatório, no tempo t (m3); 

St-1 – Volume de água no reservatório, no tempo t-1 (m3); 

Qt – Volume de águas pluviais, no tempo t (m3); 

Ct – Consumo de água não potável, no tempo t (m3); 

V – Volume fixado para o reservatório (m3) 

C – Coeficiente de escoamento; 

P – Precipitação, no tempo t (mm); 

A – Área de captação (m2); 

Ow – Overflow, água excedentária no reservatório que escoa para a rede de drenagem 

(m3) 

S - Abastecimento alternativo ou Backup, água necessária da rede de abastecimento 

pública (m3). 
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Pelo exposto, a aplicação deste método permite calcular a eficiência do sistema, 

através da razão entre os meses ou dias em que o reservatório não necessita de uma 

fonte de abastecimento alternativa (abastecimento da rede pública) e todos os meses ou 

dias do período em análise (Silva, 2012). A eficiência do sistema pode ser calculada pela 

seguinte expressão: 

/ = 1 − 1E1! 		× 100		�19� 

Onde: 

E – Eficiência (%); 

NS – Número de meses em que não é necessário abastecimento alternativo 

(Abastecimento da rede pública); 

Nt– Número total de meses do período de análise. 

Segundo (Amorim e Pereira, 2008) os valores de eficiência do reservatório devem estar 

entre 90 a 99%.  

2.6.9 Legislação dos SAAP 

Atualmente, a legislação Portuguesa ainda não contempla os Sistemas de 

Aproveitamento de Águas Pluviais como uma fonte de abastecimento alternativa para 

diversos usos domésticos. Em Portugal, os SAAP estão a ser promovidos, essencialmente 

por instituições de ensino superior, de onde surgiram diversos estudos (Quadros, 2010; 

Marques, 2011; Sacadura, 2011; Silva, 2012), que promovem e incentivam a sua 

aplicação. No entanto, em alguns países já existem normas, especificações técnicas e 

regulamentos que incidem sobre a implementação de SAAP. 

2.6.9.1 Legislação Portuguesa 

Apesar da existência de legislação da água anterior ao ano de 1995, foi apenas a partir 

desta data que o conceito de águas pluviais começou a ser abordado na legislação 

Portuguesa. É no DR 23/95, que é definido pela primeira vez, o conceito de águas pluviais. 
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Segundo este Decreto Regulamentar: “As águas residuais pluviais, ou simplesmente águas 

pluviais, resultam da precipitação atmosférica caída diretamente no local ou em bacias 

limítrofes contribuintes e apresentam geralmente menores quantidades de matéria 

poluente, particularmente de origem orgânica” e “consideram-se equiparadas a águas 

pluviais as provenientes de regas de jardins e espaços verdes, de lavagem de 

arruamentos, passeios, pátios e parques de estacionamento, normalmente recolhidas por 

sarjetas, sumidouros e ralos.”. Este diploma, tem por objeto os sistemas de distribuição 

pública e predial de água e de drenagem pública e predial de águas residuais (DR 23/95). 

Atualmente, em Portugal, não existe nenhuma legislação que regulamente a utilização 

de águas pluviais, como uma fonte alternativa para o abastecimento de alguns usos 

domésticos. Passados quase 19 anos da aprovação do DR 23/95, não se regista nenhuma 

evolução no conceito de águas pluviais, pois estas continuam a ser tratadas, na legislação, 

como águas residuais, tal como aprovado pelo referido decreto. 

Numa tentativa de reunir diversas opiniões e interesses, a publicação recente da 

Resolução da Assembleia da República n.º10/2011, de 1 de Fevereiro de 2011, 

recomenda que o Governo tome iniciativa de prever a construção de redes secundárias 

de abastecimento de água utilizando SAAP (Resolução da Assembleia da República 

nº10/2011). 

• Especificações Técnicas ANQIP 

Apesar da inexistência de regulamentação para a implementação de SAAP, em 

Portugal, a ANQIP (Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais) 

desenvolveu duas Especificações Técnicas, a ETA 0701 e ETA 0702. Estas especificações 

técnicas estabelecem critérios para a implementação de SAAP em edifícios, para fins não 

potáveis e consistem num conjunto de diretrizes, critérios, regras e procedimentos a 

adotar para a realização dos mesmos. Enquanto a ETA 0701 estabelece critérios técnicos 

para a implementação de um SAAP nas coberturas de edifícios, para fins não potáveis a 

ETA 0702 estabelece as condições para a Certificação de um SAAP, executado de acordo 

com a ETA 0701. Todavia, estas especificações técnicas não são de carácter obrigatório, 



 

93 

 

uma vez que não são de cariz regulamentar, mas é aconselhável o seu uso (ANQIP, 2009; 

ANQIP 2009a). 

2.6.9.2 Legislação Internacional 

Apesar da inexistência de regulamentação específica sobre os SAAP em Portugal, estão 

a ser desenvolvidas novas regulamentações e incentivos, em todo o mundo, que visam 

promover o uso de águas pluviais para consumo doméstico (Domènech e Saurí, 2011). Em 

seguida serão apresentadas algumas regulamentações internacionais sobre os SAAP. 

2.6.9.2.1 Espanha 

• Sant Cugat del Vallès (Catalunha) – Lei Municipal para a poupança de água 

Sant Cugat del Vallès foi o primeiro município da região da Catalunha a aprovar 

regulamentação que exige a instalação de Sistemas Aproveitamento de Águas Pluviais 

(SAAP)em edifícios. Segundo (Ordenança Municipal per a l’Estaltvi d’aigua, 1 d’abril de 

2008), é obrigatória a instalação de SAAP em novos edifícios e construções, tanto públicos 

como privados, com áreas de jardim ou espaços não pavimentados suscetíveis de serem 

regados com mais de 300 m2 de área. A regulamentação local promove o uso de águas 

pluviais, principalmente, para rega, mas o regulamento também permite o uso de águas 

pluviais para outros usos que não exijam água potável. Enquanto que, esta 

regulamentação obriga a instalação de SAAP em todas as construções novas, são 

previstos subsídios de forma a promovera instalação destes sistemas em edifícios já 

existentes. Os subsídios contribuem para reduzir o período de retorno do investimento, 

tornando assim os SAAP mais atraentes para os utilizadores. Posteriormente, mais de 40 

municípios da Catalunha aprovaram regulamentos locais para promover o uso de água. 

(Ordenança Municipal per a l’Estaltvi d’aigua, 1 d’abril de 2008;Domènech e Saurí, 2011). 

• Galiza - Decreto 262/2007, 20 de Dezembro  

Este Decreto aprova novas regras para a construção de edifícios, na região da Galiza. 

Todas as habitações novas devem instalar SAAP para uso doméstico, bem como, sistemas 

de reutilização de águas cinzentas. No entanto, este regulamento não é tão específico 

como a Lei Municipal para a poupança de água de Sant Cugat del Vallès, uma vez que não 
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aborda aspetos específicos de dimensionamento e conceção. (Decreto 262/2007, de 20 

de diciembre) 

2.6.9.2.2 Austrália 

• Austrália do Sul 

Desde 1 de Julho de 2006, na Austrália do Sul, novas habitações, extenções ou 

alterações superiores a 50 m2, devem possuir um sistema de abastecimento de água 

alternativo, sendo obrigadas a instalar um Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais 

para diversos usos domésticos (Descarga de autoclismos, lavandaria, etc.) ou um sistema 

de reutilização de águas cinzentas (Australian Government, 2008; Government of South 

Australia, 2014; Internacional Water-Harvesting and Related Financial Incentives, 2014 ). 

• Sydney e New South Wales – BASIX (Building and Suitability Index) 

Desde 1 de Outubro de 2006, em Sidney e New South Wales, o regulamento de 

construção BASIX, aplica-se a novas edificações ou a edificios sujeitos a um 

aditamento/alteração. Este regulamento, tem por objectivo a redução do consumo de 

água e energia, exigindo uma redução de 40% do consumo de água potável da rede 

pública de abastecimento. O BASIX prevê a instalação de dispositivos e acessórios de 

baixo consumo de água, bem como, a instalação de SAAP para usos exteriores (lavagem 

de pavimentos, rega de jardins,etc.), descargas de autoclismos e lavandaria (Australian 

Government, 2008; Internacional Water-Harvesting and Related Financial Incentives, 

2014)  

2.6.9.2.3 Brasil 

• ABNT NBR 15.527/07   

A NBR 15.527/07 é uma norma produzida pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e tem por objectivo fornecer os requisistos para a execução de SAAP para fins 

não potáveis. São descritos neste norma os procedimentos de manutenção do sistema, 

critérios de concepção do sistema, a qualidade e tratamento de águas pluviais, bem como 

os métodos para o dimensionamento do reservatório de armazenamento. (ABNT, 2007) 

• Estado do Rio de Janeiro - Lei Estadual 4393/2004 
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A Lei Estadual 4393/2004 determina a obrigatoriade da instalação de Sistemas de 

Aproveitamento de Água Pluviais em edificios residênciais, com mais de 50 agregados 

familiares ou em edificios comerciais com mais de 50 m2 de área construída. De acordo 

com esta lei, as águas pluviais recolhidas deverão ser utilizadas para a lavagem de 

pavimentos, lavagem de automóveis, rega de jardins, limpeza, autoclismos ou qualquer 

outro fim não potável. (Lei Estadual 4393/2004, de 16 de Setembro). 

2.6.9.2.4 Estados Unidos da América 

A ARCSA (American Rainwater Catchment Systems Association),  tem vindo a 

promover a importância da utilização de Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais, 

através da realização de workshops e conferências por todo o país. O objectivo desta 

associação é alertar os americanos sobre os problemas associados à escassez de água. 

Assim, os SAAP estão a ganhar relevo nos EUA, surgindo em vários estados e cidades, 

normas, regulamentações e incentivos para a aplicação destes sistemas. (HarvesH2o, 

2014). 

• Illinois – SB2549 

Dia 9 de março de 2010, foi aprovado no Estado de Illinois, o Projecto de Lei SB2549 

que promoveu alterações na Legislação da Água deste Estado. Este Projecto Lei veio 

permitir a instalação de SAAP para fins não potáveis em edificios, exigindo que o 

Departameto de Saúde Pública de Illinois, aprove e publique um conjunto de normas e 

requisitos mínimos para a instalação de SAAP (HarvesH2o, 2014) 

• Ohio 

O estado de Ohio possui as regulamentações de Sistemas de Aproveitamento de Águas 

Pluviais mais abrangentesdos EUA. Estas regulamentações abordam o dimensionamento 

do reservatório, materiais de reservatório, camaras de visita, drenagem, “overflow” e 

sistemas de tratamento. Neste estadoé permida a instalação de SAAP, mesmo para fins 

potáveis (Brown et al., 2005; NCSL, 2013; HarvesH2o, 2014). 
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• Texas 

HB 3391– Este regulamento exige a implementação de Sistemas de Aproveitamento de 

Àguas Pluviais  em edificações para fins  potáveis e não potáveis.  Este projecto de lei 

permite às instituições financeiras a possibilidade de empréstimos/incentivos para 

edificações que pretendam utilizar as águas pluviais como a principal fonte de 

abastecimeto de água, e incentiva cada municipio e/ou concelho a promover a 

implementação de SAAP em edificios residênciais, comerciais ou industriais através, 

também, de subsídios e incentivos. (HarvesH2o, 2014 ; NCSL, 2013). 

Para além do descrito, foram desenvolvidas normas e/ou regulamentações em muitos 

outros Estados Americanos, tais como, Kentucky, Havai, Arizona, New México, 

Washington, West Virginia and U.S. Virgin Islands (Brown et al., 2005; NCSL, 2013; 

HarvesH2o, 2014). 

2.6.9.2.5 Reino Unido 

• BS 8515:2009 

A BS 8515:2009 é uma norma britânica publicada pela British Standards que entrou em 

vigor a 31 de Janeiro de 2009. Esta norma fornece um conjunto de orientações e 

recomendações sobre o projecto, instalação, testes e manutenções de SAAP para usos 

não potáveis. A referida norma, diz respeito à instalação de SAAPem edificios sujeitos a 

acções de reabilitação e/ou edificios novos ( BSI Group, 2009). 

2.6.9.2.6 Alemanha 

A norma DIN 1989 é uma norma Alemã que dá informações sobre o Projeto, 

Planeamento, Instalação, Operação e Manutenção de SAAP, de forma a garantir que os 

projetos de SAAP sejam de elevada qualidade e seguros. Na Alemanha, as empresas 

responsáveis pelo abastecimento de água, especialistas em qualidade da água, as 

autoridades distritais, organizações profissionais, e os ministérios de meio ambiente e 

saúde, seguem esta norma. A adoção desta norma, noutros países, seria mais um passo 

para se estabelecerem padrões internacionais sobre os SAAP. Por esta razão, em países 

onde ainda não existam normas e regulamentos, deve ser adotada esta norma (FBR, 

2002;Lawson et al., 2009). 
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3. Caso de Estudo 

3.1 Objetivos 

O objetivo deste estudo é avaliar a viabilidade técnico-económica de um Sistema de 

Aproveitamento de Águas Pluviais, para abastecimento de autoclismos e urinóis, num 

edifício do Campus Universitário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

3.2 Caracterização da Área em Estudo 

Como supra exposto, o edifício em estudo localiza-se no Campus Universitário da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Em seguida será feita uma breve 

caracterização do Campus e do Edifício em estudo. 

3.2.1 Breve Caracterização do Campus Universitário 

O Campus Universitário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) está 

situado na cidade de Vila Real, freguesia de Folhadela. O concelho de Vila Real é um 

município de tamanho médio que se encontra integrado na área do Vale do Douro da 

região interior norte de Portugal (Figura 63).  

 

Figura 63 – Localização da área em estudo, imagens do Software Google Earth. 

Atualmente, Vila Real tem uma população de 51417 habitantes (INE, 2013). Quanto às 

suas principais vias de acesso, é uma cidade estrategicamente colocada na região 
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transmontana, servida por excelentes vias de comunicação que a ligam ao resto do País e 

a Espanha. É atravessada pela A4, no sentido Porto – Bragança e pela A24, no sentido 

Chaves – Viseu. 

O Campus da UTAD encontra-se numa zona periférica à cidade e possui uma grande 

extensão, cerca de 120 hectares. (Silva, 2009). Na Figura 64, estão representados os 

limites do mesmo, bem como a cidade de Vila Real. 

 

Figura 64 – Limites do Campus Universitário da UTAD (Fonte: Silva, 2009) 

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro nasceu em 1986, no entanto as suas 

origens remontam ao ano de 1973, como Instituto Politécnico de Vila Real. (UTAD, 

2014).Ao longo dos anos, a Campus Universitário foi sofrendo alterações nos seus 

edifícios, bem como aumentando a sua área edificada. Atualmente o Campus possui 

vários edifícios, sendo eles: 
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• Associação Académica da UTAD;  

• Biblioteca Central; 

• Cantina de Prados; 

• Centro de Acolhimento e Interpretação do Jardim Botânico; 

• Ciências Agrárias; 

• Ciências Florestais; 

• Ciências Veterinárias (Edifício em Estudo); 

• Clínicas Veterinárias; 

• Complexo Desportivo; 

• Complexo Pedagógico; 

• Edifício P1; 

• Edifício P2; 

• Edifício P3; 

• Edifício P4; 

• Engenharias I; 

• Engenharias II; 

• Engenharia Rural; 

• Enologia; 

• Geociências; 

• Hangar; 

• Hospital Veterinário; 

• Nave Desportiva; 

• Reitoria; 

• Zootecnia; 

• Outros (Estação Meteorológica, Vacarias, estufas, etc.). 

 

A figura seguinte (Figura 65) mostra o Campus da UTAD na sua totalidade, onde estão 

definidas a área edificada existente e as tipologias do solo. Como se pode observar, a 

UTAD tem uma elevada área impermeabilizada. Se tivermos em conta a área de 

cobertura da totalidade dos edifícios, podemos afirmar que existem enormes 



 

100 

 

potencialidades para a implementação de Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais 

por todo o Campus. Porém, a implementação de SAAP em todo o Campus Universitário 

não é objetivo deste trabalho. 

 

Figura 65 – Campus da UTAD (Fonte: Silva, 2009) 

3.2.2 Caracterização do Edifício em Estudo 

Como foi referido anteriormente, o edifício em estudo encontra-se implantado no 

Campus Universitário da UTAD e denomina-se por Ciências Veterinárias. O edifício é 

composto por diversos laboratórios e salas de aula, destinando-se a sua maioria a ser 

utilizada por alunos de curso de Medicina Veterinária, embora existam outros cursos que 

usufruem do mesmo. O edifício em estudo é composto por 4 pisos: 

• Um piso Subterrâneo (Cave) – destinado a parque de estacionamento e bar; 

• Os restantes três pisos destinam-se a salas de aulas, laboratórios, gabinetes de 

docentes, etc. 



 

101 

 

Na Figura 66, está assinalada localização do edifício em estudo dentro do Campus 

Universitário. As Figuras 67, 68 e 69 são fotografias do edifico em estudo. 

 

Figura 66 – Localização do Edifício em estudo no Campus da UTAD (Fonte: Silva, 2009) 
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Figura 67 – Fotografia aérea do Edifício de Ciências Veterinárias (Adaptado de Via Michelin, 2014) 

 

 

Figura 68 – Edifício de Ciências Veterinárias 
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Figura 69 – Edifício de Ciências Veterinárias 

3.3 Metodologia 

3.3.1 Dados de Precipitação 

Para a conceção de um SAAP é indispensável conhecer os níveis de precipitação da 

área em estudo, pois sem estes dados não é possível efetuar o dimensionamento do 

sistema. Os dados de precipitação devem ser recolhidos da estação meteorológica mais 

próxima do local em estudo, com o período de dados o mais longo possível, de forma a 

refletir a precipitação local (Quadros, 2010).Segundo Mwenge Kahinda et al.,2010 a 

estação representativa da área em estudo deve ser escolhida tendo em conta os 

seguintes critérios: 

• Deve estar nas proximidades da área em estudo; 

• A sua altitude é representativa da altura média da bacia; 

• Deve ter um registo contínuo de dados, com um mínimo de dados em falta; 

• Na falta de dados deve ser usada outra estação. 
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Apesar de existir uma Estação Meteorológica no Campus da UTAD, esta encontra-se 

inativa e desatualizada, e assim foi impossível obter os dados de precipitação nesta 

estação. Posto isto, recorreu-se a outra Estação de forma a obter os dados pretendidos.  

Existem três estações meteorológicas na vizinhança de Vila Real: Cumieira, Folhadela e 

Lamas d’Olo. No entanto a única que apresenta dados diários de precipitação é a de 

Lamas d’Olo. Assim, para o caso de estudo os dados de precipitação foram recolhidos 

desta Estação. Apesar da estação meteorológica de Lamas d’Olo distar cerca de 9,9 km do 

centro do Campus Universitário, admitiu-se que esta estação caracteriza a pluviosidade 

do Campus. Os dados de precipitação desta estação, foram obtidos a partir do Sistema 

Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH, 2014).  

O comprimento do período de dados de precipitação é fundamental para o 

dimensionamento de um SAAP. A eficiência de um sistema de aproveitamento de águas 

pluviais é em grande parte afetada pelos padrões de distribuição da precipitação, e 

quanto maior o comprimento do registo de dados, mais realistas serão os resultados (Su 

et al., 2009). Segundo a norma técnica portuguesa (ANQIP, 2009), os dados de 

precipitação utilizados para o dimensionamento de um SAAP, devem ter um período 

mínimo de registo de 10 anos. No entanto, outros autores (Liaw e Tsai, 2004) referem que 

será necessário um período mínimo de dados de 50 anos, de forma a poder obter-se a 

tendência a longo prazo da precipitação. 

O período de dados diários de precipitação obtido vai desde 1 de Abril de 1946 até 31 

de Dezembro de 2008, porém existem muitos dados em falta. No período de 1 de 

Novembro de 1998 até 1 de Maio de 2003 não existem dados de precipitação, 

verificando-se o mesmo para Março de 1950 e Fevereiro e Março de 1958. Posto isto, 

considerou-se que o período de dados a ser utilizado para o dimensionamento do SAAP, 

vai desde 1 de Abril de 1946 até 30 de Setembro de 1998, perfazendo um total de 52 anos 

e 5 meses de dados diários de precipitação. Todos os dados posteriores a 30 de Setembro 

de 1998 foram desprezados, e os meses em que os dados estavam em falta (Março de 

1950 e Fevereiro e Março de 1958) foram assumidos como zero. Desta forma conseguiu-

se obter um comprimento do registo de dados contínuo e que segue as recomendações 

técnicas. Na Figura 70 estão representadas as médias mensais de precipitação do período 
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considerado. A média anual para o mesmo período (1 de Abril de 1946 a 30 de Setembro 

de 1998) é de 1654,61 mm. 

 

Figura 70 – Médias mensais de precipitação no período de 1 de Abril de 1946 a 30 de Setembro de 1998 

(Adaptado de SNIRH, 2014). 

3.3.1.1 Tratamento dos dados diários de precipitação 

Do período de dados a ser utilizado para o dimensionamento do SAAP, resultaram 

19175 dados diários de precipitação (Figura 71). 
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Figura 71 – Folha de Cálculo Excel – Dados diários de precipitação (1 de Abril de 1946 a 30 de 

Setembro de 1998) 

De forma a facilitar a análise dos dados de precipitação, e a sua aplicação nos métodos 

de dimensionamento, optou-se por transformar os dados de precipitação diária, em 

precipitação semanal. Desta transformação resultam 2740 dados semanais de 

precipitação (Figura 72). Desta forma, o conjunto de dados será menos extenso, mas 

muito significativo, uma vez que tem origem nos dados diários. 
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Figura 72 - Folha de Cálculo Excel – Dados semanais de precipitação (1 de Abril de 1946 a 30 de 

Setembro de 1998) 

3.3.2 Determinação da Área de Captação 

As áreas de captação do edifício em estudo foram obtidas através de medições, em 

AutoCad, das plantas do Projeto da Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais. As 

peças desenhadas foram fornecidas pelos orientadores deste trabalho, e a empresa 

projetista da rede de drenagem é a SBS – Engenharia Civil, Hidráulica e Ambiente, Lda. Na 

figura seguinte (Figura 73) estão representadas as diferentes áreas de captação admitidas 

e na Tabela 3 as respetivas áreas. 
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Figura 73 - Áreas de Captação admitidas para o Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais 

Na tabela seguinte (Tabela 3) estão representadas as áreas de captação de cada 

superfície. 

Tabela 3 – Áreas de captação do SAAP. 

Superfície de Recolha Área de Captação (m2) 

Cobertura do edifício 1663,54 

Varanda 277,76 

Pavimento Exterior 2947,20 

Total 4888,50 

3.3.2.1 Determinação dos coeficientes de escoamento 

De acordo com o que já foi referido, foram admitidas três superfícies distintas de 

captação, o que irá originar, diferentes valores de coeficientes de escoamento para cada 

uma. Na Tabela 4 estão representados os coeficientes de escoamento admitidos para as 

diferentes superfícies de captação utilizadas.  

Tabela 4 – Coeficientes de escoamento admitidos para cada superfície de recolha. 

Superfície de Recolha Coeficiente de Escoamento 

Cobertura 0,95 

Varanda 0,95 

Pavimento Exterior 0,85 
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Os valores da Tabela 4, foram admitidos tendo por base a Tabela 5, onde estão 

descritos coeficientes de escoamento para vários tipos de superfícies. 

Tabela 5 – Coeficientes de Escoamento para as diferentes tipologias de superfície (Fonte: Bichança, 2006). 

Tipologia de superfície Coeficiente de Escoamento 

Pavimento   

Betuminoso 0,70 - 0,95 

Betão de cimento 0,80 - 0,95 

Passeios para peões  0,75 - 0,85 

Coberturas (telhados) 0,75 - 0,95 

Relvado sobre solo permeável    

Plano .1%  0,05 - 0,10 

Médio de 1 a 6%  0,10 - 0,15 

Inclinado . 6%  0,15 - 0,2 

Relvado sobre solo impermeável    

Plano .1%  0,13 - 0,17 

Médio de 1 a 6%  0,18 - 0,22 

Inclinado . 6%  0,25 - 0,35 

3.3.3 Volume anual de águas pluviais aproveitável 

Segundo as normas e especificações técnicas Inglesa, Portuguesa, Brasileira e Alemã 

(FBR 2002; ABNT, 2007; BSI Group, 2009 ; ANQIP 2009), o volume anual de águas pluviais 

aproveitável pode ser calculado pela seguinte expressão: 

�� = � × � × � × ��									�20� 
Onde: 

Va – Volume anual de águas pluviais aproveitável (litros); 

C – Coeficiente de escoamento; 

P – Precipitação média acumulada anual (mm); 
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A – Área de captação (m2); 

ηf – Eficiência hidráulica da filtragem, considerando filtros e desvio do first flush 

(escoamento inicial). 

A eficiência hidráulica da filtragem (ηf) é a relação entre a quantidade de águas pluviais 

filtradas que chegam ao reservatório e a quantidade de águas pluviais que chegam ao 

filtro. Em Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais com filtros e uma manutenção 

regular, pode ser admitido um valor de 0,9 para a eficiência hidráulica da filtragem 

(ANQIP, 2009).  

3.3.4 Determinação dos consumos dos dispositivos de utilização 

O consumo de água, no edifício em estudo, não é constante ao longo do ano, uma vez 

que o edifício não é utilizado durante o mês de Agosto e aos fins-de-semana é usado 

apenas durante o período matinal de Sábado. Portanto, decidiu-se proceder ao cálculo do 

consumo diário de autoclismos e urinóis, e posteriormente calcular o consumo semanal, e 

anual, tendo em conta os períodos em que o edifício não tem utilização. Desta forma 

pretende-se que o consumo caracterize o consumo real do edifício, ao invés, de se 

considerar o consumo constante, pois iria resultar no sobredimensionamento do sistema. 

As equações para o cálculo deste, têm origem nas normas e especificações técnicas 

Inglesas e Portuguesas (BSI Group, 2009 ; ANQIP 2009). O consumo diário foi calculado 

pela equação seguinte: 

�� = �� × �							�21� 

Onde: 

Ca – Consumo diário de água não potável (litros); 

Cu – Consumo diário por dispositivo ou utilização (litros); 

n – número de pessoas do edifício.  

O número de pessoas a servir foi estimado tendo em conta a ocupação diária do 

edifício. Foi admitida, para as salas de aula, laboratórios, auditórios e similares, uma taxa 
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de ocupação diária de 50%, pois apesar de existirem turmas de 50 alunos, sabe-se, 

empiricamente, que geralmente o número de alunos presente é de cerca de 50%. Para os 

locais onde exista uma ocupação diária permanente, tais como, gabinetes dos docentes, 

secretarias e bar, foi admitida uma taxa de ocupação de 100%.Tendo em conta o descrito 

anteriormente, foi admitido que 522 pessoas frequentam, diariamente, o edifício. Para os 

urinóis foram consideradas apenas 261 pessoas, uma vez que este dispositivo é utilizado 

apenas pelo sexo masculino. O consumo diário admitido para autoclismos e urinóis é de 6 

litros por pessoa por dia e foi retirado da especificação técnica portuguesa ETA 0701 

(ANQIP, 2009), tal como pode ser observado na Tabela 6. Uma vez que não existem 

valores para os urinóis, admitiu-se o valor referente aos autoclismos, ou seja, 6 

l/pessoa.dia  

Tabela 6 – Consumos unitários e anuais por dispositivo ou utilização (Fonte: ANQIP, 2009). 

 

Como já foi referido, durante o período matinal de Sábado o edifício está em 

funcionamento. Posto isto, considerou-se que durante esse período a ocupação do 
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edifício é de 10% de um qualquer dia da semana, logo os consumos referentes a esse dia 

são também 10% de um qualquer dia da semana. Na Figura 74, está representada a 

consumo semanal acumulado de autoclismos e urinóis, utilizada para o dimensionamento 

do SAAP. 

 

Figura 74 – Estimativa do consumo acumulado semanal de água de autoclismos e urinóis.  

Depois de definida a estrutura de consumo semanal é possível calcular o consumo 

mensal e anual dos dispositivos de utilização em questão. Nas figuras 75 e 76 está 

representada a estimativa de consumo mensal acumulado, para o mês de Janeiro, e o 

consumo acumulado anual, respetivamente. Nestes gráficos podem observar-se os 

períodos onde não foram considerados consumos, tanto para os fins-de-semana como 

para o mês de Agosto. O consumo anual estimado para autoclismos e urinóis é de 950,59 

m3, tal como pode ser observado na Figura 74. 
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Figura 75 – Estimativa do consumo mensal acumulado de água de autoclismos e urinóis, exemplo para o mês de 

Janeiro.  

 

Figura 76 – Estimativa de consumo anual acumulado de água de autoclismos e urinóis. 

Na tabela 7, estão representados o consumo de água diário, o consumo semanal 

acumulado, o consumo médio mensal e o consumo anual acumulado. 
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Tabela 7 – Estimativa do consumo de autoclismos e urinóis. 

Consumo de água (m3) 

Diário     3,92 
Semanal 19,97 
Médio Mensal* 86,42 

Anual     950,59 
* Não foi considerado o mês de Agosto uma vez que não existem consumos. 

 

3.3.5 Descrição do Modelo de SAAP a Implementar 

Tal como já foi referido, o Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais a implementar 

no edifício em estudo é constituído por três superfícies de captação distintas (cobertura 

do edifício, varanda e pavimento exterior), que são as superfícies de recolha do Projeto 

da Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais do edifício. O sistema de transporte 

deste SAAP é constituído por caleiras e tubos de queda. Neste caso, não foi necessário 

efetuar o dimensionamento destes elementos, uma vez que já existem no edifício, tal 

como estava previsto no referido projeto.  

As águas pluviais recolhidas são encaminhadas para uma câmara de ramal de ligação, 

no entanto, em vez de serem encaminhadas para o coletor público, estas serão 

encaminhadas para um Sistema de Filtração. Como no edifício em estudo, a água não será 

utilizada para fins potáveis, decidiu-se optar por dois sistemas distintos para a filtração 

das águas pluviais. O primeiro sistema, consiste no pré-tratamento das águas pluviais 

provenientes da cobertura. Para o feito, serão utilizadas malhas metálicas em caleiras, 

idênticas ao referido em 2.6.5.2, que irão impedir, que os resíduos provenientes da 

cobertura, tais como, folhas, excrementos de animais, poeiras, galhos, entrem no 

sistema. Não foi considerada a utilização de dispositivos de rejeição do first flush, devido 

ao facto de os tubos de queda estarem localizados no interior do edifício, o que 

impossibilita, de certa forma, a aplicação destes dispositivos. Todavia, a aplicação de 

malhas em caleiras é insuficiente para garantir a qualidade de água, uma vez que as águas 

provenientes das outras superfícies de captação (Pavimento Exterior e Varandas) ficariam 

sem tratamento. Por esta razão, optou-se por utilizar um sistema de filtração a montante 

do reservatório. Como a área de captação é bastante considerável, optou-se por utilizar 

dois filtros FV2350, idênticos ao descrito em 2.6.5.3.1.De referir que este sistema de 
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filtração exige a construção de uma câmara de visita em betão armado, o que será 

contabilizado posteriormente na análise económica.  

Depois de filtradas as águas pluviais, serão encaminhadas para um reservatório de 

armazenamento, que será munido de todos os acessórios necessários para o seu bom 

funcionamento, tais como, uma descarga de topo (overflow) com barreira anti-roedores e 

um dispositivo anti-turbulência, idênticos ao descrito em 2.6.5.4.3. No interior do 

reservatório serão instaladas duas bombas submersíveis, munidas de dispositivos de 

sucção flutuante (2.6.5.6), que irão permitir a distribuição das águas pluviais para os 

dispositivos de utilização, que neste caso, são todos os autoclismos e urinóis do edifício 

em estudo. De salientar, que a rede de distribuição do SAAP será executada em tubo de 

Polipropileno Random (PPR – PN20) e correrá embutida no pavimento, sendo feita a 

ligação aos dispositivos através dos panos de parede. A Tabela 8 apresenta todas as infra-

estruturas a utilizar no SAAP, para a recolha, transporte, filtração e distribuição das águas 

pluviais. 

Tabela 8 – Infra-estruturas a utilizar para a implementação do SAAP no edifício em estudo.  

Área de 
Captação 

Sistema de 
Transporte 

Filtração Armazenamento Distribuição 

Cobertura do 
Edifício, 

Varanda e 
pavimento 

exterior 

Caleiras e 
Tubos de 

Queda 

Malhas 
Metálicas para 
caleiras e dois 
filtros FV2350 

Reservatório com 
descarga de topo 

(overflow) e 
dispositivo anti-

turbulência 

Duas bombas 
submersíveis com 

dispositivo de sucção 
flutuante e Tubagem 

em PPR - PN20 

3.3.6 Dimensionamento do Reservatório 

Para o dimensionamento do reservatório, optou-se por utilizar os Métodos 

Detalhados, ao invés dos Métodos Simplificados, pois tal como já foi referido, estes 

Métodos são mais realistas. Dentro deste entendimento, utilizou-se o Método de Rippl e 

o Método da Simulação, o que possibilitará fazer uma comparação de resultados. Optou-

se por não utilizar o Método Australiano, uma vez que é idêntico ao Método da 

Simulação, o que levaria a resultados idênticos. 
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3.3.6.1 Dimensionamento do Reservatório – Método de Rippl 

Para o dimensionamento do volume do reservatório foi utilizado o Método de Rippl, 

descrito em 2.6.8.2.1. Para o efeito foi desenvolvida uma folha de cálculo em Excel que 

permite a introdução de todos os dados necessários para a aplicação do método (Figura 

77). 

 

Figura 77 – Folha Excel para o dimensionamento do reservatório pelo Método de Rippl 

Coluna A – Período dados de precipitação em semanas (2740 semanas); 

Coluna B – Dados de precipitação semanal em milímetros (P); 

Coluna C – Multiplicação da Área de Captação (A) pelo Coeficiente de Escoamento de 

cada superfície (C) e pela Eficiência hidráulica da filtragem (η=0,9); 

Coluna D – Volume semanal de águas pluviais aproveitável (Va), ou seja afluência total de 

águas pluviais no sistema. É obtida através da multiplicação das duas colunas B e C; 

�� = � × � × � × �� 



 

117 

 

Coluna E – Consumo semanal de água de autoclismos e urinóis, que varia de acordo com 

a época do ano, em metros cúbicos (Ca); 

Coluna F – Diferença entre o consumo semanal de água (Ca) e o volume semanal de águas 

pluviais aproveitável (Va), em metros cúbicos; 

 ! = ��! − ��! 
Coluna G - Soma acumulada dos valores obtidos na coluna F. A diferença acumulada 

máxima positiva corresponde ao volume do reservatório. 

� = % ! 	 , &'	 ! > 0		 

Os resultados para o dimensionamento do reservatório através deste Método serão 

apresentados no capítulo seguinte. 

3.3.6.2 Dimensionamento do Reservatório – Método da Simulação 

Para o dimensionamento do volume do reservatório foi utilizado o Método da 

Simulação, descrito em 2.6.8.2.3. Para o efeito foi desenvolvida uma folha de cálculo em 

Excel que permite a introdução de todos os dados necessários para a aplicação do 

método (Figura 78). 
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Figura 78 – Folha Excel para o dimensionamento do reservatório pelo Método da Simulação 

Coluna A – Período dados de precipitação em semanas (2740 semanas); 

Coluna B – Dados de precipitação semanal em milímetros (P) ; 

Coluna C – Consumo semanal de água de autoclismos e urinóis (Ct), que varia de acordo 

com a época do ano; 

Coluna D – Área de Captação em metros quadrados (A); 

Coluna E – Volume semanal de águas pluviais aproveitável (Qt), ou seja afluência total de 

águas pluviais no sistema. É obtida através da multiplicação da Área de Captação pelo 

coeficiente de escoamento e pela precipitação semanal: 

*! = � × �! 	× �						 
Coluna F – Volume arbitrado para o reservatório, em metros cúbicos (V); 

Coluna G – Volume de água no reservatório, no tempo t-1, em metros cúbicos (St-1). Na 

primeira semana do período de análise, St-1 = 0, considerando o reservatório vazio no 

início da simulação. Os restantes valores são obtidos através das seguintes condições: 

Condição 1:  '	�3;F�@	+ < 0, '�>ã3	�3;F�@	G = 0 
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Condição 2:  '	�3;F�@	+	 ≥ 0, '�>ã3	�3;F�@	G = �3;F�@	+ 
Coluna H – Volume de água no reservatório, no tempo t, em metros cúbicos (St). É obtido 

através da seguinte expressão: 

 ! = *! +  !-. 	− 	�! 
Coluna I – A coluna I é a condição de que o Volume de água no reservatório, no tempo t, 

em metros cúbicos (St), não pode ser superior ao Volume arbitrado para o reservatório, 

em metros cúbicos (V), ou inferior a zero.  

0	 ≤ 	  ! 		≤ �			 
Os valores desta coluna são obtidos através das seguintes condições: 

Condição 1:  '	�3;F�@	I > �3;F�@	J, '�>ã3	�3;F�@	+ = �3;F�@	J	 
Condição 2:  '	�3;F�@	I	 ≤ �3;F�@	J, '�>ã3	�3;F�@	+ = �3;F�@	I 

Coluna J –Cálculo do Overflow, ou seja, água excedentária no reservatório que escoa para 

a rede de drenagem, em metros cúbicos (Ow): 

�3�4�çã3	78'9:;3<	�7<�:	 '	 ! > �		'�>ã3	7< =  ! − 	� 

Os valores desta coluna são obtidos através das seguintes condições: 

Condição 1:  '	�3;F�@	I > �3;F�@	J, '�>ã3	�3;F�@	K = �3;F�@	I − �3;F�@	J	 
Condição 2:  '	�3;F�@	I	 ≤ �3;F�@	J, '�>ã3	�3;F�@	K = 0 

Coluna K – Cálculo da necessidade de abastecimento de água da rede pública, em metros 

cúbicos (S): 

1'?'&&�4@4'	4'	�A@&>'?�B'�>3	@;>'9�@>�83	� � ∶ 	 '	 ! < 0	'�>ã3	 =  ! 
Os valores desta coluna são obtidos através das seguintes condições: 

Condição 1:  '	�3;F�@	I < 0, '�>ã3	�3;F�@	L = −�3;F�@	I	 
Condição 2:  '	�3;F�@	I	 ≥ 0, '�>ã3	�3;F�@	L = 0 

O Método da Simulação é um processo de cálculo iterativo. As iterações efetuadas 

foram de 5 m3, até se atingir a eficiência de 100%, isto é, a eficiência para a qual não será 
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necessário o sistema recorrer a rede pública de abastecimento. Os resultados para o 

dimensionamento do reservatório através deste Método serão apresentados no capítulo 

seguinte. Uma vez que o Método da Simulação é semelhante ao Método Australiano, 

optou-se por não utilizar esse método. 

3.3.7 Dimensionamento do Sistema de Bombagem 

Para a distribuição das águas pluviais recolhidas, torna-se necessário a aplicação de um 

sistema de bombagem, para possibilitar que essas águas cheguem aos dispositivos de 

utilização (Autoclismos e Urinóis). Para o dimensionamento do sistema de bombagem foi 

aplicada a seguinte equação: 

� = M × *N × IB@�	
� 							�22� 

Onde: 

P – Potência da bomba (W); 

γ – Peso volúmico das águas pluviais (N/m3) 

Qb – Caudal bombado (l/s) 

Hman – Altura manométrica: perdas de carga + desnível (m) 

O caudal de dimensionamento da bomba é obtido através do somatório do caudal 

instantâneo dos dispositivos de utilização, que dá o caudal acumulado. Os caudais 

instantâneos dos dispositivos de utilização são obtidos através do artigo 90º do Decreto-

Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto –  “Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais”, (DR 23/95). Na 

tabela seguinte (Tabela 9) estão representados os caudais instantâneos para os 

dispositivos segundo o DR 23/95. 
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Tabela 9 – Caudais mínimos nos dispositivos de utilização (Adaptado de DR 23/95). 

Dispositivos de utilização para: Qintantâneo (l/s) 

Autoclismo de bacia de retrete 0,1 

Mictório com torneira individual  0,15 

Depois de obtido o caudal acumulado através do ábaco, da Figura 79, retira-se o 

caudal de cálculo. 

 

Figura 79 – Caudais de cálculo em função dos caudais acumulados (Fonte: Fernandes, 2003). 

3.3.8 Dimensionamento da rede de abastecimento 

Pelo antes exposto, o sistema de distribuição deve ser dimensionado de forma análoga 

a Rede de Distribuição de Água Predial, logo, isto é, deve estar de acordo com o DR 

23/95. Para o efeito, foi utilizado o programa de cálculo CYPE – Instalações de Edifícios. 
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Na Figura 80, está representada a interface do programa referido. Como mencionado, a 

rede de distribuição do SAAP será executada em tubo de Polipropileno Random (PPR – 

PN20)e correrá embutida no pavimento, sendo feita a ligação aos dispositivos através dos 

panos de parede. 

 

Figura 80 – Interface CYPE – Instalações de Edifícios. 
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4. Resultados e discussão 

4.1 Volume anual de águas pluviais aproveitável vs. consumos 

A regra básica para o dimensionamento de qualquer SAAP é que o volume de águas 

pluviais suscetível de ser aproveitado deve ser igual ou superior ao volume de água 

utilizado (consumo). Nos casos em que isto não se verifique, é necessário aumentar a 

área de captação, aumentando assim a água da chuva recolhida para satisfazer a procura 

(Brown et al., 2005). 

Tal como o descrito em 3.3.3, a equação 20 permite calcular o volume anual de águas 

pluviais aproveitável, para posterior descarga de autoclismos e urinóis. Assim, como se 

pode observar na Tabela 10, o volume de águas pluviais aproveitável é de 6476,84 m3. 

Tabela 10 – Volume anual de águas pluviais aproveitável. 

Superfície de 
Captação 

Coef. 
Esc. 

ηf 
Precipitação 
média anual 

(mm) 

Área de captação 
(m2) 

Volume anual 
aproveitável 

(m3) 

Cobertura 0,95 

0,9 1654,61 

1663,54 2353,40 

Varanda 0,95 277,76 392,94 

Pavimento 
Exterior 

0,85 2947,20 
3730,50 

      Total 4888,50 6476,84 

De acordo com o descrito em 3.3.4, o consumo anual de água de autoclismos e urinóis 

do edifício em estudo é de 950,59 m3. Ao comparar este valor com o volume anual de 

águas pluviais aproveitável, verifica-se que o volume de águas pluviais suscetível de ser 

aproveitado é cerca de 6,8 vezes superior ao consumo dos dispositivos de utilização. Esta 

diferença de valores indica que qualquer que seja o volume do reservatório resultante 

dos métodos de dimensionamento, o reservatório irá estar muitas vezes em overflow, ou 

seja, haverá excesso de águas pluviais que não serão consumidas pelos dispositivos de 

utilização, que serão posteriormente descarregadas no Sistema de Drenagem de Águas 

Residuais Pluviais. Na Figura seguinte (Figura 81) ilustra a diferença entre o consumo e o 

volume aproveitável de águas pluviais. 
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seja, existe um défice de água. A Figura 82 ilustra o período de tempo em que o 

reservatório se encontra em overflow, 48,61% (1332 semanas), e o período de tempo em 

que existe défice de água 51,39% (1408 semanas). 

 

Figura 82 – Comparação entre o excesso de água e défice de água.  

4.2.1.1 Otimização do volume do reservatório – Método de Rippl 

De acordo com (Amorim e Pereira, 2008), a utilização do método de Rippl 

sobredimensiona o reservatório, pois este método foi inicialmente desenvolvido para o 

dimensionamento de reservatórios de grandes dimensões. Portanto é necessário efetuar 

uma análise dos resultados obtidos para que se utilize um volume ótimo e ideal, ao invés 

de se utilizar um volume resultante de um sobredimensionamento, que poderá aumentar 

os custos do sistema e o período de retorno do investimento. 

A aplicação do Método de Rippl, consiste no cálculo de um volume para o reservatório, 

que permita uma regular vazão nos períodos de seca (Quadros, 2010). Desta forma, este 

método considera o armazenamento de água nos períodos de precipitação, com o 

objetivo de compensar a falta de água em períodos de seca. Devido a este facto, o 

volume do reservatório calculado (182,06 m3), poderá ter origem num período de seca 

prolongado, do período total de dados de precipitação considerado. A figura seguinte 

(Figura 83) ilustra o período que deu origem ao volume de 182,06 m3. 

48,61%51,39%

Água em Excesso 
(Overflow)

Reservatório precisa de 
armazenar água (Défice)
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Figura 83 – Volume do reservatório pelo método de Rippl. 

De facto, através da análise da Figura 83, conclui-se que o volume de 182,06 m3, tem 

origem num período de 10 semanas consecutivas, em que o consumo é superior ao 

volume de águas pluviais suscetível de ser utilizado. Para além disso, em 8 semanas do 

mesmo período, a precipitação é nula, e nas 2 semanas restantes a precipitação é 

insuficiente para satisfazer o consumo de autoclismos e urinóis. 

Como estamos a analisar um longo período de dados de precipitação, um total de 52 

anos e 5 meses de dados diários de precipitação, é necessário saber quantas vezes é 

necessário este volume, ou seja, se este é um episódio recorrente ou apenas um caso 

isolado, que dará origem ao sobredimensionamento do reservatório. Para o efeito, foi 

construído um gráfico de frequências (Figura 84), com intervalos de 30 m3, que permite 

saber o número de vezes em que um determinado intervalo de volumes de reservatório, 

foi necessário para satisfazer o consumo de água dos dispositivos de utilização. 
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Figura 84 – Satisfação do consumo de autoclismos e urinóis para diferentes intervalos de volumes de 

reservatório.  

Através da análise da Figura 84, pode observar-se que foi necessário um volume 

superior a 150 m3, apenas 3 vezes, num total de 52 anos e 5 meses. Portanto, isto 

significa que não seria ideal do ponto de vista económico utilizar um volume superior a 

150 m3, se este apenas foi necessário 3 vezes (0,63%), durante o período de simulação. 

Admite-se que uma satisfação dos consumos (Eficiência)superior a 90% já é aceitável, 

sendo que nos restantes 10%, isto é, quando o reservatório não conseguir satisfazer o 

consumo, será utilizada água da rede pública de abastecimento. Desta forma, poderão 

obter-se volumes menores para o reservatório, o que terá influência nos custos de 

investimento e respetivo período de retorno. Na Tabela 12, estão representados os 

volumes do reservatório, que permitem uma satisfação dos consumos (Eficiência) 

superior a 90%, aplicando o Método de Rippl. 
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Tabela 12 – Volumes do reservatório com Eficiência superior a 90%. 

Volume do Reservatório (m3) Eficiência (%) 

80,00 90,95% 

85,00 91,16% 

90,00 91,79% 

95,00 92,21% 

100,00 94,53% 

105,00 94,95% 

110,00 95,16% 

115,00 95,79% 

120,00 97,47% 

125,00 97,68% 

130,00 97,68% 

135,00 98,32% 

140,00 98,53% 

145,00 98,53% 

150,00 99,37% 

155,00 99,37% 

160,00 99,79% 

165,00 99,79% 

170,00 99,79% 

175,00 99,79% 

180,00 99,79% 

182,06 100,00% 

4.2.2 Resultados do Método da Simulação 

Tal como já referenciado, o método da Simulação é um processo iterativo, e, por isso, 

serão obtidos diversos resultados. Segundo (Amorim e Pereira, 2008) os valores de 

eficiência do reservatório devem estar entre 90 a 99%. Na tabela seguinte (Tabela 13) 

estão apresentados os volumes do reservatório, para os quais foi obtida uma eficiência 

superior a 90%, aplicando o Método da Simulação. 
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Tabela 13 – Volumes do reservatório com Eficiência superior a 90%. 

Volume do 
Reservatório (m3) 

Eficiência (%) Overflow (%) 
Abastecimento Rede 

Pública (%) 

60 91,39 50,07 8,61 
65 91,90 49,96 8,10 
70 92,34 49,85 7,66 
75 92,81 49,56 7,19 
80 94,82 49,34 5,18 
85 95,11 49,31 4,89 
90 95,36 49,27 4,64 
95 95,77 49,27 4,23 

100 96,90 49,20 3,10 
105 97,12 49,16 2,88 
110 97,41 49,09 2,59 
115 97,63 48,98 2,37 
120 98,28 48,98 1,72 
125 98,39 48,91 1,61 
130 98,54 48,80 1,46 
135 98,72 48,80 1,28 
140 98,94 48,76 1,06 
145 99,01 48,69 0,99 
150 99,16 48,69 0,84 
155 99,20 48,65 0,80 
160 99,38 48,65 0,62 
165 99,45 48,65 0,55 
170 99,53 48,65 0,47 
175 99,67 48,65 0,33 
180 99,71 48,65 0,29 
185 99,74 48,65 0,26 
190 99,78 48,65 0,22 
195 99,82 48,65 0,18 
200 99,82 48,65 0,18 
205 99,85 48,65 0,15 
210 99,89 48,65 0,11 
215 99,93 48,65 0,07 
220 99,93 48,65 0,07 
225 99,96 48,65 0,04 
230 100,00 48,65 0,00 

4.2.3 Comparação de Resultados dos vários métodos de dimensionamento 

utilizados 

Da análise dos resultados obtidos pelos Métodos de Rippl e da Simulação (Tabelas 12 e 

13), verifica-se que para se obter uma eficiência máxima (100%), isto é, o volume do 
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reservatório para o qual não será necessário abastecimento da rede pública, o Método da 

Simulação (230 m3) conduz a valores superiores quando comparado com o Método de 

Rippl (182,06 m3).No entanto estes volumes são bastante elevados e podem levar a 

custos de investimento excessivos. Um SAAP projetado para satisfazer totalmente todas 

as necessidades de água não é viável, principalmente em locais onde o abastecimento de 

água esteja disponível (Jones e Hunt, 2010; Santos e Taveira-Pinto, 2013). Por esta razão 

devem ser usados reservatórios com eficiências menores, que poderão conduzir a 

períodos de retorno inferiores. 

Com a aplicação do Método da Simulação obtêm-se volumes menores para eficiências 

idênticas, quando comparado com o Método de Rippl. Por exemplo, para um volume de 

60 m3 obtêm-se uma eficiência de 91,39%, enquanto que, pelo método de Rippl para se 

obter uma eficiência de 91,16% será necessário um volume de 85 m3. Isto poderá 

significar que aplicando o Método da Simulação poderão obter-se períodos de retorno de 

investimento mais curtos. No capítulo seguinte, será feita esta análise contabilizando os 

custos do reservatório e a sua influência no período de retorno. 

4.3 Sistema de Bombagem 

Na Tabela 14, estão apresentados o número de dispositivos de utilização, o respetivo 

caudal instantâneo e o caudal acumulado. 

Tabela 14 – Caudal acumulado dos dispositivos de utilização. 

Dispositivos de utilização Quantidade Qinstantâneo (l/s) Qacumulado (l/s) 

Autoclismos 43 0,1 
7,9 

Urinóis 24 0,15 

Na Tabela 15 estão representados todos os cálculos efetuados para o 

dimensionamento do sistema elevatório. 
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Tabela 15 – Dimensionamento da bomba. 

Dimensionamento 

Qacumulado (l/min) 474 

Qcálculo (l/min) 198,77 

Qbombado (l/s) 3,98 

Qbombado (m3/s) 0,004 

N 8 

h(%) 70 

g(N/m3) 10000 

L(m) 76,02 

Desnível (m) 13,9 

Vpré-dimensionamento (m/s) 2 

Øcálculo (mm) 50,32 

Øinterno (mm) 60 

V (m/s) 1,41 

J (m/m) 0,0034 

ΔH (m) 3,08 

Hman (m) 20,38 

Potência (W) 1157,25 

Potência (KW) 1,16 

Através da análise da tabela 15, conclui-se que serão necessárias duas bombas com 

uma potência de 1,16 KW.  

4.4 Traçado da Rede de Abastecimento do SAAP 

Como já foi dito, o sistema de abastecimento/distribuição foi calculado através do 

programa de cálculo CYPE. Nas Figuras 85 e 86 estão representados extratos da planta da 

rede de distribuição de águas pluviais, referente à Cave do Edifício, onde se pode 

observar, o posicionamento do sistema de filtração, do reservatório de armazenamento, 

o ramal de introdução do edifício e os respetivos ramais de distribuição das instalações 

sanitárias. As plantas referentes ao sistema de distribuição do SAAP serão apresentadas 

no Anexo I. Na Tabela 15 estão representados os diâmetros obtidos através do programa 

de cálculo referido, e a sua extensão. 
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Figura 85 – Extrato da planta da rede de distribuição do SAAP, referente à Cave do Edifico, ramal de introdução e 

ramais de distribuição das instalações sanitárias. 

 

Figura 86 - Extrato da planta da rede de distribuição do SAAP, referente à Cave do Edifico, posicionamento do 

sistema de filtração e do reservatório. 
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Tabela 16 – Resultados CYPE – Instalações em Edifícios. 

Serie PPR PN20 de 20 Kg/cm2 (Rugosidade: 0,0200 mm) 

ØDN (mm) Øinterno (mm) Comprimento (m) 

16 10,6 137,21 

20 13,2 107,37 

25 16,6 83,7 

32 21,2 64,99 

40 26,6 22,35 

50 33,2 72,83 
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5. Análise Económica 

Neste capítulo pretende-se efetuar uma análise sobre os custos do Sistema de 

Aproveitamento de Águas Pluviais a implementar. A viabilidade de um SAAP depende de 

vários fatores tais como, a frequência da precipitação, o consumo de água, o preço do 

abastecimento e tratamento da água, os custos de instalação e manutenção (Lawson et 

al., 2009). Esta análise pode ser efetuada através do período de retorno, que é um 

indicador de viabilidade económica, que permite calcular o período de tempo necessário 

para o retorno do investimento, ou seja, permite saber se a implementação do projeto é 

viável ou não, do ponto de vista económico (Domenèch e Saurí, 2011). 

Segundo (Quadros, 2010) o período de retorno pode ser obtido através da aplicação 

da expressão seguinte: 

�O+ = 	PQ�Q 									�23� 

Em que: 

PRI – Período de Retorno do Investimento (anos); 

Bi – Benefícios por ano (€); 

Ci – Custos por ano (€). 

5.1 Estimativa das poupanças de água potável 

A poupança de água fornecida pelos SAAP só se reflete em poupanças económicas 

significativas se promover uma redução considerável das contas de água e se o custo da 

instalação for acessível (Santos e Taveira-Pinto, 2013). 

Para o cálculo das poupanças de água resultantes da implementação do SAAP é 

necessário calcular os gastos de água dos dispositivos de utilização, através das tarifas 

aplicadas pela empresa responsável pelo abastecimento de água. O valor da tarifa 

volumétrica foi obtido através da Empresa de Água e Resíduos de Vila Real (EMAR), que é 

a empresa responsável pelo abastecimento de água no Concelho de Vila Real. Na tabela 
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seguinte (Tabela 17), estão representados os preços praticados, por escalões, para o 

abastecimento de água, aos quais acresce ainda o valor do IVA (23%). 

Tabela 17- Preço da água EMAR Vila Real. 

Tarifa Volumétrica (Consumos) 

1º Escalão (0 a 5 m3)     0,66 € 

2º Escalão (6 a 15 m3) 0,87 € 

3º Escalão (16 a 25 m3) 1,84 € 

4º Escalão (> 25 m3)     2,78 € 

Com base, nos consumos estimados para os autoclismos e urinóis, secção 3.3.4, é 

possível calcular os gastos mensais em água potável destes dispositivos. Na tabela 

seguinte (Tabela 18), estão representados os consumos dos dispositivos de utilização. 

Tabela 18 – Consumo de água de autoclismos e urinóis do edifício em estudo. 

Consumo de água (m3) 

Diário     3,92 
Semanal 19,97 
Médio Mensal* 86,42 

Anual     950,59 

* Não foi considerado o mês de Agosto uma vez que não existem consumos. 

Com os valores das Tabelas 17 e 18, foi possível calcular os gastos mensais e anuais do 

abastecimento de água para autoclismos e urinóis.  

Tabela 19 – Estimativa dos custos de abastecimento e água de autoclismos e urinóis. 

Poupanças de Água (€) 

1º Escalão 5 x 0,66 € 3,30 € 
2º Escalão 10 x 0,87 € 8,70 € 
3º Escalão 10 x 1,84 € 18,40 € 
4º Escalão (86,42-25) x 2,78 € 170,75 € 

Total Mensal 201,15 € 
Total Mensal + IVA (23%) 247,41 € 

Total Anual + IVA (23%)     2.721,56 € 

Como se pode observar na tabela 19, os gastos médios mensais são de 247,41 €, sendo 

o consumo anual estimado em 2721,56 €. Com base nestes valores obtidos, e no volume 

e eficiência do reservatório, será possível saber quais as poupanças económicas geradas 

pela instalação do SAAP. Por exemplo, se o reservatório adotado conseguir atender a 100 
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% do consumo de autoclismos e urinóis, conseguirão obter-se poupanças de 2721,56 € 

por ano. As poupanças anuais poderão ser significativamente maiores uma vez que o 

preço da água vai aumentando de ano para ano (Domenèch e Saurí, 2011; Sacadura, 

2011; EAA, 2012).  

5.2 Custos/Investimento do SAAP 

Para o cálculo do período de retorno é necessário efetuar o cálculo dos custos de 

investimento. Nesta secção apresentam-se os custos de construção do Sistema de 

Aproveitamento de Águas Pluviais a implementar, ou seja, serão calculados os custos do 

sistema de abastecimento, da drenagem de águas pluviais, do sistema elevatório e do 

sistema de triagem e filtração. Os custos de caleiras e tubos de queda não foi 

considerado, uma vez que já estão implementados no edifício, tendo por base o Projeto 

da Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais. Quanto aos custos de construção do 

reservatório serão calculados na secção seguinte. Na tabela 20, estão representados 

todos os trabalhos necessários para a execução do SAAP, bem como, os seus custos. 

Todos os catálogos dos produtos serão apresentados no Anexo II. 
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Tabela 20 – Custos de Construção do Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais. 

Art. Designação Un. Quant. Preço Uni. Preço Total 

1 SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAS         

1.1 
Fornecimento e aplicação de tubo PPR PN20 do tipo Coprax ou 
equivalente, para distribuição de águas pluviais, incluindo todos os 
acessórios do mesmo material e ligações: 

        

1.1.1 DN16 ml 137,21 1,51 € 206,91 € 

1.1.2 DN20 ml 107,37 1,81 € 194,02 € 

1.1.3 DN25 ml 83,70 3,03 € 253,53 € 

1.1.4 DN32 ml 64,99 4,77 € 310,07 € 

1.1.5 DN40 ml 22,35 8,23 € 183,92 € 

1.1.6 DN50 ml 72,83 10,73 € 781,10 € 

1.2 
Abertura e fecho de roços, furos, rasgos e valas para a instalação do 
sistema de aproveitamento de águas pluviais, incluindo o transporte de 
resíduos sobrantes a vazadouro. 

vg 1 600,00 € 600,00 € 

1.3 

Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento com manípulo, 
do tipo Coprax ou equivalente, aplicadas à entrada dos ramais de 
distribuição das instalações sanitárias, e a jusante do reservatório nos 
seguintes diâmetros: 

        

1.3.1 DN16 un 9 16,84 € 151,52 € 

1.3.2 DN20 un 3 16,84 € 50,51 € 

1.3.3 DN25 un 4 21,41 € 85,64 € 

1.3.4 DN32 un 4 31,82 € 127,30 € 

1.3.5 DN40 un 1 38,96 € 38,96 € 

1.3.6 DN50 un 1 69,42 € 69,42 € 
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2 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAS         

2.1 
Fornecimento e aplicação de tubo PVC rígido de 6kg/cm2, do tipo Politejo 
ou equivalente, para drenagem de águas pluviais, incluindo todos os 
acessórios do mesmo material e ligações nos seguintes diâmetros: 

        

2.1.1 DN110 ml 3,00 5,50 € 16,50 € 

2.1.2 DN200 ml 8,52 17,76 € 151,30 € 

2.1.3 DN250 ml 54,80 28,13 € 1.541,63 € 

2.1.4 DN315 ml 9,01 43,69 € 393,67 € 

2.2 
Fornecimento e aplicação de válvula de retenção DN110, do tipo Remosa 
ou equivalente, a jusante do dispositivo de descarga do overflow do 
reservatório.  

un 1 260,00 € 260,00 € 

2.3 
Abertura e fecho de roços, furos, rasgos e valas para a instalação do 
sistema de drenagem de águas pluviais, incluindo o transporte de 
sobrantes a vazadouro. 

vg 1 400,00 € 400,00 € 

2.4 

Construção de Câmara de Visita, para receção e mudança de direção de 
águas pluviais, em alvenaria de blocos maciços, devidamente acabada 
com caneluras direcionais, reboco interior e tampa de ferro fundido, 
incluindo movimento de terras, fornecimento do material e aplicação. 

un 2 120,00 € 240,00 € 

2.5 

Construção de Câmara de Ramal de Ligação, em alvenaria de blocos 
maciços, devidamente acabada com caneluras direcionais, com tampa de 
ferro fundido, incluindo movimento de terras, fornecimento do material e 
aplicação. 

un 1 140,00 € 140,00 € 

3 INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELEVATÓRIO         
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3.1 
Fornecimento e aplicação de duas eletrobombas 8T 150 com 1,5Kw de 
Potência, do tipo Joval, com quadro de comando com relé de alternância e 
proteção, incluindo todos os restantes materiais e acessórios necessários. 

vg 1 1.649,00 € 1.649,00 € 

3.2 
Fornecimento e aplicação de dispositivo de sucção flutuante, do tipo 
Remosa ou equivalente. 

un 2 140,40 € 280,80 € 

4 FILTRAÇÃO E TRIAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS         

4.1 

Construção de Câmara de Visita, para o sistema de filtração do Sistema de 
aproveitamento de águas pluviais, em betão armado, devidamente 
acabada com caneluras direcionais, reboco interior e tampa de ferro 
fundido, incluindo movimento de terras, fornecimento do material e 
aplicação. 

vg 1 650,00 € 500,00 € 

4.2 
Fornecimento e aplicação de filtro FV2350, do tipo Remosa ou 
equivalente, incluindo todos os acessórios complementares. 

un 2 6.539,00 € 13.078,00 € 

4.3 
Fornecimento e aplicação de grelhas metálicas em caleiras, para triagem 
de águas pluviais da cobertura 

ml 271,48 3,90 € 1.058,77 € 

   
TOTAL 22.762,56 € 

TOTAL + IVA 23% 27.997,95 € 
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5.3 Custos do reservatório de armazenamento 

Os custos de investimento são dependentes do tamanho do reservatório, do material e 

ainda ao facto do reservatório se encontrar enterrado ou superficial (Helmreich e Horn, 

2009). Neste caso, o reservatório de armazenamento a executar será enterrado, devido 

às suas dimensões. Quanto ao material, serão testadas duas soluções, em PEAD ou em 

betão armado. 

5.3.1 Reservatório em PEAD 

Para a implementação do reservatório de armazenamento em PEAD, foi consultada a 

empresa Portuguesa Ecodepur, que forneceu os preços destes reservatórios, bem como, 

todos os procedimentos e trabalhos necessários para a sua execução. Segundo esta 

empresa (Ecodepur, 2014), o procedimento para a execução do reservatório é o seguinte: 

1 – Escavação: A escavação deve ser realizada de acordo com as dimensões do 

reservatório, deverá ser em talude e as dimensões da base de assentamento devem 

possuir mais 50 cm, de forma a permitir o aterro lateral; 

2 – Construção de Laje para assentamento do reservatório: Antes da execução da laje 

deverá ser prevista a drenagem de águas de toda a zona de instalação através de material 

drenante e colocação de manta geotêxtil. Em seguida, deverá ser aplicado betão de 

limpeza, com 5 a 10cm, para regularizar a superfície. Finalmente deverá ser executada 

uma laje de betão armado. É recomendado a execução de uma laje de betão C30/C7 CX2 

com 30 cm de espessura, com uma malha de ferro de 12 mm, afastado a 20 cm. 

3 – Execução de Almofada de Areia: Após a execução da laje deverá ser colocada uma 

camada de areia, com cerca de 20 cm de altura, para colocação do reservatório. 

4 – Colocação do reservatório: Para a colocação do reservatório deverá ser utilizada 

uma grua ou equipamento semelhante, de forma a não danificar o material. 

5 – Aterro: O vazio entre o reservatório e o solo será preenchido com material 

sobrante da escavação. 
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Na tabela 21, está representado um exemplo para um reservatório de 60 m3, em 

PEAD, de todos os trabalhos necessários para a sua execução, bem como, os seus custos. 

Todos os catálogos dos produtos serão apresentados no Anexo II. 
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Tabela 21 – Custo de Reservatório de 60 m
3
 em PEAD. 

Nº Designação Quant. Un. Preço Uni. Preço Total 

1 Movimentação de terras         

1.1 
Desmatação, Escavação e movimentação de terra, em terreno de qualquer 
natureza, para colocação do reservatório, incluindo transporte de terras 
sobrantes a vazadouro e aterro. 

153,58 m3 2,20 € 337,88 € 

2 Construção de Laje para assentamento do equipamento         

2.1 
Fornecimento e aplicação de tubo corrugado perfurado incluindo caixa de 
gravilha e manta geotêxtil de 200 g/cm2 no perímetro da laje de fundação.  

27,70 ml 7,00 € 193,90 € 

2.2 
Fornecimento e execução de laje maciça em betão C30/37 XC2, malha em 
aço A400NR Ø12//0,20 superior e inferior, com espessura de 20 cm, 
incluindo betão de limpeza D180 com 10 cm de espessura. 

1,00 vg 1.702,99 € 1.702,99 € 

3 Almofada de Areia         

3.1 
Fornecimento e aplicação de almofada de areia sobre a laje de betão 
armado com 20 cm de espessura para assentamento do reservatório em 
PEAD.  

13843,20 Kg 0,008 € 110,75 € 

4 Colocação do Reservatório         

4.1 
Fornecimento e colocação de reservatório em PEAD, de 60 m3, com 
recurso grua. 

1 vg 15.893,82 € 15.893,82 € 

5 Acessórios         

5.1 
Fornecimento e aplicação de dispositivo de descarga do overflow, do tipo 
Remosa ou equivalente, com barreira anti-roedores. 

1 un 254,00 € 254,00 € 

5.2 
Fornecimento e aplicação de dispositivo anti-turbulências, do tipo Remosa 
ou equivalente. 

1 un 197,00 € 197,00 € 

TOTAL 18.690,33 € 

TOTAL + IVA 23% 22.989,11 € 
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5.3.2 Reservatório em betão armado 

Para a execução “in situ”do reservatório em Betão Armado, foram considerados os 

seguintes trabalhos: 

1 – Escavação: A escavação deve ser realizada de acordo com as dimensões do 

reservatório, deverá ser em talude e as dimensões da base de assentamento devem 

possuir mais 50 cm, de forma a permitir o aterro lateral; 

2 – Aplicação de betão de limpeza, com 5 a 10cm, para regularização da superfície; 

2 – Construção do reservatório de armazenamento: Uma vez que não se efetuou o 

dimensionamento estrutural do reservatório, foi admitido um betão C30/37, com 

espessura das lajes (inferior e superior) e das paredes do reservatório de 20 cm, e uma 

malha de ferro de 12 mm afastado a 20 cm; 

3 – Drenagem de águas de toda a zona de instalação através de material drenante, 

colocação de manta geotêxtil e tela pitonada em volta do reservatório de 

armazenamento. 

4 – Aterro: O vazio entre o reservatório e o solo deverá ser preenchido com o material 

sobrante da escavação. 

Na tabela 22, estão representado um exemplo para um reservatório de 60 m3, em 

Betão armado, de todos os trabalhos necessários para a sua execução, bem como, os seus 

custos. Todos os catálogos dos produtos serão apresentados no Anexo II. 
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Tabela 22 – Custo do Reservatório de 60 m3 em Betão Armado. 

Nº Designação Quant. Un. Preço Uni. Preço Total 

1 Movimentação de terras         

1.1 
Desmatação, Escavação e movimentação de terra, em terreno de qualquer natureza, 
para colocação do reservatório, incluindo transporte de terras sobrantes a vazadouro 
e aterro. 

145,46 m3 2,20 € 320,01 € 

2 Construção do Reservatório         

2.1 
Fornecimento e aplicação de tubo corrugado perfurado incluindo caixa de gravilha e 
manta geotêxtil de 200 g/cm2 no perímetro da laje de fundação.  

29,60 ml 7,00 € 207,20 € 

2.2 
Fornecimento e aplicação de tela pitonada para impermeabilização exterior do 
reservatório. 

66,24 m2 3,00 € 198,72 € 

2.3 
Construção de reservatório em betão armado C30/37 XC2, A400NR Ø12//0,20 
superior e inferior, com espessura de 20 cm nas lajes e paredes, incluindo betão de 
limpeza D180 com 10 cm de espessura. 

1,00 vg 3.786,64 € 3.786,64 € 

2.4 
Fornecimento e aplicação de microargamassa impermeabilizante, do tipo SikaTop 
Seal 107 ou equivalente, reforçada com rede para impermeabilização interior do 
reservatório. 

132,00 m2 15,00 € 1.980,00 € 

3 Acessórios         

3.1 
Fornecimento e aplicação de dispositivo de descarga do overflow, do tipo Remosa ou 
equivalente, com barreira anti-roedores. 

1 un 254,00 € 254,00 € 

3.2 
Fornecimento e aplicação de dispositivo anti-turbulências, do tipo Remosa ou 
equivalente. 

1 un 197,00 € 197,00 € 

  
TOTAL 6.943,57 € 

TOTAL + IVA 23% 8.540,59 € 
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5.4 Período de Retorno 

Tendo em conta a expressão 23, descrita no início deste capítulo, e os custos e 

benefícios calculados, procedeu-se ao cálculo do período de retorno do investimento 

para os resultados obtidos pelos dois métodos de dimensionamento do reservatório 

utilizados (Rippl e Simulação). Nas tabelas seguintes (23 e 24) estão apresentados os 

resultados para o período de retorno do investimento para cada um dos métodos 

mencionados. 

Tabela 23 – Período de Retorno do Investimento para o Método de Rippl. 

Volume 
Reservatório 

(m3) 
Material 

Eficiência 
(%) 

Poupança 
de Água 
(€/ano) 

Custos 
Construção 

(€) 

Custo 
Reservatório 

(€) 
Custo Total 

Período 
de 

Retorno 
(anos) 

80 PEAD 90,95 2.475,26 € 27.997,95 € 29.109,77 € 57.109,72 € 23,1 

80 Betão 90,95 2.475,26 € 27.997,95 € 10.025,75 € 38.026,70 € 15,4 

100 PEAD 94,53 2.572,69 € 27.997,95 € 36.005,44 € 64.007,39 € 24,9 

100 Betão 94,53 2.572,69 € 27.997,95 € 11.879,94 € 39.882,89 € 15,5 

120 PEAD 97,47 2.652,70 € 27.997,95 € 42.900,48 € 70.904,43 € 26,7 

120 Betão 97,47 2.652,70 € 27.997,95 € 13.734,05 € 41.739,00 € 15,7 

140 Betão 98,53 2.681,55 € 27.997,95 € 15.588,21 € 43.594,16 € 16,3 

182,06 Betão 100,00 2.721,56 € 27.997,95 € 19.395,64 € 47.402,59 € 17,4 

Como se pode observar na tabela 23, o menor período de retorno é referente ao 

reservatório de 80 m3 em betão armado, com um período de retorno de 15,4 anos, que 

resultaria numa poupança anual de água de 2475,26 €, o que resultaria numa diminuição 

do consumo de água, em autoclismos e urinóis, na ordem dos 90,95 %. No entanto, 

existem outras opções bastante viáveis, como é o caso dos reservatórios em Betão 

armado, com 100, 120, 140 e 182,06 m3. Verifica-se também que a utilização de 

reservatórios em Betão Armado conduz a menores períodos de retorno, quando 

comparados com os reservatórios em PEAD. 
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Tabela 24 – Período de Retorno do Investimento para o Método da Simulação. 

Volume 
Reservatório 

(m3) 
Material 

Eficiência 
(%) 

Poupança 
de Água 
(€/ano) 

Custos 
Construção 

(€) 

Custo 
Reservatório 

(€) 
Custo Total 

Período 
de 

Retorno 
(anos) 

60 PEAD 91,39 2.487,23 € 27.997,95 € 22.989,11 € 50.987,06 € 20,5 

60 Betão 91,39 2.487,23 € 27.997,95 € 8.540,59 € 36.539,54 € 14,7 

80 PEAD 94,82 2.580,58 € 27.997,95 € 29.109,77 € 57.109,72 € 22,1 

80 Betão 94,82 2.580,58 € 27.997,95 € 10.025,75 € 38.026,70 € 14,7 

100 PEAD 96,90 2.637,19 € 27.997,95 € 36.005,44 € 64.007,39 € 24,3 

100 Betão 96,90 2.637,19 € 27.997,95 € 11.879,94 € 39.882,89 € 15,1 

120 PEAD 98,28 2.674,75 € 27.997,95 € 42.900,48 € 70.904,43 € 26,5 

120 Betão 98,28 2.674,75 € 27.997,95 € 13.734,05 € 41.739,00 € 15,6 

140 Betão 98,94 2.692,71 € 27.997,95 € 15.588,21 € 43.594,16 € 16,2 

230 Betão 100,00 2.721,56 € 27.997,95 € 23.708,00 € 51.714,95 € 19,0 

Como se pode observar na tabela 24, o menor período de retorno é referente ao 

reservatório de 80 m3 em betão armado, com um período de retorno de 14,7 anos, que 

resultaria numa poupança anual de água de 2580,58 €, o que resultaria numa diminuição 

do consumo de água, em autoclismos e urinóis, na ordem dos 94,82 %. O reservatório de 

60 m3 apresenta o mesmo valor para o período de retorno, no entanto é uma solução 

menos vantajosa, uma vez as poupanças de água são inferiores, quando comparadas com 

o reservatório com 80 m3. No entanto, existem outras opções bastante viáveis, como é o 

caso dos reservatórios em Betão armado, com 100, 120 e 140 m3.  

Verifica-se que o reservatório de armazenamento é o item mais caro do sistema, tal 

como já tinha sido referido, podendo representar cerca de 23,37 a 61,51% do custo total 

do sistema, dependendo do volume e do material utilizado. 
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Os resultados obtidos vão de encontro a estudos realizados (Jones e Hunt, 2010; 

Santos e Taveira-Pinto, 2013), que referem que a utilização de reservatórios, para 

satisfazer a totalidade do consumo (Eficiência = 100%) não é viável, devido ao período de 

retorno do investimento ser longo, principalmente onde o abastecimento da rede pública 

esteja disponível. 

Tendo em conta os cálculos realizados, pelos dois métodos, podemos afirmar que a 

utilização de um reservatório de 80 m3 é a opção mais viável, tendo um período de 

retorno do investimento de 14,7 anos e uma poupança anual de água que varia entre 

2475,26 e 2580,58 €, dependendo do método considerado. Para além disso a 

implementação deste reservatório irá permitir uma redução do consumo de água da rede 

pública, em autoclismos e urinóis, que varia 90,95 a 94,82%, dependendo do método 

considerado. Segundo alguns autores, é possível que o valor do período de retorno 

diminua e as poupanças anuais de água aumentem, pois é espectável que os preços da 

água aumentem no futuro, o que provocará a diminuição do período de retorno calculado 

(Domenèch e Saurí, 2011; Sacadura, 2011; EAA, 2012). 
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6. Conclusão 

A utilização de Sistemas de Aproveitamento de Água Pluviais em edificações, são uma 

das medidas para enfrentar a atual crise mundial dos recursos hídricos. Estes sistemas 

promovem o uso eficiente da água, o desenvolvimento sustentável e são uma das 

medidas de combate à escassez deste precioso recurso. A utilização destes sistemas 

apresenta inúmeras vantagens de carácter ambiental, social e económico. Para além de 

permitirem a redução do consumo de água tratada em edifícios e consequentemente a 

diminuição das respetivas faturas de água, diminuem, ainda, o volume de água no 

sistema de drenagem urbana, contribuem para a diminuição da possibilidade de 

desastres naturais (Ex: inundações), redução dos impactos sobre o meio ambiente e 

restauração do ciclo hidrológico. 

Como foi referido no decorrer deste trabalho, estes sistemas podem ser utilizados 

tanto para fins não potáveis (Ex: Descargas de autoclismos, máquina de lavar roupa, etc.), 

como para fins potáveis, desde que as águas pluviais sejam sujeitas a um tratamento 

específico. Os SAAP já são utilizados por todo o mundo, sendo que em alguns países a sua 

aplicação já é obrigatória por lei. No caso de Portugal, ainda não existe nenhuma 

legislação que regulamente, com força obrigatória geral, a utilização de águas pluviais, 

como uma fonte alternativa de abastecimento de água em edificações. Apesar da 

inexistência de regulamentação em Portugal, foram desenvolvidas, pela ANQIP, duas 

especificações técnicas que fornecem um conjunto de procedimentos, critérios e regras 

para a implementação destes sistemas. Neste trabalho foi realizada uma caracterização 

detalhada de todos os componentes dos SAAP, desde a área de captação, o sistema de 

transporte, o sistema de filtração e dispositivos de rejeição do first flush, reservatório de 

armazenamento, sistema de distribuição, manutenção, qualidade das águas pluviais, bem 

como, alguns aspetos essenciais para o seu bom funcionamento e dimensionamento. 

O objetivo principal deste estudo foi avaliar a viabilidade técnico-económica para a 

implementação de um SAAP, para fins não potáveis (descarga de autoclismos e urinóis), 

num edifício do Campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, situado na 

cidade de Vila Real. Para o efeito, foi elaborado um modelo a implementar, procedeu-se 
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ao seu dimensionamento, para que no final fosse possível efetuar uma análise 

económica, baseada numa relação custo/benefício. Esta análise foi efetuada através do 

período de retorno do investimento, que é um indicador de viabilidade económica, que 

permite calcular o período de tempo necessário para o retorno do investimento, ou seja, 

permite saber se a implementação do projeto é viável ou não, do ponto de vista 

económico. Os resultados do referido estudo permitiram retirar algumas conclusões. 

Em primeiro lugar, conclui-se que a cidade de Vila Real apresenta excelentes condições 

para a aplicação de SAAP, pois é uma zona de elevada pluviosidade. Segundo os dados 

extraídos do Sistema de Nacional Informação de Recursos hídricos (SNIRH) a precipitação 

média anual, para a cidade de vila real é de 1654,61 mm. Este valor associado às 

superfícies de captação de águas pluviais, do edifício em estudo, permite obter um 

volume anual de águas pluviais suscetível de ser aproveitado de 6476,84 m3. Este valor é 

cerca de 6,8 vezes superior ao consumo de água de autoclismos e urinóis do edifício, o 

que significa que a quantidade de águas pluviais aproveitável é mais do que suficiente 

para as utilizações pretendidas. Extrapolando os valores obtidos no edifício em estudo, 

para o Campus Universitário da UTAD, permite concluir que o Campus apresenta 

excelentes condições para a implementação destes sistemas. A significativa quantidade, 

de edifícios implantados no Campus Universitário, resulta numa grande área 

impermeabilizada, se for tido em conta as áreas de cobertura dos edifícios. Estas áreas 

iriam servir como superfície de recolha de águas pluviais, e tendo em conta o volume de 

águas pluviais aproveitável no edifício em estudo, é conclusão óbvia que o consumo de 

água potável nos mesmos sofreria uma redução significativa. 

Conclui-se, também, que o reservatório de armazenamento é o componente dos SAAP 

que merece maior atenção, pois é o componente mais caro do sistema e o seu 

sobredimensionamento poderá aumentar o período de retorno do investimento, 

diminuindo consequentemente a viabilidade do SAAP. O reservatório de armazenamento 

poderá representar cerca de 23,37 a 61,51% do custo total do sistema, dependendo do 

volume do mesmo e do material utilizado. Quanto aos materiais, verificou-se que a 

utilização de reservatórios em betão armado é muito mais vantajosa do ponto de vista 

económico, do que os reservatórios em PEAD. 
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Quanto aos métodos utilizados neste trabalho, para o dimensionamento do 

reservatório, conclui-se que o Método da Simulação (230 m3) conduz a valores superiores 

quando comparado com o Método de Rippl (182,06 m3), para uma eficiência de 100%, ou 

seja, o volume do reservatório para o qual não será necessário abastecimento da rede 

pública. No entanto, verificou-se que estes volumes eram bastante elevados e poderiam 

resultar em custos de investimento muito altos, o que poderia provocar o aumento do 

período de retorno do investimento. Por esta razão, foi efetuada uma otimização de 

resultados, admitindo que uma eficiência do sistema superior a 90% já era aceitável. A 

otimização de resultados, permitiu concluir que a aplicação do Método da Simulação 

resulta em volumes menores para eficiências idênticas, quando comparado com o 

Método de Rippl. Por exemplo, para um volume de 60 m3 obtêm-se uma eficiência de 

91,39%, enquanto que, pelo método de Rippl para se obter um eficiência de 91,16% seria 

necessário um volume de 85 m3. Toda esta análise, foi de encontro a outros estudos 

realizados, que concluíram que um SAAP projetado para satisfazer totalmente todas as 

necessidades de água não é viável, principalmente em locais onde o abastecimento de 

água esteja disponível, tal como é o caso. 

Em relação ao modelo de SAAP proposto, verificou-se que o mesmo apresenta 

resultados dignos de registo. A implementação do modelo de SAAP proposto, com um 

reservatório subterrâneo em betão armado de 80 m3, seria capaz de reduzir o consumo 

de água da rede pública, de autoclismos e urinóis, em cerca de 90,95 a 94,82%, 

dependendo do método utilizado para o dimensionamento do reservatório. Para além 

disso, a conceção deste SAAP iria permitir uma redução em faturas de água, em cerca de 

2475,20 a 2580,58 €/ano. Quanto ao período de retorno do investimento, verificou-se 

que o mesmo poderia ser obtido entre 14 a 15 anos, aproximadamente, o que é um 

período de tempo bastante aceitável. 

Em suma, conclui-se que execução do Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais 

proposto poderá provocar uma redução no consumo de água do edifício que se traduz 

em poupanças económicas muito significativas. Para além das vantagens económicas 

apontadas, a execução deste sistema apresenta inúmeras vantagens do ponto de vista 

ambiental e social.  
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Apesar de entender que o sistema referido é muito vantajoso a todos os níveis 

supramencionados, a decisão de implementar ou não tal sistema, no edifício em causa, 

caberá à Reitoria da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e/ou aos serviços do 

Estado incumbidos da preservação e conservação de edifícios públicos, podendo mesmo 

estender-se a aplicações semelhantes a outras edificações. 

Porém, não poderá deixar de se referir, que a conceção do sistema supracitado, 

tornaria a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pioneira em tal matéria, e 

traduziria um aproveitamento extremamente importante ao nível da gestão da água. 
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7. Trabalhos Futuros 

Tendo em conta o trabalho desenvolvido e as respetivas conclusões, considera-se que 

devem ser alvo de futuro desenvolvimento os seguintes temas: 

• Alargar o âmbito deste estudo a outros zonas do país, de forma a criar-se uma 

“base de dados” de períodos de retorno de investimento, que possibilitará aos 

projetistas considerarem mais facilmente a possível implementação de SAAP em 

edifícios;  

•  Alargar o âmbito deste estudo a outro tipo de edifícios, tais como, edifícios 

industriais, instalações desportivas, hospitais, edifícios públicos, etc.; 

• Estudar a implementação de SAAP em simultâneo com sistemas de 

aproveitamento de águas cinzentas e negras, pois estes sistemas não dependem da 

variabilidade da precipitação, logo poderiam ter grande influência em zonas de baixa 

pluviosidade, contribuído assim para o aumento da viabilidade dos SAAP; 

• Estudar a influência que as alterações climáticas poderão ter na precipitação, 

bem como, na viabilidade deste SAAP, pois neste estudo foram usados dados diários 

de precipitação registados desde 1946 a 1998; 

• Estudo e caracterização dos consumos de água de edifícios públicos, uma vez 

que à escala nacional não existem estudos que caracterizem os consumos neste tipo 

de edifícios. Os valores “reais” de consumo poderão ter influência no volume do 

reservatório, bem como, no período de retorno do investimento, pois os consumos 

utilizados são estimativas.   
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Anexos 

 

Anexo I – Plantas do Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais 

Proposto. 

Anexo II –Catálogos. 

Anexo III – Cálculo dos custos reservatórios em PEAD. 

Anexo IV – Cálculo dos custos reservatórios em Betão Armado. 
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tabela preços 20138

TUBO COPRAX SDR 11 (PN 10) | COPRAX PIPE SDR 11 (PN10)

TUBO COPRAX SDR 7,4 (PN16) | COPRAX PIPE SDR 7,4 (PN16)

TUBO COPRAX SDR 6 (PN20) | COPRAX PIPE SDR 6 (PN20)

SISTEMAS PP-R    pp-r systems

DIMENSÃO (MM)

DIMENSION (MM)
CÓDIGO

CODE
EMBALAGEM (METROS)

PACKAGE (METERS)
PREÇO/MT (€)

PRICE/MT (€)

DIMENSÃO (MM)

DIMENSION (MM)
CÓDIGO

CODE
EMBALAGEM (METROS)

PACKAGE (METERS)
PREÇO/MT (€)

PRICE/MT (€)

DIMENSÃO (MM)

DIMENSION (MM)
CÓDIGO

CODE
EMBALAGEM (METROS)

PACKAGE (METERS)
PREÇO/MT (€)

PRICE/MT (€)

40x3,7 10701540 20 4,93
50x4,6 10701550 20 6,23
63x5,8 10701563 16 9,88
75x6,8 10701575 12 14,84
90x8,2 10701590 8 21,20

110x10,0 10701595 8 34,00
125x11,4 10701596 4 46,60

ACONSELHADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA FRIA | COLD WATER ONLY

32x4,4 10702032 40 3,18
40x5,5 10702040 20 5,70
50x6,9 10702050 20 7,43
63x8,6 10702063 16 11,80

75x10,3 10702075 12 16,95
90x12,3 10702090 8 25,60

110x15,1 10702095 8 41,00
125x17,1 10702096 4 55,00

16x2,7 10700016 100 1,16
20x3,4 10700020 100 1,39
25x4,2 10700025 100 2,33
32x5,4 10700032 40 3,67
40x6,7 10700040 20 6,33
50x8,4 10700050 20 8,25

63x10,5 10700063 16 13,01
75x12,5 10700075 12 19,84
90x15,0 10700090 8 34,95

110x18,0 10700095 8 57,00



price list 2013  25

DIMENSÃO (MM)
DIMENSION (MM)

CÓDIGO
CODE

EMBALAGEM SACO
PACKAGE BAG

EMBALAGEM CAIXA
PACKAGE BOX 

PREÇO/UNI (€)
PRICE/UN (€)

20 10754020 2 100 9,85
25 10754025 2 100 13,56
32 10754032 2 100 16,20

   VÁLVULA GLOBO | GLOBE VALVE  K54

20 10751020 2 50 26,17
25 10751025 2 50 27,34

CORPO | BODY

20 10751820 2 50 23,92
25 10751825 2 50 23,92

PROTECÇÃO CROMADA | NIPLE

 64004003 2 50 2,10

ESPELHO | ROSETTE

 64014020 2 50 1,65

DIMENSÃO (MM)
DIMENSION (MM)

CÓDIGO
CODE

EMBALAGEM SACO
PACKAGE BAG

EMBALAGEM CAIXA
PACKAGE BOX 

PREÇO/UNI (€)
PRICE/UN (€)

 VÁLVULA DE CORTE ESFERA | BALL VALVE  K51

pp-r ittings   ACESSÓRIOS PP-R

DIMENSÃO (MM)
DIMENSION (MM)

CÓDIGO
CODE

EMBALAGEM SACO
PACKAGE BAG

EMBALAGEM CAIXA
PACKAGE BOX 

PREÇO/UNI (€)
PRICE/UN (€)

20 10753020 2 40 12,95
25 10753025 2 30 16,47
32 10753032 2 20 24,48
40 10753040 2 40 29,97
50 10753050 2 40 53,40
63 10753063 2 40 83,70
75 10753075 2 40 126,00

   VÁLVULA DE ESFERA COM MANÍPULO | BALL VALVE WITH HANDLE  K53







19
L: COMPRIMENTO  A: LARGURA  H: ALTURA  D: DIÂMETRO

Remosa reserva-se o direito de alterar o modelo dos acessórios e as medidas dos equipamentos. Imagens não contratuais.
As dimensões dos equipamentos correspondem a medidas interiores.

Filtro exterior
Filtro de água pluvial procedente do escoamento de telhados com uma superfície máxima de 350 m2. 

Evita a entrada de partículas superiores a 0,55 mm, ficando estas retidas no cesto de aço inoxidável.

Filtro coletor
Filtro de água pluvial procedente do escoamento de telhados com uma superfície máxima de

70 m2. Colocado no tubo de queda, este produto está indicado como acessório para os DRPVS,

evitando a entrada de partículas superiores a 0,55 mm. Manutenção fácil.

Sifão de descarga
Tubo de descarga sifonada e aspiração da água superficial. Com ligação especial de rosca

DN 110. Material: PE; Peso: 1,1 kg.

Filtro exterior grande capacidade
Filtro de água pluvial procedente do escoamento de telhados até 700 m2. A limpeza da água é efetuada

através de 2 etapas e em ambas a sujidade é removida diretamente para a canalização, evitando a

entrada de partículas superiores a 0,65 mm.

Filtros exteriores de volume
Filtros de aço inoxidável para águas pluviais procedentes de telhados com uma superfície entre 850 e

2.350 m2 com uma intensidade pluviométrica de 300 l/(s ha). Através da instalação de um by-pass, é possível

drenar uma superfície superior. A largura de malha para todos os filtros é de 0,4 x 1 mm. Estes filtros devem

ser instalados antes da entrada do depósito de águas pluviais.

Anti-turbulências
Tranquiliza a entrada da água no deposito, evitando que os sedimentos depositados se dispersem.

Ligação para tubo DN 100.

ACESSÓRIOS PARA DEPÓSITOS DE RECOLHA DE ÁGUAS PLUVIAIS

REFERÊNCIA Descr ição PVP €

FB Filtro coletor 223

REFERÊNCIA Descr ição PVP €

FE Filtro exterior 465

REFERÊNCIA Descr ição PVP €

FEGC Filtro exterior grande capacidade 1.804

REFERÊNCIA Descr ição PVP €

AT Anti-turbulências 147

REFERÊNCIA Descr ição PVP €

SC Sifão de descarga 146

REFERÊNCIA
SUPERFÍCIE DE

ESCOAMENTO m2
CAUDAL MÁXIMO DE

ÁGUA LIMPA POR HORA ENTRADA
SAÍDA

PARA O DRP SAÍDA ESGOTOS PESO Kg PVP €

FV 850 850 3 l/s = 10,8 m3 DN 200 DN 150 DN 200 24,2 3.000

FV 1.100 4,5 l/s = 16,2 m3 2 X DN 200 DN 150 DN 200 33,2 4.106

FV 2350 2.350 9 l/s = 32,4 m3 2 X DN 250 DN 200 DN 250 39,5 5.030



TABELA GERAL DE PREÇOS 2014
Reciclagem/Reutilização de águas20

Válvula anti-retorno
A válvula anti-retorno permite o fluxo de água numa única direção. Uma articulação de charneira

assegura que se ativa a descarga do depósito de água da chuva no serviço normal. No caso de a água

fluir em sentido contrário, a válvula fecha-se, evitando assim a introdução de sujidade no interior do

depósito de água da chuva. Material: PE; Para ligar a tubos de DN110; Peso: 0,5 kg.

Remates

Barreira para roedores
A barreira anti-roedores evita que os ratos entrem no depósito pela ligação aos esgotos.

Bomba submersível para rega juntamente com dispositivo de aspiração
O dispositivo de aspiração flutuante aspira e filtra previamente a água, evitando que a bomba se suje.

O comprimento do tubo de aspiração é de 1m.

CARATERÍSTICAS DA BOMBA

REFERÊNCIA Descrição PVP €

CAR Válvula anti-retorno 200

REFERÊNCIA Descrição PVP €

AR Barreira para roedores 48

REFERÊNCIA Descrição PVP €

BADS Bomba submersível para rega por aspersão com dispositivo de aspiração 936

REFERÊNCIA Descrição H mm PVP €

R410 Remate para boca de acesso em PP D410 400 77

R600 Remate para boca de acesso em PP D567 400 137

REFERÊNCIA A 1~230V 
50 Hz KW HP μF P1 (kW)

1~ Caudal m3/h

BA 4,1 0,85 0,75 20 0,85

0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Altura m.c.a. (m)

44 41,5 39,5 36,5 33,5 29,5 25,5 21 16
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CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS 

 

Modelo 
Volume 

(l) 
Ø 

(mm) 
L 

 (mm) 
H 

 (mm) 
C 

 (mm) 
Peso 
(Kg) 

RSH-10.000 10.000 2.190 3.440 2.265 790 430 

RSH-15.000 15.000 2.190 4.980 2.265 790 610 

RSH-20.000 20.000 2.190 6.520 2.265 790 790 

RSH-25.000 25.000 2.190 8.060 2.265 790 970 

RSH-30.000 30.000 2.190 9.600 2.265 790 1.150 

RSH-35.000 35.000 2.190 11.140 2.265 790 1.330 

RSH-40.000 40.000 2.190 12.680 2.265 790 1.510 

RSH-45.000 45.000 2.190 14.220 2.265 790 1.690 

MR RSH-50.000 50.000 2.980 8.300 3.050 790 1.785 

MR RSH-60.000 60.000 2.980 9.870 3.050 790 2.100 

MR RSH-70.000 70.000 2.980 11.440 3.050 790 2.415 

MR RSH-80.000 80.000 2.980 13.010 3.050 790 2.730 

MR RSH-90.000 90.000 2.980 14.580 3.050 790 3.045 

MR RSH-100.000 100.000 2.980 16.150 3.050 790 3.360 

MR RSH-110.000 110.000 2.980 17.720 3.050 790 3.675 

MR RSH-120.000 120.000 2.980 19.290 3.050 790 3.990 
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• Boa resistência à intempérie 

• Resistente à alcalinidade 

• Não arde 

 
 
Descrição 
Rede para ser aplicada como reforçadora de sistemas de 
impermeabilização. 
 
 
Usos típicos  
Impermeabilizar ou reparar impermeabilizações de terraços, 
parapeitos, goteiras, algerozes, abas, empenas, etc.  
As fibras de vidro usadas no Glascote fornecem uma excepcional 
estabilidade dimensional à membrana, potenciando a resistência à 
tracção, tanto no sentido longitudinal como lateral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Características  
 

Peso …….……….……...... 
 
Espessura …….……..….... 
 
Diâmetro da fibra……….... 
 
Tipo de aglutinante……….. 
 
Conteúdo de vidro………... 
 
Resistente à tensão  
Longitudinal……………… 
Lateral……………………. 
 
Flexibilidade Nominal…….. 
 
 
Comprimento …………….. 
 
 
Largura……………………. 
 

60 g/m2 
 
0,40 mm  
 
16 microns 
 
Acrílico 
 
80% mínimo 
 
 
400N/50 mm 
400N/50 mm 
 
300N/50 mm (resistência  
após dobra) 
 
100±1 m  
  50±1 m  
 
1000±2 mm 
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Dados de aplicação 
 
Preparação de Superfície  
Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de 
gorduras, poeiras e outros contaminantes. 
Se necessário, eliminar previamente musgos, algas e bolores com 
Descontaminante Artibiose Plus (refª 17-665). 
Em superfícies com eflorescências e escorridos leitosos, efectuar uma 
lavagem com água ligeiramente acidulada, seguida de lavagem com 
água limpa. Quando o suporte apresentar problemas de porosidade ou 
de alcalinidade, é recomendável a aplicação prévia de uma demão de 
Primário Cinolite (refª 54-850). 
 
 
Características de aplicação 
• Desenrolar o Glascote sobre a superfície a ser impermeabilizada, 

elevando-o um pouco acima do rodapé. 
 
• Aplicar uma demão de tinta Imperflex Coberturas (refª 17-600) 

diluído a 50% com água, para criar aderência ao suporte. 
 

• Colocar a tela Glascote com a face mais fina voltada para cima, 
verter o Imperflex Coberturas (refª 17-600) diluído a 50% com 
água em quantidade suficiente para ser espalhado com rolo anti-
gota, de forma fácil e sem arrastar a tela, evitando danificá-la. Para 
se obter um bom resultado, o rolo deverá estar embebido em tinta. 
Aplicar de seguida outra demão sem diluição. 

 
• Repetir o processo para as tiras seguintes de Glascote, sobrepondo 

pelo menos 5 centímetros. 
Note-se que depois da primeira demão ter secado, ficarão visíveis 
os relevos do Glascote  

 
• Após um intervalo mínimo de pelo menos 16 horas, aplicar uma 

ou duas demãos de Imperflex Coberturas (refª 17-600), sem 
diluição, de forma a obter a espessura recomendada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE 
Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, 
óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do 
alcance das crianças. 
Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os 
resíduos no esgoto. 
Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. 
Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer 
acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte 
nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. 
Mantenha a embalagem em local seguro e em posição 
correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições 
extremas de temperatura. 
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a 
Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. 
Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e 
da FICHA DE SEGURANÇA do produto são 
fundamentais. 
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Anexo III – Cálculo dos custos reservatórios em PEAD. 

  



Nº Designação Quant. Un. Preço Uni. Preço Total 

1 Movimentação de terras         

1.1 

Desmatação, Escavação e movimentação de terra, em terreno de qualquer 

natureza, para colocação do reservatório, incluindo transporte de terras 

sobrantes a vazadouro e aterro. 

197,95 m3 2,20 € 435,48 € 

2 Construção de Laje para assentamento do equipamento         

2.1 
Fornecimento e aplicação de tubo corrugado perfurado incluindo caixa de 

gravilha e manta geotêxtil de 200 g/cm2 no perímetro da laje de fundação.  
33,98 ml 7,00 € 237,86 € 

2.2 

Fornecimento e execução de laje maciça em betão C30/37 XC2, malha em aço 

A400NR Ø12//0,20 superior e inferior, com espessura de 20 cm, incluindo betão 

de limpeza D180 com 10 cm de espessura. 

1,00 vg 2.193,96 € 2.193,96 € 

3 Almofada de Areia         

3.1 
Fornecimento e aplicação de almofada de areia sobre a laje de betão armado 

com 20 cm de espessura para assentamento do reservatório em PEAD.  
17843,20 Kg 0,008 € 142,75 € 

4 Colocação do Reservatório         

4.1 
Fornecimento e colocação de reservatório em PEAD, de 80 m3, com recurso 

grua. 
1 vg 20.205,43 € 20.205,43 € 

5 Acessórios         

5.1 
Fornecimento e aplicação de dispositivo de descarga do overflow, do tipo 

Remosa ou equivalente, com barreira anti-roedores. 
1 un 254,00 € 254,00 € 

5.2 
Fornecimento e aplicação de dispositivo anti-turbulências, do tipo Remosa ou 

equivalente. 
1 un 197,00 € 197,00 € 

TOTAL 23.666,48 € 

TOTAL + IVA 23% 29.109,77 € 



Nº Designação Quant. Un. Preço Uni. Preço Total 

1 Movimentação de terras         

1.1 

Desmatação, Escavação e movimentação de terra, em terreno de qualquer 

natureza, para colocação do reservatório, incluindo transporte de terras 

sobrantes a vazadouro e aterro. 

242,31 m3 2,20 € 533,08 € 

2 Construção de Laje para assentamento do equipamento         

2.1 
Fornecimento e aplicação de tubo corrugado perfurado incluindo caixa de 

gravilha e manta geotêxtil de 200 g/cm2 no perímetro da laje de fundação.  
40,30 ml 7,00 € 282,10 € 

2.2 

Fornecimento e execução de laje maciça em betão C30/37 XC2, malha em aço 

A400NR Ø12//0,20 superior e inferior, com espessura de 20 cm, incluindo 

betão de limpeza D180 com 10 cm de espessura. 

1,00 vg 2.684,93 € 2.684,93 € 

3 Almofada de Areia         

3.1 
Fornecimento e aplicação de almofada de areia sobre a laje de betão armado 

com 20 cm de espessura para assentamento do reservatório em PEAD.  
21843,20 Kg 0,008 € 174,75 € 

4 Colocação do Reservatório         

4.1 
Fornecimento e colocação de reservatório em PEAD, de 100 m3, com recurso 

grua. 
1 vg 25.146,86 € 25.146,86 € 

5 Acessórios         

5.1 
Fornecimento e aplicação de dispositivo de descarga do overflow, do tipo 

Remosa ou equivalente, com barreira anti-roedores. 
1 un 254,00 € 254,00 € 

5.2 
Fornecimento e aplicação de dispositivo anti-turbulências, do tipo Remosa ou 

equivalente. 
1 un 197,00 € 197,00 € 

TOTAL 29.272,72 € 

TOTAL + IVA 23% 36.005,44 € 



Nº Designação Quant. Un. Preço Uni. Preço Total 

1 Movimentação de terras         

1.1 

Desmatação, Escavação e movimentação de terra, em terreno de qualquer 

natureza, para colocação do reservatório, incluindo transporte de terras 

sobrantes a vazadouro e aterro. 

286,68 m3 2,20 € 630,70 € 

2 Construção de Laje para assentamento do equipamento         

2.1 
Fornecimento e aplicação de tubo corrugado perfurado incluindo caixa de 

gravilha e manta geotêxtil de 200 g/cm2 no perímetro da laje de fundação.  
46,54 ml 7,00 € 325,78 € 

2.2 

Fornecimento e execução de laje maciça em betão C30/37 XC2, malha em aço 

A400NR Ø12//0,20 superior e inferior, com espessura de 20 cm, incluindo 

betão de limpeza D180 com 10 cm de espessura. 

1,00 vg 3.175,60 € 3.175,60 € 

3 Almofada de Areia         

3.1 
Fornecimento e aplicação de almofada de areia sobre a laje de betão armado 

com 20 cm de espessura para assentamento do reservatório em PEAD.  
25840,00 Kg 0,008 € 206,72 € 

4 Colocação do Reservatório         

4.1 
Fornecimento e colocação de reservatório em PEAD, de 120 m3, com recurso 

grua. 
1 vg 30.088,64 € 30.088,64 € 

5 Acessórios         

5.1 
Fornecimento e aplicação de dispositivo de descarga do overflow, do tipo 

Remosa ou equivalente, com barreira anti-roedores. 
1 un 254,00 € 254,00 € 

5.2 
Fornecimento e aplicação de dispositivo anti-turbulências, do tipo Remosa ou 

equivalente. 
1 un 197,00 € 197,00 € 

TOTAL 34.878,44 € 

TOTAL + IVA 23% 42.900,48 € 
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Anexo IV – Cálculo dos custos reservatórios em Betão Armado. 

 



Nº Designação Quant. Un. Preço Uni. Preço Total 

1 Movimentação de terras         

1.1 

Desmatação, Escavação e movimentação de terra, em terreno de qualquer 

natureza, para colocação do reservatório, incluindo transporte de terras 

sobrantes a vazadouro e aterro. 

178,52 m3 2,20 € 392,74 € 

2 Construção do Reservatório         

2.1 
Fornecimento e aplicação de tubo corrugado perfurado incluindo caixa de 

gravilha e manta geotêxtil de 200 g/cm2 no perímetro da laje de fundação.  
31,60 ml 7,00 € 221,20 € 

2.2 
Fornecimento e aplicação de tela pitonada para impermeabilização exterior do 

reservatório. 
71,04 m2 3,00 € 213,12 € 

2.3 

Construção de reservatório de 80 m3 em betão armado C30/37 XC2, A400NR 

Ø12//0,20 superior e inferior, com espessura de 20 cm nas lajes e paredes, 

incluindo betão de limpeza D180 com 10 cm de espessura. 

1,00 vg 4.832,95 € 4.832,95 € 

2.4 

Fornecimento e aplicação de microargamassa impermeabilizante, do tipo 

SikaTop Seal 107 ou equivalente, reforçada com rede para impermeabilização 

interior do reservatório. 

136,00 m2 15,00 € 2.040,00 € 

3 Acessórios         

3.1 
Fornecimento e aplicação de dispositivo de descarga do overflow, do tipo 

Remosa ou equivalente, com barreira anti-roedores. 
1 un 254,00 € 254,00 € 

3.2 
Fornecimento e aplicação de dispositivo anti-turbulências, do tipo Remosa ou 

equivalente. 
1 un 197,00 € 197,00 € 

  
TOTAL 8.151,01 € 

TOTAL + IVA 23% 10.025,75 € 

 



Nº Designação Quant. Un. Preço Uni. Preço Total 

1 Movimentação de terras         

1.1 

Desmatação, escavação e movimentação de terra, em terreno de qualquer 

natureza, para colocação do reservatório, incluindo transporte de terras 

sobrantes a vazadouro e aterro. 

211,58 m3 2,20 € 465,48 € 

2 Construção do Reservatório         

2.1 
Fornecimento e aplicação de tubo corrugado perfurado incluindo caixa de 

gravilha e manta geotêxtil de 200 g/cm2 no perímetro da laje de fundação.  
33,60 ml 7,00 € 235,20 € 

2.2 
Fornecimento e aplicação de tela pitonada para impermeabilização exterior do 

reservatório. 
75,85 m2 3,00 € 227,55 € 

2.3 

Construção de reservatório de 100 m3 em betão armado C30/37 XC2, A400NR 

Ø12//0,20 superior e inferior, com espessura de 20 cm nas lajes e paredes, 

incluindo betão de limpeza D180 com 10 cm de espessura. 

1,00 vg 5.879,26 € 5.879,26 € 

2.4 

Fornecimento e aplicação de microargamassa impermeabilizante, do tipo 

SikaTop Seal 107 ou equivalente, reforçada com rede para impermeabilização 

interior do reservatório. 

160,00 m2 15,00 € 2.400,00 € 

3 Acessórios         

3.1 
Fornecimento e aplicação de dispositivo de descarga do overflow, do tipo 

Remosa ou equivalente, com barreira anti-roedores. 
1 un 254,00 € 254,00 € 

3.2 
Fornecimento e aplicação de dispositivo anti-turbulências, do tipo Remosa ou 

equivalente. 
1 un 197,00 € 197,00 € 

  
TOTAL 9.658,49 € 

TOTAL + IVA 23% 11.879,94 € 

 



Nº Designação Quant. Un. Preço Uni. Preço Total 

1 Movimentação de terras         

1.1 

Desmatação, escavação e movimentação de terra, em terreno de qualquer 

natureza, para colocação do reservatório, incluindo transporte de terras 

sobrantes a vazadouro e aterro. 

244,64 m3 2,20 € 538,21 € 

2 Construção do Reservatório         

2.1 
Fornecimento e aplicação de tubo corrugado perfurado incluindo caixa de 

gravilha e manta geotêxtil de 200 g/cm2 no perímetro da laje de fundação.  
35,60 ml 7,00 € 249,20 € 

2.2 
Fornecimento e aplicação de tela pitonada para impermeabilização exterior do 

reservatório. 
80,64 m2 3,00 € 241,92 € 

2.3 

Construção de reservatório de 120 m3 em betão armado C30/37 XC2, A400NR 

Ø12//0,20 superior e inferior, com espessura de 20 cm nas lajes e paredes, 

incluindo betão de limpeza D180 com 10 cm de espessura. 

1,00 vg 6.925,57 € 6.925,57 € 

2.4 

Fornecimento e aplicação de microargamassa impermeabilizante, do tipo 

SikaTop Seal 107 ou equivalente, reforçada com rede para impermeabilização 

interior do reservatório. 

184,00 m2 15,00 € 2.760,00 € 

3 Acessórios         

3.1 
Fornecimento e aplicação de dispositivo de descarga do overflow, do tipo 

Remosa ou equivalente, com barreira anti-roedores. 
1 un 254,00 € 254,00 € 

3.2 
Fornecimento e aplicação de dispositivo anti-turbulências, do tipo Remosa ou 

equivalente. 
1 un 197,00 € 197,00 € 

  
TOTAL 11.165,90 € 

TOTAL + IVA 23% 13.734,05 € 

 



Nº Designação Quant. Un. Preço Uni. Preço Total 

1 Movimentação de terras         

1.1 

Desmatação, escavação e movimentação de terra, em terreno de qualquer 

natureza, para colocação do reservatório, incluindo transporte de terras 

sobrantes a vazadouro e aterro. 

277,70 m3 2,20 € 610,94 € 

2 Construção do Reservatório         

2.1 
Fornecimento e aplicação de tubo corrugado perfurado incluindo caixa de 

gravilha e manta geotêxtil de 200 g/cm2 no perímetro da laje de fundação.  
37,60 ml 7,00 € 263,20 € 

2.2 
Fornecimento e aplicação de tela pitonada para impermeabilização exterior do 

reservatório. 
85,44 m2 3,00 € 256,32 € 

2.3 

Construção de reservatório de 140 m3 em betão armado C30/37 XC2, A400NR 

Ø12//0,20 superior e inferior, com espessura de 20 cm nas lajes e paredes, 

incluindo betão de limpeza D180 com 10 cm de espessura. 

1,00 vg 7.971,88 € 7.971,88 € 

2.4 

Fornecimento e aplicação de microargamassa impermeabilizante, do tipo 

SikaTop Seal 107 ou equivalente, reforçada com rede para impermeabilização 

interior do reservatório. 

208,00 m2 15,00 € 3.120,00 € 

3 Acessórios         

3.1 
Fornecimento e aplicação de dispositivo de descarga do overflow, do tipo 

Remosa ou equivalente, com barreira anti-roedores. 
1 un 254,00 € 254,00 € 

3.2 
Fornecimento e aplicação de dispositivo anti-turbulências, do tipo Remosa ou 

equivalente. 
1 un 197,00 € 197,00 € 

  
TOTAL 12.673,34 € 

TOTAL + IVA 23% 15.588,21 € 

 



Nº Designação Quant. Un. Preço Uni. Preço Total 

1 Movimentação de terras         

1.1 

Desmatação, escavação e movimentação de terra, em terreno de qualquer 

natureza, para colocação do reservatório, incluindo transporte de terras 

sobrantes a vazadouro e aterro. 

297,02 m3 2,20 € 653,44 € 

2 Construção do Reservatório         

2.1 
Fornecimento e aplicação de tubo corrugado perfurado incluindo caixa de 

gravilha e manta geotêxtil de 200 g/cm2 no perímetro da laje de fundação.  
42,81 ml 7,00 € 299,67 € 

2.2 
Fornecimento e aplicação de tela pitonada para impermeabilização exterior do 

reservatório. 
105,13 m2 3,00 € 315,39 € 

2.3 

Construção de reservatório de 182, 06 m3 em betão armado C30/37 XC2, 

A400NR Ø12//0,20 superior e inferior, com espessura de 20 cm nas lajes e 

paredes, incluindo betão de limpeza D180 com 10 cm de espessura. 

1,00 vg 10.172,26 € 10.172,26 € 

2.4 

Fornecimento e aplicação de microargamassa impermeabilizante, do tipo 

SikaTop Seal 107 ou equivalente, reforçada com rede para impermeabilização 

interior do reservatório. 

258,47 m2 15,00 € 3.877,05 € 

3 Acessórios         

3.1 
Fornecimento e aplicação de dispositivo de descarga do overflow, do tipo 

Remosa ou equivalente, com barreira anti-roedores. 
1 un 254,00 € 254,00 € 

3.2 
Fornecimento e aplicação de dispositivo anti-turbulências, do tipo Remosa ou 

equivalente. 
1 un 197,00 € 197,00 € 

  
TOTAL 15.768,81 € 

TOTAL + IVA 23% 19.395,64 € 

 



Nº Designação Quant. Un. Preço Uni. Preço Total 

1 Movimentação de terras         

1.1 

Desmatação, escavação e movimentação de terra, em terreno de qualquer natureza, 

para colocação do reservatório, incluindo transporte de terras sobrantes a vazadouro e 

aterro. 

347,23 m3 2,20 € 763,91 € 

2 Construção do Reservatório         

2.1 
Fornecimento e aplicação de tubo corrugado perfurado incluindo caixa de gravilha e 

manta geotêxtil de 200 g/cm2 no perímetro da laje de fundação.  
45,50 ml 7,00 € 318,50 € 

2.2 
Fornecimento e aplicação de tela pitonada para impermeabilização exterior do 

reservatório. 
107,04 m2 3,00 € 321,12 € 

2.3 

Construção de reservatório de 230 m3 em betão armado C30/37 XC2, A400NR 

Ø12//0,20 superior e inferior, com espessura de 20 cm nas lajes e paredes, incluindo 

betão de limpeza D180 com 10 cm de espessura. 

1,00 vg 12.680,27 € 12.680,27 € 

2.4 

Fornecimento e aplicação de microargamassa impermeabilizante, do tipo SikaTop Seal 

107 ou equivalente, reforçada com rede para impermeabilização interior do 

reservatório. 

316,00 m2 15,00 € 4.740,00 € 

3 Acessórios         

3.1 
Fornecimento e aplicação de dispositivo de descarga do overflow, do tipo Remosa ou 

equivalente, com barreira anti-roedores. 
1 un 254,00 € 254,00 € 

3.2 
Fornecimento e aplicação de dispositivo anti-turbulências, do tipo Remosa ou 

equivalente. 
1 un 197,00 € 197,00 € 

  
TOTAL 19.274,80 € 

  

TOTAL + IVA 23% 23.708,00 € 

 


