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Resumo 
 
O uso inconseqüente e inadequado da água vem contribuindo cada dia mais para a 
escassez desse bem que é de extrema importância para o perfeito equilíbrio do meio 
ambiente. Mas nem sempre a escassez da água é a preocupação, e sim o excesso, que 
em certos períodos se torna um problema de saúde publica. Dentro desta perspectiva 
o objetivo deste trabalho é a comparação de dois meios de desinfecção da água da 
chuva por: pastilhas de cloro e raios ultravioletas, na obtenção de uma água de 
qualidade para os seus possíveis usos em uma residência. Na utilização dos dois 
métodos não foram verificados patógenos (coliformes totais e Escherichia coli) no 
ponto de utilização da água. Assim, com a ferramenta de apoio a decisão AHP é 
possível observar que com 20 anos de operação a desinfecção por raios ultravioletas 
já é vantajosa, de acordo com os critérios pré-estabelecidos. O emprego da 
tecnologia implicou na diminuição de 38,53% do consumo da água tratada fornecida 
pela Companhia de Águas, amenizando o problema da escassez da água e o 
problema com enchentes no seu excesso, como também a economia de caráter 
financeiro. 
 
 
Palavras-Chave: Tratamento de Água, Água de Chuva, Desinfecção, Cloro, 
Ultravioleta, AHP. 
 
 
Abstract 
 
 
The inconsequent and inadequate use of water has been contributing each day more 
for the water shortage. The water is extremely important for the perfect balance of 
nature. But not always the water shortage is the concern; it’s the excess that in 
certain periods become a problem for the public health. Inside of this perspective the 
objective of this work is the comparison of two means of disinfection of rain water, 
Chlore tablets and Ultraviolet rays, to obtain a quality water for possible uses in a 
residence. In the use of two methods unverified pathogens (total coliforms and 
Escherichia coli) at the point of use of water. Like this, with the tool to decision 
support AHP is possible to note that with 20 years of operation the disinfection by 
ultraviolet is already advantageous, in agreement with the pré-established criteria. 
The use of the technology involved in the decrease of 38.53% of the consumption of 
treated water supplied by the Water Company, softening the water shortage and the 
inundation problem with its excess, as financial character economy. 
 
 
Keywords: Water treatment, Rain water, Disinfection, Chlore, Ultraviolet, AHP. 
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1 – Introdução  
 

O uso inconseqüente e inadequado da água vem contribuindo cada dia mais 
para a escassez desse bem que é de extrema importância para o perfeito equilíbrio do 
meio ambiente. Mas nem sempre a escassez da água é o que preocupa, mas sim seu 
excesso, que em certos períodos torna-se um problema de saúde pública. Em contra 
partida, surgem inúmeros estudos, entre eles a busca de fontes alternativas de água e 
também alternativas para evitar que seu excesso se torne um problema. 
 

A água da chuva, pode muitas vezes se tornar uma alternativa para amenizar a 
falta da água. Desta forma a água armazenada pode ser utilizada para diversos fins 
como lavagem de carro, irrigação de jardins, lavagem de roupas, consumo humano, 
entre outros. No entanto as águas pluviais devem passar por tratamentos dependendo 
do seu uso. Como para todos os usos anteriormente citados, a água pode ter um 
eventual contado com a pele humana e é de extrema importância que ela esteja livre 
de patógenos, assim faz-se necessária a sua desinfecção. 
 

Existem vários métodos de se realizar a desinfecção das águas de chuva que 
vão desde cloração, que é um método bastante utilizado nos dias de hoje, até 
métodos mais sofisticados como a inativação dos microorganismos por raios 
ultravioleta, sendo que cada método possui suas particularidades. 

 
Com o objetivo de uma padronização e eventuais incentivos a utilização das 

água pluviais a ABNT está desenvolvendo uma norma para a utilização desse 
recurso. Algumas cidades brasileiras se adiantaram e criaram leis municipais para a 
utilização da água de chuva. 
 

Este trabalho tem por objetivo avaliar e verificar a eficiência e a viabilidade 
de se empregar os métodos que utilizam pastilhas de cloro e radiação ultravioleta, na 
desinfecção da água de chuva com a finalidade de se obter uma água de qualidade 
para uso doméstico. Esta ação contribui para amenizar a problemática da escassez da 
água e o problema com enchentes no seu excesso, como também a economia de 
caráter financeiro. 
 

Estudos comprovam a viabilidade e eficácia do processo de captação e 
desinfecção das águas pluviais. O uso desta tecnologia na implantação de cisternas 
residenciais vem trazendo enormes benefícios às comunidades carentes de água. 
Além de minimizar os transtornos de enchentes pela retenção de certo volume de 
água, permite equacionar o consumo doméstico uma vez que se terá uma água de 
qualidade. 
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2 – Objetivos 
 

2.1 – Objetivo Geral 
 
O objetivo geral deste trabalho é a avaliação de métodos de desinfecção de 

água da chuva por cloração e ultravioleta, para adequação ao uso doméstico. 
 
 

2.2 – Objetivos Específicos 
 
• Estudar o método de desinfecção da água da chuva por pastilhas de cloro; 
 
• Estudar o método de desinfecção da água da chuva por radiação ultravioleta; 
 
• Avaliar as características físico-químicas e bacteriológicas da primeira chuva, da 
água antes do sistema de peneiras e após o tratamento por pastilhas de cloro e 
ultravioleta; 
 
• Avaliar uma unidade/sistema de peneiras para a remoção de sólidos da água da 
chuva após o descarte; 
 
• Verificar a eficiência e viabilidade dos métodos de desinfecção da água de chuva. 
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3 – Revisão Bibliográfica 
 

3.1 – A importância da Água 
 

A água é o constituinte inorgânico mais abundante nos seres vivos, o homem 
tem mais de 60% do seu peso constituído por água, e em certos animais aquáticos 
esta porcentagem chega a 98%. Contudo, esta substância é essencial à existência de 
todos os seres vivos e sem ela é impossível que haja vida, tornando-a um importante 
moldador do ecossistema local (BRAGA et al., 2002 e VON SPERLING, 2005). 
 

Segundo BRAGA (2002), a água encontra-se sob varias formas, e é umas das 
substâncias mais comuns na natureza, cobrindo cerca de 70% da superfície do 
planeta. É um recurso natural renovável por meio do ciclo hidrológico (Figura 1). 
Encontrada mais comumente na forma líquida, porém possui parcelas em estado 
sólido e gasoso. 

 

 
Figura 1 – Ciclo hidrológico. 

(Fonte: BRAGA, 2002). 
 
 

Este recurso é utilizado pelos habitantes do planeta de diversas maneiras, 
dentre os usos da água, segundo VON SPERLING (2005), os principais são: 
 
• abastecimento doméstico; 
• abastecimento industrial; 
• irrigação; 
• dessedentação de animal; 
• preservação da flora e fauna; 
• recreação e lazer; 
• geração de energia elétrica; 
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• navegação; 
• diluição de despejos. 
 

Estima-se que o volume total de água existente no planeta é de 1.386.000.000 
m3, sendo que aproximadamente 97,3% deste total é água salgada. Os 2,7% restantes 
encontram-se distribuídos em: gelo nas calotas polares, água subterrânea, lagos e 
pântanos, rios e na atmosfera, conforme demonstrado na Figura 2. Ressalta-se que 
13,7% da água doce disponível na Terra encontra-se em território Brasileiro 
(COSTA, 2006 e VON SPERLING, 2005). 

 

Distribuição da Água Doce na Terra

Gelo nas Calotas 
Polares; 77,20%

Águas Subterrâneas; 
22,40%

Lagos e Pântanos; 
0,35%

Rios; 0,04%

Atmosfera; 0,01%

 
Figura 2 – Distribuição da água doce na terra. 

(Fonte: COSTA et al., 2006). 
 

A água de fácil acesso encontrada nos rios, lagos e represas, representa uma 
parcela ínfima do total de água doce do planeta. Água doce disponível também não 
significa água potável. Para ser considerada potável precisa ser de boa qualidade, 
estar livre de contaminação e de qualquer substância tóxica. Acredita-se que menos 
de 1% de toda a água doce do planeta está em condições potáveis (COSTA et al,, 
2006). 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 25 milhões de pessoas 
morrem por ano em todo o mundo vítimas de doenças de veiculação hídrica, como 
cólera e diarréias. A OMS indica que nos países em desenvolvimento cerca de 70% 
da população rural e 25% da população urbana não dispõe de abastecimento 
adequado de água potável (BRAGA, 2002). 
 

Nota-se então a importância não só de disponibilidade de água e sim deste 
recurso com qualidade equivalente ao seu uso, minimizando assim problemas com 
doenças de veiculação hídrica, melhorando a qualidade de vida da população. 
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3.2 – Pluviometria em Florianópolis 
 

Florianópolis por sua posição geográfica possui clima típico do litoral sul-
brasileiro, o clima subtropical. As estações do ano são bem definidas, verão e 
inverno com características opostas, e outono e primavera com características 
semelhantes. As chuvas são distribuídas durante o ano, não havendo estação seca, 
sendo mais intensas nos meses de verão como é possível visualizar na Figura 3, 
elaborado com os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET) (ANEXO A), de uma série histórica de 36 anos (1970 – 2005). 

 

Distribuição das Chuvas Durante o Ano
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Figura 3 – Distribuição das chuvas durante o ano (1970-2005). 

(Fonte: INMET). 
 

Segundo AZEVEDO NETTO (1991), a disponibilidade de água de chuva 
para o aproveitamento no abastecimento público, está relacionada à precipitação 
anual da região, da seguinte forma: 
 
• Baixa – menor que 1000 mm; 
• Razoável – entre 1000 e 1500 mm; 
• Excelente – acima de 2000 mm. 
 

Florianópolis teve a precipitação média anual de 1704,2 mm, entre 1970 e 
2005. Assim pode-se fazer a utilização da água de chuva como uma alternativa na 
redução do consumo de água tratada da Companhia de Água, contribuindo para 
preservação do manancial com conseqüente redução na demanda per capta de água 
da rede pública de abastecimento. Salienta-se que este procedimento envolve uma 
importante ação social, o acesso à água de qualidade por um maior número de 
pessoas. 
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3.3 – Qualidade da Água de Chuva 
 

A qualidade da água de chuva está relacionada com a região (qualidade do ar) 
em que ocorre a precipitação e com a superfície de captação na qual escoa. Uma vez 
que ela esta em contato com o ar, adquire característica ácida pelo contato com o gás 
carbônico, e quando escoa em uma superfície (telhado, árvores, vias), a água pode 
adquirir características indesejáveis para sua utilização. 
 

Segundo GROUP RAINDROPS (2002), o local de coleta determina o nível 
de qualidade exigido da água, então este local é de extrema importância e limita o 
seu uso. Contudo é possível alcançar o nível de qualidade desejado ao se aplicar 
alguns sistemas de tratamentos, como por exemplo, a filtração. A Tabela 1 mostra as 
possíveis utilizações da água de acordo com o local de coleta da mesma. 

 
Tabela 1 – Grau de limpeza, local de coleta e possível utilização da água de chuva. 

Grau de 

Limpeza 

Local de Coleta da 

Água da Chuva 
Usos da Água da Chuva 

A 
Telhados (lugares não freqüentados por 

pessoas nem por animais) 

Lavar banheiro, regar as plantas, a água 

filtrada é potável 

B 
Telhados (lugares freqüentados por pessoas e 

animais) 

Lavar banheiro, regar as plantas, não pode 

ser usada para beber 

C Pisos, Estacionamentos (necessita tratamento) 

D Estradas, Vias Férreas Elevadas (necessita tratamento) 

(Fonte: Adaptado de GROUP RAINDROPS, 2002). 
 

Na utilização da água de chuva para o consumo humano, que pode ser 
considerado o seu fim mais nobre, é necessário garantir que este recurso não cause 
danos à saúde do usuário. De acordo com a Portaria nº518/2004 do Ministério da 
Saúde, o padrão de aceitação de consumo está apresentado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Padrão de aceitação da água para o consumo humano 
Parâmetro Unidade VMP(*) 

Alumínio mg/L 0,2 

Amônia (como NH3) mg/L 1,5 

Cloreto mg/L 250 

Cor Aparente uH** 15 

Dureza mg/L 500 

Etilbenzeno mg/L 0,2 

Ferro mg/L 0,3 

Manganês mg/L 0,1 

Monoclorobenzeno mg/L 0,12 

Odor - Não objetável*** 

Gosto - Não objetável*** 

Sódio mg/L 200 

Sólidos Dissolvidos 

Totais 
mg/L 1000 

Sulfato mg/L 250 

Sulfeto de Hidrogênio mg/L 0,05 

Surfactantes mg/L 0,5 

Tolueno mg/L 0,17 

Turbidez uT**** 5 

Zinco mg/L 5 

Xileno mg/L 0,3 

(Fonte: Brasil, Ministério da Saúde Portaria nº518/2004). 
 

Notas: * Valor máximo permitido; 

           ** Unidade Hazen (mg Pt–Co/L); 

           *** Critério de referência; 

           **** Unidade de turbidez. 

 

3.3.1 – Indicadores da Qualidade da Água 
 

São muitos os meios de entrada dos organismos patogênicos no corpo 
humano, dentre eles podemos citar: ingestão de água não tratada, ingestão de água 
tratada de má qualidade, ingestão de alimentos contaminados e contaminação devida 
à manipulação de água contaminada. 

 
Dentre os organismos indicadores de qualidade da água do grupo coliforme 

estão os Coliformes totais, Coliformes termotolerantes e Escherichia coli (PROSAB 
3, 2003). 
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De acordo com PRSAB 3 (2003), as bactérias do grupo coliforme são 
definidas como: 

 
“• Coliformes totais (bactérias do grupo coliforme) – bacilos Gram negativos, 
aeróbios ou anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, oxidase negativos, 
capazes de se desenvolver na presença de sais biliares ou agentes tensoativos, os 
quais fermentam a lactose com produção de ácido, gás e aldeído a 35,0 ± 0,5oC, em 
24-48 horas, e que podem apresentar atividade da enzima ß-galactosidase; 
 
 
• Coliformes termotolerantes – subgrupo das bactérias do grupo coliforme que 
fermentam a lactose a 44,5 ± 0,2oC em 24 horas. 
 
•  Escherichia coli – bactéria da família Enterobacteriaceae e do grupo coliforme, 
que fermenta a lactose e o manitol, com produção de ácido e gás a 44,5 ± 0,2oC em 
24 horas, produz indol a partir do triptofano, oxidase negativa, não hidroliza a uréia 
e apresenta atividade das enzimas ß-galactosidase e ßglucoronidase.” 

 

3.4 – Aproveitamento da Água de Chuva 
 

Conforme cita a Agência Nacional das Águas – ANA (2005), o 
aproveitamento de água pluvial é definido como o uso da água de chuva para 
finalidades específicas como, por exemplo, lavagem de áreas externas e internas, 
alimentação de bacias sanitárias, lavagem de veículos, recarga de aqüíferos, 
irrigação, entre outros, existindo tratamento adequando para cada possível utilização. 

 

3.4.1 – Histórico 
 

Os sistemas de coleta e armazenamento da água de chuva são utilizados desde 
a antiguidade. Vilas e cidades Romanas eram projetadas para tirar proveito da água 
da chuva como a principal fonte de água potável e doméstica, pelo menos desde 
2.000 a.C. (UNEP, 2002). 
 

No deserto de Negev em Israel, tanques de armazenamento coletavam a água 
das encostas para fins agrícolas e domésticos, isso permitia a habitação e o cultivo 
em áreas com pouca chuva durante o ano, cerca de 100 mm/ano (UNEP, 2002). 
 

Sabe-se do uso desta tecnologia na África, especialmente no norte do Egito, 
onde os tanques que variam de 200 – 2.000 m3, foram utilizados por pelo menos 
2.000 anos, sendo que muitos são utilizados ainda nos dias de hoje (UNEP, 2002). 
 

A coleta em pequena escala das águas pluviais, através de telhados e calhas 
simples em frascos e vasos, foi praticada na África e na Ásia por milhares de anos. 
Este é ainda um método utilizado em muitas áreas rurais (UNEP, 2002). 
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O maior tanque de armazenamento de água da chuva no mundo é 
provavelmente o Yerebatan Sarayi em Istambul, Turquia. Ele foi construído durante 
o governo de César Justinian (527-565 d.C), mede 140 x 70 m e têm uma capacidade 
de 80.000 m3 (UNEP, 2002). 
 

A prática do uso da água de chuva como fonte alternativa de água vem a cada 
dia ganhando mais adeptos no mundo, sendo uma das alternativas para amenizar a 
problemática da escassez. 
 

A arena de sumo Kokugikan (Figura 4), construída em 1985 no bairro de 
Sumida (Tóquio/Japão), é um exemplo da utilização da água da chuva em larga 
escala. Do telhado de 8.400 m2 a água é drenada até um tanque de armazenamento 
com capacidade de 1.000 m3 no subterrâneo. A água é usada para alimentar os vasos 
sanitários e no sistema de ar condicionado (UNEP, 2002). 

 
 

 
Figura 4 – Arena de sumo Kokugikan Tóquio, Japão 

(Fonte: UNEP, 2002). 
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As Figuras 5 e 6 apresentam alguns exemplos de sistemas de coleta e 
armazenamento da água de chuva. 

 
 
 
 

 
Figura 5 – Sistema de coleta e armazenamento da água de chuva 

(Fonte: Adaptado de UNEP, 2002). 
 
 
 
 

 

 
Figura 6 – Exemplo da aplicação para fins não potáveis em uma residência 

(Fonte: Adaptado de UNEP, 2002). 
 

Em Berlin na Alemanha, em 1998, foram introduzidos como parte de um 
programa de re-desenvolvimento urbano, um sistema de utilização da água de chuva 
em larga escala. Tendo como objetivo controlar as inundações e criar um micro-
clima melhor para a cidade. O sistema é composto por telhados de 19 edifícios 
totalizando 32.000 m2 de área de captação e um tanque de armazenamento de 3.500 
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m3. A água armazenada é utilizada para alimentação de vasos sanitários, rega de 
jardins e alimentação de um lago artificial (UNEP, 2002). 
 

No Brasil, no arquipélago de Fernando de Noronha o abastecimento de água 
depende da captação da chuva, e este é um dos fatores limitantes da presença humana 
no local, pois a água é racionada, de acordo com os níveis do açude Xaréu construído 
em 1948. Este foi ampliando inúmeras vezes e hoje conta com o volume de 300 m3 
(GP, 2007).  
 

No semi-árido brasileiro atualmente cerca de 150 mil famílias possuem 
reservatórios de água de chuva em casa. No ano de 2007 o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome em parceria com a Articulação do Semi-
Árido Brasileiro (ASA) e com prefeituras dos municípios, irão construir 70 mil 
cisternas na região. Cada cisterna de 16 m3 é capaz de garantir água durante oito 
meses para famílias de cinco a oito pessoas (AGÊNCIA BRASIL, 2007). 
 

De 2004 a 2006, o Grupo de Estudos em Saneamento Descentralizado 
(GESAD) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), coordenado pelo 
professor Luiz Sérgio Philippi, inserido no Edital 4 do Programa de Pesquisas em 
Saneamento Básico (PROSAB) – Tema 5: Conservação da Água, realizou pesquisas 
relacionadas ao aproveitamento da água de chuva juntamente com água cinza, para 
utilização na descarga de vasos sanitários. As pesquisas ocorreram no Distrito de 
Ratones, Florianópolis/SC. As pesquisas têm continuidade com o 5º edital do 
programa, contemplando os anos de 2006, 2007 e 2008, sendo que o presente 
trabalho faz parte deste projeto de pesquisa. 

 

3.4.2 – Uso x Tratamento 
 

Para que não ocorram danos à saúde, deve ser realizado um tratamento 
específico de acordo com o uso potencial da água de chuva. A Tabela 3 mostra a 
relação entre o tratamento necessário, o uso potencial e a fonte de água. 

 
Tabela 3 – Uso potencial, fonte e tratamento. 

FONTES ALTERNATIVAS DE ÁGUA 

USOS POTENCIAIS 
Pluvial Drenagem 

Maquina de 

lavar roupas 

Lavatório + 

Chuveiro 

Lavagem de roupas 

Descargas em bacias 

sanitárias 

Limpeza de pisos 

(C ou D) +F  

Irrigação, rega de jardins C + F +G 

Lavagem de veículos 

Uso ornamental 

A+B + F + 

G 

(C ou D) +F 

+ G 

(D ou E)+B+ 

F + G 

(D ou E)+B+ 

F + G 

(Fonte: ANA 2005). 



 

 
 

21

* Os sistemas de tratamento sugeridos devem ser verificados para cada caso específico. 

OBS: Para os fins relacionados à construção civil e refrigeração de máquinas os tratamentos devem 

ser avaliados a cada caso particular. 

Tratamentos Convencionais: 

A = sistema físico: gradeamento; 

B= sistema físico: sedimentação e filtração simples através de decantador e filtro de areia; 

C= sistema físico: filtração através de um filtro de camada dupla (areia + antracito); 

D= sistema físico-químico: coagulação, floculação, decantação ou flotação; 

E = sistema aeróbio de tratamento biológico lodos ativados; 

F = desinfecção; 

G = Correção de pH. 

 

3.4.3 – Uso x Demanda 
 
A água é usada em todas as atividades do cotidiano, e sua demanda está 

intimamente associada ao uso. No caso do uso predial tem-se a seguinte classificação 
segundo ANA (2005): comercial, doméstico e público (Tabela 4). 

 
 

Tabela 4 – Descrição do consumo da água predial. 
Tipo de 

Empreendimento 
Descrição 

Residencial 

Usos internos distribuem-se principalmente em atividades de limpeza e 

higiene, enquanto os externos ocorrem devido à irrigação, lavagem de 

veículos e piscinas, entre outros. 

Comercial 

Incluem os edifícios de escritórios, restaurantes, hotéis, museus, entre outros. 

Geralmente o uso de água neste tipo de edificação é para fins domésticos 

(principalmente em ambientes sanitários), sistemas de resfriamento de ar 

condicionado e irrigação. 

Público 

Escolas, universidades, hospitais, terminais de passageiros de aeroportos, 

entre outros, o uso da água é muito semelhante ao das edificações comerciais, 

porém o uso dos ambientes sanitários é bem mais significativo, variando de 

35% a 50% do consumo total. 

Fonte: ANA (2005). 

 
De acordo com o mesmo autor, para a implementação de um programa de 

conservação de água, é extremamente necessário conhecer a distribuição do 
consumo, que por sua vez varia de acordo com o tipo de edificação e também entre 
as edificações semelhantes (conforme o poder aquisitivo), de acordo com 
especificidades dos sistemas e usuários envolvidos.  
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A Figura 7 traz como exemplo a distribuição do consumo de água num 
apartamento de um conjunto habitacional de interesse social, localizado na cidade de 
São Paulo (ROCHA et al. 1999, citado por ANA 2005). Deste modo não 
representam, necessariamente, a realidade de toda e qualquer habitação. 

 
 

Chuveiro
55%

Pia
18%

Lavardora de Roupas
11%

Lavatório
8%

Bacia Sanitária
5%

Tanque
3%

 
Figura 7 – Distribuição do consumo de água em unidade residencial uni familiar. 

(Fonte: Rocha et, al. 1999, citado por ANA 2005). 

 
 

3.5 – Tratamento da Água de Chuva 
 

3.5.1 – Desinfecção 
 

A desinfecção é a inativação seletiva de organismos patogênicos, sem que 
seja necessária a remoção de todos os organismos, ela pode ser realizada por 
intermédio de agentes físicos e/ou químicos, com objetivo o controle das doenças de 
veiculação hídrica. 
 

Segundo STANIER et al. (1963), citado em PROSAB 2 (2001), a ação dos 
desinfetantes perante os microorganismos ocorre por três mecanismos: 
 
• na estrutura da célula pela destruição ou danificação da membrana celular. O 
desinfetante age sobre os constituintes da membrana celular, os quais são destruídos 
ou danificados resultando em disfunções da membrana semipermeável. Por outro 
lado, pode atuar em combinação com ácidos ribonucléicos, no interior do núcleo ou 
do citoplasma; 
 
• na alteração do nível energético do metabolismo, decorrente da inativação das 
enzimas, da competição com substrato de enzimas; 
 
• na interferência da biossíntese e do crescimento devido à combinação dos 
mecanismos, por exemplo, a síntese de proteínas, ácidos nucléicos e coenzimas. 
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De acordo com o mesmo autor, os fatores que mais interferem na eficiência 
de um sistema de desinfecção são: 

 
• as características do desinfetante (deve possuir interação com as características 
físico-químicas e bacteriológicas da água); 
 
• a dose e o tempo de contato (de acordo com a qualidade final desejada); 
 
• características dos microorganismos (espécie, forma e concentração na massa 
líquida); 
 
• homogeneidade da dispersão do desinfetante na massa liquida; 
 
• características da água: turbidez, pH, presença de compostos inorgânicos (que 
reajam com o desinfetante), presença de matéria orgânica (podendo formar 
subprodutos). 
 

3.5.1.1 – Desinfecção por Cloro 
 

Conforme citado em PROSAB 2 (2001), o cloro (Cl2) líquido ou gasoso é o 
desinfetante químico mais comumente utilizado na desinfecção para a obtenção de 
água potável. Vem sendo empregado como desinfetante primário na maioria das 
Estações de Tratamento de Água (ETAs), tanto como pré-desinfetantes como pós-
desinfetantes. Outros desinfetantes químicos são considerados alternativos, com 
destaque para o hipoclorito de sódio e cálcio, ozônio, dióxido de cloro, entre outros.  
 

Comercialmente, o hipoclorito de cálcio é encontrado na forma sólida 
(pastilhas), e é relativamente estável na forma seca (perda aproximada de 
concentração igual a 0,013% por dia). O hipoclorito de cálcio reage com a água de 
acordo com as equações (1) e (2) (PROSAB 3, 2003 e DE MACEDO, 2004). 
 

OHClOCaOHOClCa 2
2

22 2)( ++↔+ −+     (1) 
 

( )2
2 2222 OHCaHClOOHHClOCa +↔+++ −+−+   (2) 

 
Segundo PROSAB 3 (2003), pastilhas de hipoclorito de cálcio, com 60% de 

cloro ativo, vêm sendo testadas com grande eficiência na desinfecção. 
 

A desinfecção da água tem por objetivo controlar as doenças de veiculação 
hídrica com a inativação dos organismos patógenos. Os desinfetantes químicos têm 
ajudado a reduzir a mortalidade infantil por doenças entéricas e permitindo melhora 
na qualidade de vida. Por outro lado pesquisas vêm mostrando que muitos dos 
agentes químicos por serem oxidantes muito fortes, podem gerar subprodutos que, 
apesar da pequena concentração, podem ser danosos ao usuário e ao meio. Os 
subprodutos são classificados de acordo com a Tabela 5. 
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Tabela 5 – Subprodutos da desinfecção química. 

Compostos Subprodutos 

Compostos orgânicos 

halogenados 

trihalometanos, ácidos haloacéticos, halocetonas e outros 

resultantes da cloração. 

Compostos orgânicos 

Aldeídos, cetonas, carbono orgânico assimilável e 

carbono orgânico biodegradável, associados ao ozônio, ao 

cloro e os processos de oxidação avançada. 

Compostos inorgânicos 

Cloritos e cloratos, associados ao dióxido de cloro (gerado 

quando o dióxido de cloro é exposto à luz solar) e 

bromato (associado à ozonização). 

(Fonte: PROSAB 2, 2001). 

 
De acordo com a USEPA (1999), além da sua função primária que é a 

inativação dos microorganismos, os desinfetantes também são usados como 
oxidantes com as funções de: 
 
• oxidação do ferro e manganês; 
• remoção de cor; 
• remoção do sabor e odor através da oxidação química; 
• prevenção do crescimento bacteriano no sistema de distribuição; 
• prevenção do crescimento de algas nos filtros e decantadores; 
• melhora na coagulação e filtração. 
 

Os três principais mecanismos de inativação dos patógenos por agentes 
oxidantes são, segundo USEPA (1999): 
 
• destruição ou danificação da organização estrutural da célula por ataque aos 
constituintes celulares, por exemplo, destruição da parede celular ou alteração das 
características de semipermeabilidade celular; 
 
• interferência no metabolismo energético, através do substrato das enzimas, 
tornando as não funcionais; 
 
• interferência na biossíntese e crescimento, pelo impedimento da síntese normal das 
proteínas, ácidos nucléicos, coenzimas ou parede celular. 
 

Dependendo do tipo do desinfetante e do microorganismo, as combinações 
destes mecanismos podem também ser responsáveis pela inativação dos patógenos. 
No tratamento de água, acredita-se que os principais fatores que controlam a 
eficiência da desinfecção são: (1) a habilidade do oxidante de oxidar ou romper a 
parede celular; e (2) a habilidade do desinfetante de se misturar no interior da célula 
e interferir na atividade celular (MONTGOMERY, 1985 citado por USEPA, 1999). 
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A seguinte lista apresenta vantagens e desvantagens referentes ao uso do 
cloro como método de desinfecção para água potável (Masschelein, 1992; Process 
Applications, Inc., 1992, citado por USEPA, 1999). De acordo com variação do 
tamanho do sistema, da qualidade da água, e das dosagens aplicadas, algumas destas 
vantagens e desvantagens não podem ser aplicadas a um sistema pequeno. 
 
Vantagens:   
 
• o mais comumente utilizado; 
• oxidação de ferro e manganês; 
• aumento na remoção da cor; 
• remoção de sabor e odor; 
• pode melhorar a coagulação e filtração das partículas contaminantes; 
• eficaz biocida; 
• método fácil e barato de desinfecção; 
• pode estar disponível como o hipoclorito de sódio e cálcio (facilmente utilizado em 
sistemas pequenos); 
• deixa residual de cloro. 
 
Desvantagens: 
 
• formação de subprodutos; 
• odor e sabor indesejáveis, dependendo da qualidade da água e da dosagem; 
• o cloro gasoso é um gás corrosivo; 
• para o cloro gasoso são necessárias instalações especiais; 
• o hipoclorito de sódio degrada-se exposto à luz; 
• o hipoclorito de sódio é corrosivo; 
• é menos eficiente em pHs altos. 

 

3.5.1.2 – Desinfecção por Ultravioleta 
 
Recentemente, a radiação ultravioleta (UV) já é utilizada em diversos setores 

da atividade humana, principalmente por sua ação germicida. É um método 
alternativo ao tratamento químico que não libera subprodutos com potencial 
cancerígeno, pois não adiciona nenhum produto químico à massa líquida. (PROSAB 
2, 2001 e PROSAB 3, 2003).  

 
Segundo PROSAB 3 (2003), a desinfecção por meio de raios ultravioleta se 

dá pela exposição dos microrganismos presentes na massa líquida à irradiação 
eletromagnética emitida por lâmpadas ultravioleta. Uma vez que o esgoto possui 
elevada concentração de sólidos em suspensão e estes por sua vez dificultem a 
penetração da luz, este método quando aplicado a uma água clarificada como a água 
da chuva deverá ser bastante eficiente.   

 
A radiação ultravioleta faz parte do espectro eletromagnético (Figura 8) onde 

se encontra entre os raios X e a luz visível. 
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Figura 8 – Espectro eletromagnético 

(Fonte: RYER, 1997 citado por PROSAB 3, 2003). 

 
A radiação ultravioleta pode ser subdividida em três faixas de acordo com os 

seus efeitos sobre os seres vivos (PROSAB 3, 2003): 
 
• UV-A: tem comprimento de onda entre 315 nm e 400 nm. É o que menos 

causa danos aos seres humanos, devido à baixa energia (a “luz negra” encontra-se 
nesta faixa). É a faixa de radiação UV que causa fluorescência em materiais, sendo 
muito utilizada em fototerapia e câmaras de bronzeamento (RYER, 1997 citado por 
PROSAB, 2003); 

 
• UV-B: tem comprimento de onda entre 280 e 315 nm. É o comprimento de 

luz UV, mais destrutivo, porque tem energia o bastante para gerar danos em tecidos 
biológicos. É a forma de radiação UV identificada como causadora do câncer de pele 
(RYER, 1997 citado por PROSAB 2, 2003); 

 
• UV-C: tem comprimento de onda entre 200 nm e 280 nm. É a forma de 

radiação utilizada com ação germicida. O comprimento de onda de maior efeito 
bactericida é o de 254 nm, que é o comprimento relativo à emissão máxima de 
lâmpadas de baixa pressão de vapor de mercúrio. O intervalo de comprimento de 
onda compreendido entre 245 nm e 285 nm é considerado a faixa germicida ótima 
para inativação de microrganismos (RYER, 1997 citado por PROSAB, 2003 e 
USEPA, 1999). 

 
A eficiência da desinfecção por irradiação ultravioleta não está associada a 

parâmetros de qualidade das águas como: pH, temperatura, alcalinidade e carbono 
inorgânico total (AWWA & ASCE, 1990 citado por USEPA, 1999). 
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Ao contrário da maioria dos desinfetantes alternativos, o UV é um processo 
físico que requer contato na ordem de segundos para realizar a inativação dos 
patógenos (SOBOTKA, 1993 citado por USEPA, 1999). Uma característica 
importante desse método é a não formação de residual, assim, quando o UV for 
utilizado como meio de desinfecção primário é de extrema importância a adição de 
um desinfetante químico que promova um residual, para a manutenção da qualidade 
da água no sistema de distribuição (USEPA, 1999). 

 
A inativação dos microorganismos ocorre pela penetração da radiação 

ultravioleta no material genético (DNA, RNA) dos organismos presentes na água. O 
DNA é um polímero de ácido nucléico, constituído por uma seqüência de quatro 
bases nitrogenadas denominadas de adenina, citosina, guanina e timina, que 
constituem o código genético (PROSAB 3, 2003).  

 
Em células normais, as quatro bases nitrogenadas formam as chamadas bases 

emparelhadas, adenina – timina e guanina – citosina, ligadas por pontes de 
hidrogênio que fazem com que as duas fitas do DNA permaneçam ligadas, dando 
origem à estrutura conhecida como dupla hélice.  

 
Quando a célula recebe a irradiação ultravioleta com comprimento de onda 

entre 200 e 300 nm, e em especial aquelas em torno de 260 nm, essa radiação é 
absorvida pelos ácidos nucléicos e, em menor proporção, pelas proteínas e por outras 
moléculas biologicamente importantes. A energia absorvida rompe as ligações não 
saturadas, principalmente das bases nitrogenadas. No momento que as bases se 
religarem novamente, devido às alterações provocadas pela radiação UV, as ligações 
podem resultar em timina – timina, timina – citosina e citosina – citosina. Essas 
bases mutantes são incapazes de se duplicarem resultando na inativação dos 
patógenos (WEF, 1995 e CHANG, 1977 citado por USEPA, 1999). 

 
Segundo PROSAB 3 (2003), a resistência à inativação dos organismos 

patogênicos presentes na água por meio de radiação UV varia de acordo com a 
espécie, sendo este um dos principais parâmetros de dimensionamento dos reatores 
UV para desinfecção.  

 
A eficiência está intimamente relacionada à: películas químicas e biológicas 

que se formam na superfície das lâmpadas UV, agregados de microorganismos, 
compostos orgânicos e inorgânicos dissolvidos, turbidez, tempo de exposição à 
radiação (de acordo com o patógeno) e cor (USEPA, 1999). 

 
Segundo USEPA (1999), a lista a seguir ressalta as vantagens e desvantagens 

do uso da radiação UV na inativação dos microorganismos presentes na água. 
 

Vantagens: 
 
• eficaz na inativação da maioria dos microorganismos; 
• evita transporte e estoque de substâncias químicas tóxicas e corrosivas; 
• não deixa residual de produtos prejudiciais ao homem e a água; 
• fácil operação; 
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• tempo de contato pequeno em comparação com os desinfetantes químicos; 
• requer pouco espaço. 
 
Desvantagens: 
 
• baixa dosagem não é eficiente na inativação de alguns microorganismos; 
• na falta da luz pode ocorrer reparação dos microorganismos; 
• manutenção da lâmpada (limpeza e substituição); 
• turbidez e sólidos totais elevados podem tornar o sistema ineficaz. 
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3.6 – Legislação 
 

3.6.1 – Legislação Internacional 
  

Na Alemanha existe uma norma específica a respeito da água de chuva, a 
DIN 1989-1 de abril de 2002, que trata de sistemas de aproveitamento de águas 
pluviais. 
 

A USEPA (2004), no Guidelines for Water Reuse, avalia as oportunidades 
para substituir o uso da água potável por fontes alternativas, onde a qualidade de 
água potável não é requerida. Apresenta recomendações de reuso da água, junto com 
a informação da qualidade necessária.  
 
 Na Inglaterra existe a CIRIA PR80, que é uma publicação da Construction 
Industry Research and Information Association, cujo titulo é Uso da Água de Chuva 
e Águas Cinzas em Construções: Tomada de Decisão para a conservação de Água 
(do inglês Rainwater and greywater use in buildings: Decision-making for water 
conservation), que trata de estratégias de conservação e uso da água, vantagens e 
desvantagens, assim como usos comuns dessas águas. 
  

3.6.2 – Legislação Nacional 
 
 No Brasil existe um projeto de norma da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) que é intitulada como “Aproveitamento de água de chuva para 
fins não potáveis em áreas urbanas – Diretrizes”, onde prevê os “usos não potáveis 
em que as águas de chuva podem ser utilizadas após tratamento adequado como, 
por exemplo: descargas em bacias sanitárias, irrigação de gramados e plantas 
ornamentais, lavagem de veículos, limpeza de calçadas e ruas, limpeza de pátios, 
espelhos d'água e usos industriais.” (ABNT, 2007). 
 

Alguns municípios brasileiros tomaram a iniciativa de criação de Leis para a 
implantação de critérios para armazenamento e uso da água de chuva. Dentre eles os 
municípios de Fortaleza, Curitiba e São Paulo já possuem leis especificas para o uso 
e retenção da água de chuva. Alguns trechos destas lei são citadas a seguir: 
 
• CÓDIGO DE OBRAS E POSTURA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 
 
“Art. 647 – Além de suprimento por meio de poços, outras soluções para 
abastecimento de água poderão ser adotadas, através de fontes, córregos, rios e 
recursos outros.” 
 
“§ 2º - Será obrigatória a construção de cisternas para armazenar água de chuva, 
nos conjuntos residenciais implantados em zonas não atingidas pelo sistema geral de 
abastecimento de água.” 
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• LEI Nº - MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR 
 

O município de Curitiba/PR com a Lei nº 10785/2003 criou o Programa de 
Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações – PURAE, que objetiva à 
conservação, uso racional e utilização de fontes alternativas para captação de água 
nas novas edificações. 
  
“A câmara municipal de Curitiba, capital do estado do Paraná, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:” 
 
“Art. 1º. O Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações - 
PURAE, tem como objetivo instituir medidas que induzam à conservação , uso 
racional e utilização de fontes alternativas para captação de água nas novas 
edificações, bem como a conscientização dos usuários sobre a importância da 
conservação da água.” 
 
“Art. 2º. Para os efeitos desta lei e sua adequada aplicação, são adotadas as 
seguintes  definições: 
 
I - Conservação e Uso Racional da Água - conjunto de ações que propiciam a 
economia de água e o combate ao desperdício quantitativo nas edificações; 
 
II - Desperdício Quantitativo de Água - volume de água potável desperdiçado pelo 
uso abusivo; 
 
III - Utilização de Fontes Alternativas - conjunto de ações que possibilitam o uso de 
outras fontes para captação de água que não o Sistema Público de Abastecimento; 
 
IV - Águas Servidas - águas utilizadas no tanque ou máquina de lavar e no chuveiro 
ou banheira.” 
 
“Art. 6º. As ações de Utilização de Fontes Alternativas compreendem : 
 
I - a captação, armazenamento e utilização de água proveniente das chuvas e, 
II - a captação e armazenamento e utilização de águas servidas.” 
 
“Art. 7º. A água das chuvas será captada na cobertura das edificações e 
encaminhada a uma cisterna ou tanque, para ser utilizada em atividades que não 
requeiram o uso de água tratada, proveniente da Rede Pública de Abastecimento, 
tais como: 
 
a) rega de jardins e hortas; 
b) lavagem de roupa; 
c) lavagem de veículos; 
d) lavagem de vidros, calçadas e pisos.” 
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“Art. 10º O não cumprimento das disposições da presente lei implica na negativa de 
concessão do alvará de construção, para as novas edificações.” 
 
• LEI Nº 13.276/2002 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP 
 
“Torna obrigatória a execução de reservatório para as águas coletadas por 
coberturas e pavimentos nos lotes, edificados ou não, que tenham área 
impermeabilizada superior a 500m2.” 
 
“HÉLIO BICUDO, Vice-Prefeito, em exercício no cargo de Prefeito do Município de 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a 
Câmara Municipal, em sessão de 27 de dezembro de 2001, decretou e eu promulgo a 
seguinte Lei:” 
 
“Art. 1º - Nos lotes edificados ou não que tenham área impermeabilizada superior a 
500m² deverão ser executados reservatórios para acumulação das águas pluviais 
como condição para obtenção do Certificado de Conclusão ou Auto de 
Regularização previstos na Lei 11.228, de 26 de junho de 1992.” 
 
 
“Art. 2º - A capacidade do reservatório deverá ser calculada com base na seguinte 
equação: 
 
V = 0,15 x Ai x IP x t 
V = volume do reservatório (m3) 
Ai = área impermeabilizada (m2) 
IP = índice pluviométrico igual a 0,06 m/h 
t = tempo de duração da chuva igual a uma hora. 
 
§ 1º - Deverá ser instalado um sistema que conduza toda água captada por telhados, 
coberturas, terraços e pavimentos descobertos ao reservatório. 
§ 2º - A água contida pelo reservatório deverá preferencialmente infiltrar-se no solo, 
podendo ser despejada na rede pública de drenagem após uma hora de chuva ou ser 
conduzida para outro reservatório para ser utilizada para finalidades não potáveis.” 
 
• DECRETO Nº 41814/2002 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP 
 
“Regulamenta a lei nº 13.276, de 4 de janeiro de 2002, que torna obrigatória a 
execução de reservatório para as águas coletadas por coberturas e pavimentos nos 
lotes, edificados ou não, que tenham área impermeabilizada superior a 500 m2.” 
 
“MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, DECRETA:” 
 
“Art. 1º - O reservatório previsto no artigo 1º da Lei nº 13.276, de 4 de janeiro de 
2002, deverá ser exigido nos projetos de reformas e obras novas de edificações cujos 
pedidos de aprovação tenham sido protocolados após 5 de janeiro de 2002, de 
acordo com o disposto no artigo.” 
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3.7 – Tomada de Decisão 
 

A escolha entre diversas alternativas pode envolver múltiplos critérios ou 
objetivos, os quais são difíceis de serem medidos e pode se tornar conflitante em 
muitos casos. Na maioria dessas decisões, existem diversos aspectos relevantes que 
devem ser levados em consideração. 

 
Existem diversas ferramentas que auxiliam a tomada de decisão entre elas o 

método AHP que é um método de tomada de decisão de múltiplos critérios.  
 
Segundo NOGUEIRA, (2002), “o Analytic Hierarchy Process (AHP) é uma 

técnica de análise de decisão e planejamento de múltiplos critérios desenvolvida 
pelo matemático Thomas L. Saaty na década de 70. O AHP surgiu como resposta ao 
planejamento de contingência militar e empresarial, tomada de decisão, alocação de 
recursos escassos, resolução de conflitos e a necessária participação política nos 
acordos negociados. É uma técnica que tem demonstrado ser útil e variada, 
apresentando resultados de grande importância. O AHP fornece elementos às 
diversas áreas de pesquisa, permitindo que estudiosos de diferentes domínios tenham 
uma nova forma de analisar os problemas.” 
 

O AHP tem a característica de incorporar, no modelo de decisão, critérios 
quantitativa e qualitativamente mensuráveis. A metodologia AHP baseia-se em dois 
princípios fundamentais: estruturação e avaliação. Através da construção de níveis 
hierárquicos e a comparação dos mesmos aos pares, ocorre à decisão (NOGUEIRA, 
2002). 
  

Basicamente o método consiste na elaboração de uma matriz quadrada onde 
são alocados os critérios pré-estabelecidos que influenciem na tomada de decisão, e 
são estabelecidos valores numéricos aos critérios analisados 2 a 2 conforme a Tabela 
6, desta matriz também sairá a relevância de cada critério. 

 
Tabela 6 – Escala de Importância. 

Valores 
Numéricos Escala Verbal 

1 Os dois critérios são igualmente importantes 
3 O criterio a esquerda e ligeiramente mais importante do que aquele do alto 
5 O criterio a esquerda e moderadamente mais importante do que aquele do alto 
7 O criterio a esquerda e muito mais importante do que aquele do alto 

9 O criterio a esquerda e extremamente mais importante ou absolutamente 
preferível aquele do alto  

2, 4, 6, 8 Valores intermediários 
 

Na seqüência se estrutura uma matriz onde se alocam os critérios nas linhas e 
nas colunas as ações a serem tomadas (dados de entrada), e normaliza-se esta matriz. 
Com a matriz normalizada confrontam-se os dados de entrada normalizados com o 
valor resultante de relevância obtido através da matriz de critérios. O somatório de 
todos os critérios vezes sua relevância, para cada ação, indicará a melhor alternativa 
a ser tomada.  
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4 – Materiais e Métodos 
 

4.1 – Local da Pesquisa 
 

A pesquisa foi realizada em uma unidade residencial de baixo padrão 
econômico onde vivem três pessoas e está localizada no Bairro de Ratones, 
comunidade no norte da ilha de Florianópolis/SC. A comunidade é pertencente ao 
Distrito de Ratones que engloba as comunidades de Ratones, Vargem Pequena e 
Canto do Moreira. O Distrito possui uma população de 2.620 habitantes e área de 
aproximadamente 33,12 km2 (IBGE, 2007 e PMF, 2007). A residência em questão 
possui coordenadas geográficas 27º30’25,5’’ S e 48º28’19,1’’ WO, adquiridos com o 
auxílio de um GPS. Na Figura 9, ilustra-se a posição do Distrito de Ratones na ilha 
de Santa Catarina. 

 

 
Figura 9 – Distrito de Ratones  

(Fonte: Visite Floripa). 

 

O local do estudo foi escolhido por já se tratar de uma residência onde estão 
sendo realizadas outras pesquisas pelo Grupo de Estudos em Saneamento 
Descentralizado da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenado pelo 
professor Luiz Sérgio Philippi. A pesquisa em questão contempla as atividades 
realizadas financiadas pelo 5º edital do PROSAB.  

 
 

4.2 – Sistema de Aproveitamento da Água de Chuva 
 
O sistema de aproveitamento da água de chuva (Figura 10) foi concebido com 

o intuito de alimentar a máquina e o tanque de lavar roupas da família residente. O 
sistema é composto por uma área de captação com telhas de fibrocimento, calhas 
coletoras, condutores verticais, reservatório de descarte da primeira água, equivalente 
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a 1 mm de chuva com limpeza manual, um reservatório para coleta da água antes do 
sistema de peneiras, sistema de peneiras e cisterna para armazenamento da água. 

 

 
Figura 10 – Sistema de aproveitamento de água de chuva implantado em Ratones. 

 
A Figura 11 apresenta de forma esquemática o sistema de aproveitamento da 

água de chuva, que é composto por: 
 
• área de coleta de 25 m2 (telhado de 1 água); 
• grade; 
• calhas coletoras de PVC e DN75mm; 
• reservatório de descarte da primeira água de PVC (DN150mm) e funcionamento 
hidráulico com volume de 25 L; 
• garrafa PET de 0,6 L envolta de papel alumínio (coletor de água na entrada do 
sistema de peneiras); 
• sistema formado de 4 peneiras de nylon em série com tamanho de 148x115 mm e 
aberturas de 0,627; 0,385; 0,385; 0,296 mm respectivamente, ajustadas a 60º com a 
horizontal; 
• sistema de desinfecção; 
• cisterna de fibra de volume igual a 2 m3; 
• instalações hidráulicas até o ponto de uso. 
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Figura 11 – Esquema do sistema de aproveitamento da água de chuva. 

 

As figuras de 12 a 16 ilustram os detalhes do sistema.  
 

 

 

 
Figura 12 –Área de coleta. 
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Figura 13 – Gradeamento de partículas grosseiras. 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Descarte da primeira água. 

 
 

 
Figura 15 – Coletor PET. 
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Figura 16 – Sistema de peneiras. 

 

4.2.1 – Dimensionamento do Sistema de Aproveitamento da Água de 
Chuva 
  

Segundo ANA (2005), os fatores que devem ser considerados no 
dimensionamento de um sistema de aproveitamento de água pluvial são: 
 
• área disponível para coleta; 
• vazão de água calculada pela fórmula racional, considerando o índice pluviométrico 
médio da região; 
• estimativa de demanda para o uso previsto; 
• dimensionamento da reserva de água, considerando os períodos admissíveis de 
seca. 
 

Inicialmente o sistema foi projetado para alimentação do tanque e máquina de 
lavar roupas. O consumo de água nestes pontos foi monitorado por hidrômetros 
durante os experimentos do PROSAB 4 realizados na residência.  

 
Pesquisas realizadas no local durante o PROSAB 4 constataram que durante 

este ano o número máximo de dias sem chuva foi de 15 dias no mês de junho, como 
é observado na Figura 17, já o valor utilizado para o dimensionamento da cisterna 
utilizou-se o valor referente a 10 dias visto que este valor só foi ultrapassado em 2 
meses do ano. 
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Figura 17 – Número de dias consecutivos sem chuva no local da pesquisa em 2005. 

(Extraído de PROSAB 4, 2006). 
 
 

4.3 – Quantificação da Água de Chuva 
 

Por não existir um pluviômetro instalado nas proximidades da área de 
pesquisa, utilizaram-se os dados fornecidos pelo INMET. Os dados utilizados são 
correspondentes à quantidade de chuva da região entre 1970 a 2005. Em 2005 foi 
instalado um pluviômetro no local onde a pesquisa foi desenvolvida. Este apresentou 
leituras similares aos dados adquiridos junto ao INMET. A Figura 18 apresenta a 
similaridade dos resultados adquiridos e pode-se observar a potencialidade de 
utilização da água de chuva, recurso que está disponível durante o ano todo. 
 

 
Figura 18 – Comparação entre os valores de intensidade pluviométrica, medidas em Ratones para o 

ano de 2005, com a média histórica de Florianópolis. 
(Extraído de PROSAB 4, 2006). 
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4.4 – Caracterização da Água de Chuva 
 

A caracterização da água de chuva foi feita por meio de análises físico-
químicas e microbiológicas, realizadas com água coletada em três pontos: no 
reservatório de água da primeira chuva (equivalente a 1 mm de chuva), reservatório 
PET localizado antes do sistema de peneiras, na cisterna. 
 

4.4.1 – Parâmetros Analisados 
 

Coletas foram realizadas quinzenalmente onde foram analisados os seguintes 
parâmetros: 
 
Quinzenalmente: 
 
• pH 
• alcalinidade total; 
• cloro total; 
• cloro residual (diariamente nos meses de junho e julho); 
• coliformes totais e Escherichia coli; 
• cor aparente e verdadeira; 
• dureza; 
• DQO total; 
• turbidez; 
• sólidos suspensos totais; 
• sólidos dissolvidos totais; 
• sólidos totais. 
 
Mensalmente: 
 
• nitrogênio amoniacal; 
• nitrogênio nitrito; 
• nitrogênio nitrato; 
• fósforo total. 
 

As análises foram realizadas no Laboratório Integrado do Meio Ambiente 
(LIMA), da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado no campus 
universitário de Florianópolis no bairro da Trindade. 
  

Os procedimentos analíticos foram obtidos a partir do Standard Methods 
(APHA, 1995), com exceção do nitrogênio amoniacal que o procedimento utilizado 
foi o de VOGEL (1981). A Tabela 7 mostra o parâmetro analisado, o método 
utilizado e a freqüência de coleta. 
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Tabela 7 – Parâmetros analisados. 
Parâmetro Método Unidade Freqüência 
Alcalinidade 

Total 
Titulométrico – Standard Methods 2320 

B. (APHA, 1995). mgCaCO3/L Quinzenal 

Cloro Residual KIT HTH mg/L Diária 
Cloro Total KIT HTH mg/L Diária 

Coliformes Totais Substrato cromogênico. Colilert ® NMP/100mL Quinzenal 
Escherichia Coli Substrato cromogênico. Colilert ® NMP/100mL Quinzenal 
Cor Aparente e 

Verdadeira 
Espectrofotométrico – Standard Methods 

2120 C. (APHA, 1995). uC Quinzenal 

DQO total 
Digestão em Refluxo Fechado – 

Colorimétrico – Standard Methods 5220 
D. (APHA, 1995). 

mgOD/L Quinzenal 

Dureza Titulométrico com EDTA - Standard 
Methods 2340 C. (APHA, 1995). mg/L Quinzenal 

Nitrogênio 
Amoniacal 

Método colorimétrico de Nessler, 
seguindo recomendações de Vogel 

(1981). 
mgN-NH4/L Mensal 

Nitrogênio Nitrito 
Colorimétrico – Standard Methods 4500 – 

NO
2

 
B. (APHA, 1995). mgN-NO2/L Mensal 

Nitrogênio Nitrato 
Espectrofotométrico – Standard Methods 

4500 – NO
3
B. (APHA, 1995). mgN-NO3/L Mensal 

pH 
Eletrométrico – Standard Methods 4500 – 

H
+ 

B. (APHA, 1995). 
- Quinzenal 

Sólidos Totais Seco a 103 – 105°C– Standard Methods 
2540 B. (APHA, 1995). mg/L Quinzenal 

Sólidos Suspensos 
Totais 

Seco a 103 – 105°C – Standard Methods 
2540 D. (APHA, 1995). mg/L Quinzenal 

Sólidos 
Dissolvidos 

Totais 

Seco a 180°C – Standard Methods 2540 
C. (APHA, 1995). mg/L Quinzenal 

Turbidez Turbidímetro uT Quinzenal 

Fósforo Total Ácido Vanadomolibidato (APHA, 1995).    
Leitura em Espectrofotômetro. mgP/L Mensal 

 

4.5 – Desinfecção da Água de Chuva 
 

4.5.1 – Cloro 
 

A desinfecção por cloro da água de chuva foi realizada durante os meses de 
abril a setembro de 2007, utilizando pastilhas de PACE – Tricloro HTH (tricloro-s-
triazina triona), com 15 gramas cada e custo de aproximadamente R$ 1,00. As 
pastilhas foram repostas a cada 15 dias. 

 
O sistema foi adaptado no interior da cisterna de modo que as pastilhas 

fiquem dentro de um dispositivo denominado de margarida (Figura 19). Foram 
realizados monitoramentos diários de cloro total e residual nos meses de junho e 
julho e o valor máximo estipulado para o cloro residual foi de 2 mg/L, de acordo com 
a Portaria nº 518, de 25/03/2004. 
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Figura 19 – Dispositivo onde são dispostas as pastilhas de cloro (Margarida). 

 
 

4.5.2 – Ultravioleta 
 

No mês de outubro foi dado início ao segundo sistema de desinfecção 
proposto, radiação ultravioleta, que operou até novembro de 2007. O sistema de 
desinfecção por raios ultravioleta é constituído por uma lâmpada germicida de 25 
watts (vida útil de 9.000 horas, de acordo com manual do equipamento) inserida em 
uma câmara de aço inox, eletro-polida internamente e um pressurizador. A unidade 
de desinfecção da marca Sterilight modelo SSM-24, possui consumo de energia 
nominal de 30W e capacidade máxima de desinfecção de 1 m3/h considerando a dose 
de 40 mJ/cm2 aplicada a massa d’água, valor recomendado por USEPA e 
comprimento de onda  de 254nm (UV-C). 

 
O reator UV (Figura 20) foi locado após o pressurizador, que este se fez 

necessário para que a água que sai da cisterna tenha pressão suficiente para passar 
pelo reator e por fim chegar ao seu destino (a máquina e o tanque de lavar roupas). 

 

 
Figura 20 – Unidade de Desinfecção UV. 
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5 – Resultados e Discussões  
 

Com os resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas foi possível 
realizar uma caracterização da água de chuva, em três pontos distintos do sistema 
(descarte, entrada das peneiras e cisterna). A Tabela 8 apresenta a média dos 
resultados obtidos durante a realização da pesquisa, que compreenderam os meses de 
abril a novembro de 2007. 

Tabela 8 – Resultados das Análises Físico-Químicas. 

Pontos Amostrados  Descarte Antes         
Peneiramento

Após o 
Tratamento 

Média 7,38 7,45 7,22 
Desvio padrão 0,32 0,49 0,42 pH  
Nº amostragens 16 17 21 

Média 51,63 46,80 30,30 
Desvio padrão 21,86 7,58 13,08 

Alcalinidade 
total 

(mgCaCO3/L) Nº amostragens 14 14 18 
Média 3,43 7,11 0,78 

Desvio padrão 4,63 4,36 0,86 Turbidez        
(uT) Nº amostragens 16 17 21 

Média 46,17 42,47 33,75 
Desvio padrão 36,46 28,76 23,62 Dureza          

(mg/L) Nº amostragens 13 13 17 
Média 40,36 61,36 12,24 

Desvio padrão 21,77 32,73 6,36 Cor Aparente    
(uC) Nº amostragens 14 14 17 

Média 21,38 20,77 8,59 
Desvio padrão 20,50 19,37 7,59 Cor Veradeira   

(uC) Nº amostragens 13 13 17 
Média 32,25 31,63 1,07 

Desvio padrão 86,82 42,66 1,47 
Sólidos 

Suspensos       
(mg/L) Nº amostragens 12 12 15 

Média 224,27 191,45 119,67 
Desvio padrão 334,90 90,17 77,97 Sólidos Totais 

(mg/L) Nº amostragens 11 11 15 
Média 109,24 80,32 80,16 

Desvio padrão 260,56 104,34 83,14 
Sólidos 

Dissolvidos      
(mg/L) Nº amostragens 17 17 25 

Média 14,62 27,90 6,74 
Desvio padrão 20,13 22,11 12,89 DQO total       

(mg/L) Nº amostragens 13 13 16 
Média 0,11 0,15 0,08 

Desvio padrão 0,14 0,18 0,15 
Nitrogênio 
Amoniacal       

(mg/L) Nº amostragens 11 11 14 
Média 0,01 0,03 0,00 

Desvio padrão 0,01 0,02 0,01 
Nitrogênio 

Nitrito          
(mg/L) Nº amostragens 11 11 14 

Média 0,10 0,56 0,64 
Desvio padrão 0,19 0,64 1,07 Nitrogênio 

Nitrato (mg/L) Nº amostragens 10 10 12 
Média 0,23 0,58 0,26 

Desvio padrão 0,38 1,07 0,41 Fósforo total 
(mg/L) Nº amostragens 7 8 12 
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Para a avaliação dos resultados obtidos foram utilizados como parâmetro de 
referência os valores recomendados pelo Manual da ANA (2005) referentes às águas 
de reuso classe 1 (lavação de roupas) e do projeto de norma da ABNT 00:000-77. 
 

O sistema de peneiras instalado mostrou-se eficiente no que diz respeito à 
remoção de sólidos suspensos, provando ser uma boa alternativa como pré-
tratamento antecedido do descarte da primeira água. 

  
Nota-se nos parâmetros Turbidez e cor aparente um incremento do seu valor 

na entrada das peneiras, resultado mascarado provavelmente pela limpeza 
inadequada do recipiente de coleta, uma vez que quando a amostra é submetida a 
filtração e é realizada a análise de cor verdadeira o valor decresce na seqüência do 
tratamento, como era de se esperar.   

 
A Tabela 9 compara os valores obtidos das análises físico-químicas, da água 

da cisterna, com a recomendação da ANA (2005) e do projeto de norma da ABNT 
00:000-77. 

 
 

Tabela 9 – Comparação dos resultados obtidos com a recomendação da ANA e ANBT. 
Parâmetros ANA ABNT 00:000-77 Cisterna 

Coliformes Totais Não detectáveis Ausência em 100 ml Não detectáveis 
pH Entre 6,0 e 9,0 Entre 6, e 8,0 7,22 

Cor (uC) ≤ 10 ≤ 15 12,24 

Turbidez (uT) ≤ 2 ≤ 2 e ≤ 5 para uso 
menos restrito 0,78 

Nitrogênio 
Amoniacal (mg/L) ≤ 20 - 0,08 

Nitrogênio 
Nitrito (mg/L) ≤ 1 - 0,00 

Nitrogênio 
Nitrato (mg/L) ≤ 10 - 0,64 

Fósforo total 

(mg/L) ≤ 0,1 - 0,26 

Sólidos Suspensos 
totais (mg/L) ≤ 5 - 1,07 

Sólidos totais (mg/L) ≤ 500 - 119,67 
 
Dentre os parâmetros analisados, observa-se que apenas o fósforo total obteve 

valor médio superior aos recomendados pela ANA (2005), para o reuso da água para 
a lavação de roupas. Na mesma, o valor máximo recomendado para o fósforo total é 
≤ 0,1 mg/L.  

 
O controle de formas de nitrogênio e fósforo visa evitar a proliferação de 

algas e filmes biológicos, que podem formar depósitos em tubulações, peças 
sanitárias, reservatórios, tanques, entre outros. 

 
Vale ainda ressaltar, como pode ser observado na Tabela 10 que o valor de 

fósforo total sempre foi igual a zero exceto em 3 amostras; isto pode ter ocorrido 
devido a contaminação orgânica como folhas em decomposição ou fezes de aves, por 
exemplo, não se tornando assim um limitante para a utilização da água.  
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Tabela 10 – Resultado das análises de fósforo total. 
Fósforo Total (mg/L) 

Datas Descarte Entrada da peneira Cisterna 
15/jun 0 0 0 
7/jul - - 0 

13/jul 0 0 0 
23/jul - - 0 
10/ago 0,8 0,22 0,45 
17/ago - - 1,02 
24/ago - - 0 
31/ago 0 0 0 
14/set 0 0 0 
21/set - 0 0 
28/set 0,07 1,49 0,84 
Média 0,2 0,58 0,27 

N° amostr. 7 8 12 
   
As Figuras 21 e 22 ilustram a comparação da água da cisterna com os valores 

recomendados pela ANA (2005). 
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Figura 21 – Comparação dos resultados da cisterna e as recomendações da ANA 
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Figura 22 – Comparação dos Resultados da Cisterna e as Recomendações da ANA 

 
De acordo com o projeto de norma da ABNT 00:000-77 que trata do 

aproveitamento de água da chuva, o valor de turbidez não deve exceder 2 uT, deste 
modo a água da cisterna com 0,78 uT de média encontra-se em perfeitas condições 
para a utilização no que se refere a turbidez. 
 

Outro parâmetro também de acordo com o projeto de norma da ABNT 
00:000-77 foi o da cor aparente que com o valor médio de 12,24 uC atende os 
padrões previstos na mesma que deve ser inferior a 15 uC. 
 

Com relação ao monitoramento do sistema de desinfecção por cloração, 
foram efetuadas medições das concentrações de cloro residual diariamente durante os 
meses de junho e julho. Estes valores variaram de 0,2 a 2,0 mg/L nos dois meses de 
monitoramento. Tais valores se encontram abaixo do limite máximo de cloro residual 
estipulado pela Portaria 518/MS (2004) (2,0 mg/L). Com o método de cloração 
adotado na primeira etapa (pastilhas de PACE), os coliformes totais e Escherichia 
coli na cisterna permaneceram ausentes. 
 

A segunda etapa na qual foi utilizada a tecnologia de desinfecção por raios 
ultravioletas, demonstrou a mesma eficiência na remoção de coliformes totais e 
Escherichia coli, ou seja, a remoção total. Este método não deixa residual na água, 
mas levando em conta a localização do reator UV o residual se faz desnecessário 
uma vez que a água é utilizada imediatamente após a desinfecção. 
 

A eficiência na eliminação de coliformes totais e Escherichia coli, na 
utilização dos dois métodos propostos deixou a água em condições de uso como água 
de reuso classe 1 (lavação de roupas), de acordo com as recomendações da ANA 
(2005) e do projeto de norma da ABNT 00:000-77. 
 

Para o auxílio na escolha da melhor alternativa de desinfecção foi utilizado o 
método de apoio a decisão AHP. Os critérios adotados para o avaliação pelo método 
foram: preço (C1), eficiência (C2), manutenção (C3), residual de produtos químicos 
na água (C4) e formação de subprodutos (C5). 
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Dos critérios adotados dois (preço e consumo de energia), são variáveis, 
assim foram realizadas 5 iterações, para 1, 5, 10, 20 e 30 anos de operação. Tal 
medida foi adotada visto que a vida útil da lâmpada é de 9.000 horas ininterruptas 
com adequada manutenção (limpeza). Destas 9.000 horas foi reduzido a 4.500 
devido a redução da vida útil da lâmpada decorrente ao regime de funcionamento da 
mesma ser de 3 horas por semana, o que implica em uma vida útil de 31 anos.  

 
Para o critério consumo de energia foi utilizado o valor de R$ 0,36 kWh, 

valor cobrado pela Companhia de Energia estadual. O consumo mensal foi obtido 
multiplicando a potência do aparelho (W), pelo período de funcionamento mensal. 
Sendo que os dois critérios foram reajustados conforme o exigido para cada 
iterações. E gasto com manutenção R$ 2,00 por ano. 

 
Foram utilizados como dados de entrada para a primeira iteração (1 ano de 

operação), do método, os dados da Tabela 11, onde os parâmetros qualitativos foram 
expressos em uma escala de 1 a 10. 

 
Tabela 11 – Dados de entrada. 

Ação \ Critério Preço1 
(R$) 

Eficiência 
(%) 

Manutenção2 
(R$) 

Residual 
(Qualitativo) 

Subprodutos3 
(Qualitativo) 

Cloração 12,00 4 100 2,00 10 1 
UV 2540,00 100 6,55 1 10 

1 Engloba o preço com aquisição das pastilhas de PACE, o reator UV; 
2 Manutenções eventuais (exceto troca de lâmpadas) e consumo de energia; 
3 O valor 1 é referente a formação de subproduto (que é uma característica negativa) e 10 a não 
formação; 
4 Considerando 1 ano de operação. 
 

A matriz quadrada de critérios (Figura 23) foi elaborada, com o auxílio da 
Tabela 6, de forma que a eficiência tivesse o peso maior que os outros critérios, visto 
que a eficiência na total remoção de coliformes totais e Escherichia coli, conforme o 
principal objetivo da pesquisa. A mesma matriz foi utilizada também para as demais 
iterações. 

 
 

Matriz Quadrada de Criterios 
 C1 C2 C3 C4 C5 Wi 

C1 1 1/9 1/3 1/5 1/7 4,00% 
C2 9 1 9 9 9 36,00% 
C3 3 1/9 1 1/2 1/3 12,00% 
C4 5 1/9 2 1 1/7 20,00% 
C5 7 1/9 3 7 1 28,00% 
Σ 25     100,00% 

Figura 23 – Matriz quadrada de critérios. 
 
 
Na seqüência do método foi realizada a normalização dos dados de entrada 

(Figura 24). 
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Metodo X Criterios 
      Normalizado   

  M1 M2 MN1 MN2 Σ 
C1 -24,0 -2540,0 -0,0094 -0,9906 -2564,00 
C2 10,0 10,0 0,5000 0,5000 20,00 
C3 -2,0 -3,6 -0,3604 -0,6396 -5,55 
C4 10,0 1,0 0,9091 0,0909 11,00 
C5 1,0 10,0 0,0909 0,9091 11,00 

Figura 24 – Dados de entrada normalizados. 
 
 

Com os dados de entrada normalizados, os mesmos foram confrontados com 
a relevância de cada critério (Wi), resultando na matriz resposta (Figura 25), que 
obteve como melhor opção o uso das pastilhas de cloro, levando em consideração os 
critérios e magnitude de cada critério estipulados pelo autor deste trabalho.   

 
 

    Normalizado Resultados 
  Wi MN1 MN2 R1 R2 

C1 4,00% -0,0094 -0,9906 -0,0374 -3,9626 
C2 36,00% 0,5000 0,5000 18,0000 18,0000 
C3 12,00% -0,3604 -0,6396 -4,3243 -7,6757 
C4 20,00% 0,9091 0,0909 18,1818 1,8182 
C5 28,00% 0,0909 0,9091 2,5455 25,4545 
      Σ 34,3655 33,6345 

Figura 25 – Matriz resposta. 
 
 Para as outras interações os valores dos critérios C1 e C3, preço e consumo de 
energia respectivamente, foram atualizados conforme a Tabela 12, e a Tabela 13 traz 
os resultados obtidos nas iterações restantes, onde em destaque está a melhor opção 
de acordo com os critérios adotados. 
 

Tabela 12 – Atualização dos valores referentes aos critérios C1 e C3. 
 1 ano 5 anos 10 anos 20 anos 30 anos 
Critérios  C1 C3 C1 C3 C1 C3 C1 C3 C1 C3 
Cloro 24 2 120 10 240 20 480 40 720 60 
UV 2.540,00 3,55 2.540,00 17,75 2.540,00 35,5 2.540,00 71 2.540,00 106,5 
 
 

Tabela 13 – Resultado das iterações. 
 1ano 5 anos 10 anos 20 anos 30 anos 
Cloro 34,3655 34,2225 34,0576 33,7678 33,5195 
UV 33,6345 33,7775 33,9424 34,2328 34,4805 

 
Observa-se que de acordo com os critérios adotados e iterações realizadas, a 

desinfecção por radiação ultravioleta torna-se a melhor alternativa a partir de 20 anos 
de operação do sistema. Ressalta-se que com a alteração dos critérios e importância 
agregada a eles é alterado o resultado dessa análise. 
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Os valores de micro medição na tubulação que alimenta a máquina e o tanque 
de lavar roupas, mostra uma economia de água na grandeza de 38,53% do consumo 
de água da família residente. O que significa a redução média de 4,06 m3 da água 
fornecida pela Companhia de Água. Tal redução implicou também, na redução de 
mais de 20 reais, uma vez que agora a família se enquadra na faixa de cobrança: até 
10m3. 

 
Vale ressaltar que hoje a água tratada tem um custo excessivamente baixo, o 

que provoca em muitos casos o seu desperdício. Assim quando os reflexos da 
escassez incidirem nas grandes concentrações urbanas e no conseqüente aumento do 
valor pago pela água, os sistemas de aproveitamento de água de chuva poderão ser 
pagos única e exclusivamente com a economia de caráter financeiro, em função da 
redução do consumo de água das companhias. 

 
A qualidade da água de chuva a ser utilizada depende muito do local, pois 

existem localidades, como o semi-árido brasileiro, onde o mais importante não é a 
qualidade e sim a quantidade. Nestas localidades muitas vezes a água da chuva é a 
única fonte de água, e a mesma é utilizada em todas as atividades da residência, 
sendo então coletado e armazenado o maior volume possível, inclusive a água da 
primeira chuva. 
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6 – Conclusões 
 
 Ao final desta pesquisa chagaram-se as seguintes conclusões: 
 
• Tanto a oferta quanto a demanda de água de chuva são compatíveis com o 
dimensionamento e população da residência estudada; 
 
• A água de chuva se manteve dentro das recomendações da ANA e ABNT no 
utilização dessa água em uma residência;  
 
• A água da chuva apresentou qualidade compatível ao uso previsto; 
 
• Com a interpretação dos dados das duas etapas, é possível afirmar que os dois 
métodos propostos para estudo são realmente eficientes para a desinfecção da água 
de chuva da localidade, no que se refere a os coliformes totais e Escherichia coli; 
 
• O sistema de peneiras se mostrou eficiente na remoção de sólidos em suspensão; 
 
• A partir do método AHP contatou-se, de acordo com os critérios adotados, o 
sistema de desinfecção UV é mais vantajoso depois de 20 anos; 
 
• Devido ao valor do investimento total é mais adequado para uma única unidade 
familiar o uso do clora na desinfecção, já quando se pensa em um conjunto de 
residências o investimento já se mostra interessante; 
 
• O uso da água de chuva acarreta economia considerável (38,53%) no consumo de 
água; 
 
• A economia de água em função do aproveitamento da água de chuva viabiliza a 
construção, operação e manutenção do sistema de aproveitamento. 
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8 – Anexos  
Anexo A - Série histórica de chuvas em Florianópolis/SC no período de 1970 a 2005. 

Estação Climatológica Principal de Florianópolis - SC Cidade de 

Florianópolis Latitude Sul: 27º35'00'' Longitude Oeste: 48º34'00''  Altitude: 1,84 m     

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Média 

Anual

Total 

Anual 

1.970 207,6 244,8 201,0 76,2 101,8 132,3 103,2 135,7 86,8 81,5 86,0 128,0 132,1 1.584,9

1.971 134,6 192,8 296,7 148,1 97,6 100,0 55,8 64,0 199,2 76,5 70,5 24,2 121,7 1.460,0

1.972 152,7 296,3 111,9 80,9 26,5 110,3 90,5 235,5 123,0 111,3 120,2 192,2 137,6 1.651,3

1.973 179,6 134,0 108,0 130,9 105,9 109,2 288,2 202,4 94,1 71,5 96,0 210,0 144,2 1.729,8

1.974 121,1 221,5 273,6 26,0 75,9 114,9 98,2 40,0 65,2 85,6 119,8 64,8 108,9 1.306,6

1.975 193,7 147,5 187,9 66,7 83,2 66,2 36,4 109,1 213,2 134,4 188,7 161,3 132,4 1.588,3

1.976 168,1 165,1 151,0 168,0 345,1 101,2 93,9 118,0 87,4 83,4 179,0 250,1 159,2 1.910,3

1.977 162,8 387,8 109,9 67,7 30,7 24,9 38,6 291,5 227,4 194,2 175,2 201,7 159,4 1.912,4

1.978 159,0 115,5 483,8 14,1 76,8 57,9 62,5 59,9 138,2 106,7 102,8 292,7 139,2 1.669,9

1.979 49,7 265,7 138,0 113,1 115,7 34,4 49,0 70,9 124,2 244,9 151,6 113,2 122,5 1.470,4

1.980 272,2 197,4 86,4 73,9 36,3 49,6 153,3 116,5 106,0 145,8 85,1 212,0 127,9 1.534,5

1.981 129,9 157,7 292,9 114,9 179,4 59,2 86,7 40,0 69,4 169,8 112,8 184,3 133,1 1.597,0

1.982 103,3 187,3 443,1 78,2 115,7 112,3 23,1 50,8 15,1 145,2 182,9 78,4 128,0 1.535,4

1.983 279,3 236,3 151,6 178,3 205,0 167,5 513,6 96,6 148,0 56,0 191,9 365,5 215,8 2.589,6

1.984 247,5 77,1 138,8 119,2 89,8 103,5 91,0 261,7 160,4 90,6 269,5 128,0 148,1 1.777,1

1.985 226,1 271,7 229,2 111,2 32,6 20,0 65,6 50,1 83,4 131,8 185,0 64,5 122,6 1.471,2

1.986 147,1 176,6 211,0 111,6 57,8 16,3 51,2 53,9 177,3 246,0 121,9 129,6 125,0 1.500,3

1.987 252,6 378,0 110,1 105,4 150,9 72,4 67,8 122,0 53,3 188,4 47,7 190,2 144,9 1.738,8

1.988 125,7 85,9 191,3 101,6 103,9 49,5 4,4 9,9 135,6 105,8 43,3 88,0 87,1 1.044,9

1.989 365,7 177,2 125,5 121,4 164,7 38,8 68,0 57,8 228,1 73,4 74,0 183,8 139,9 1.678,4

1.990 271,4 283,6 154,2 195,4 64,7 80,1 175,8 117,7 142,9 180,6 149,3 144,5 163,4 1.960,2

1.991 204,1 109,2 97,9 34,3 103,8 84,4 12,6 122,1 28,1 196,5 594,7 182,1 147,5 1.769,8

1.992 243,3 138,1 240,0 36,4 200,2 69,5 143,6 122,6 64,6 36,1 135,3 50,1 123,3 1.479,8

1.993 243,1 206,1 136,9 122,9 105,0 69,3 185,6 12,7 229,4 123,6 23,2 182,0 136,7 1.639,8

1.994 111,7 438,4 244,0 133,6 221,9 82,2 117,8 12,6 18,4 109,2 134,5 231,3 154,6 1.855,6

1.995 367,6 247,2 239,3 36,4 5,7 107,1 56,0 60,2 106,2 138,2 115,8 543,9 168,6 2.023,6

1.996 206,8 247,7 249,7 49,7 142,9 153,8 108,9 91,6 222,9 103,3 62,3 163,7 150,3 1.803,3

1.997 625,0 227,0 50,0 109,5 46,7 38,2 87,1 55,9 181,9 339,0 233,6 180,0 181,2 2.173,9

1.998 305,6 186,3 135,7 155,6 72,6 79,2 90,1 226,3 255,7 147,7 131,6 114,7 158,4 1.901,1

1.999 260,9 218,3 75,9 94,1 51,0 116,5 161,5 27,7 89,4 229,8 231,3 94,3 137,6 1.650,7

2.000 264,5 224,3 236,2 65,6 18,1 76,4 50,0 45,4 160,3 216,3 65,8 203,8 135,6 1.626,7

2.001 172,9 536,5 176,1 216,0 310,2 95,0 82,7 50,6 41,0 259,1 141,3 76,8 179,9 2.158,2

2.002 230,7 113,1 78,2 207,8 88,0 35,8 98,8 110,6 86,5 173,8 133,6 180,8 128,1 1.537,7

2.003 113,5 78,2 126,1 75,4 46,3 84,2 23,3 10,0 109,8 111,3 108,5 255,9 95,2 1.142,5

2.004 375,3 196,0 207,8 127,8 204,2 92,5 83,1 28,5 127,8 134,7 130,1 260,6 164,0 1.968,4

2.005 211,9 238,1 134,0 164,3 202,0 31,0 76,0 163,6 307,1 202,8 89,0 90,6 159,2 1.910,4

Méd 219,1 216,8 184,0 106,5 113,3 78,8 99,8 95,7 130,8 145,7 141,2 172,7 142,0 1.704,2

Mín 49,7 77,1 50,0 14,1 5,7 16,3 4,4 9,9 15,1 36,1 23,2 24,2 87,1 1.044,9

Máx 625,0 536,5 483,8 216,0 345,1 167,5 513,6 291,5 307,1 339,0 594,7 543,9 215,8 2.589,6
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