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Processo/Ano N° ________/____ 
 

Uso da Edificação:       (   ) Residencial Unifamiliar                   (   ) Comercial / Interesse da Saúde      
                                     (   ) Residencial Multifamiliar                 (   ) Misto 

Utilização de água pluvial em: 
(   ) descarga em bacia sanitária; 
(   ) limpeza de calçadas e ruas; 
(   ) espelhos d’água; 

 
(   ) irrigação de jardins ornamentais e gramados; 
(   ) lavagem de contentores de lixo 
(   ) piscinas                                                          

 
(   ) lavagem de veículos; 
(   ) lavagem de roupas; 
 

 
Legenda: 
S – Sim; 
N – Não; 
NA – Não se aplica ao uso da edificação; 
CF – Conformidade (a ser preenchido pelo analista). 
 

ITENS NECESSÁRIOS S N NA CF Enquadramento Legal 

1 – DOCUMENTAÇÃO      

1.1 - ART ou RRT do Responsável Técnico contemplando a 
atividade técnica “Projeto de Sistema de Aproveitamento de 
Água de Chuva”. 

    RESOLUÇÃO CONFEA 1025:2009  

2 - REDE DE CAPTAÇÃO      

2.1 - Área de captação em coberturas ou telhados sem 
circulação de pessoas, veículos ou animais. 

    ABNT NBR 15527:2007 Item 3.1 
 

2.2 - Área de captação e condutores fabricados com materiais 
inertes, sem a presença de materiais tóxicos e/ou pintura a 
base de zinco, cromo ou chumbo. 

    ORIENTAÇÃO TÉCNICA – 
APROVEITAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS – 
VISA / PMF 

2.3 - Dimensionamento da Área de Captação e Condutores de 
acordo com a NBR 10844:1989. 

    ABNT NBR 15527:2007 Item 4.3.4 
ABNT NBR 10844:1989 

3 – TRATAMENTO      

3.1 - Filtro de sólidos grosseiros dimensionado de acordo com 
a área de captação. 

    ABNT NBR 15527:2007 Item 4.2.3 
ABNT NBR 12213:1992 

3.2 - Dispositivo para descarte das primeiras águas instalado 
após o filtro de sólidos grosseiros, com escoamento 
automático, sem registros ou mecanismos que exijam 
intervenção manual, dimensionado para descartar no mínimo 
os primeiros 2mm de chuva. 

    ABNT NBR 15527:2007 Itens 4.2.4 e 4.2.5 
 

3.2.1 - Parcela de água descartada direcionada ao sistema 
público de coleta de águas pluviais ou infiltrada no solo na 
área do imóvel. 

    Art. 41 Lei 239/2006 

3.3 - Sistema de desinfecção por meio de cloração, 
ozonização ou radiação ultravioleta que garanta ausência de 
coliformes totais e termotolerantes em 100 ml, no ponto de 
utilização.  

    ABNT NBR 15527:2007 Itens 4.5.1 e 4.5.2 

3.3.1 - Concentração de cloro residual livre entre 0,5 e 3,0 mg/l 
no ponto de utilização. 

   
 ABNT NBR 15527:2007 Itens 4.5.3 

3.3.2 - Em desinfecção por cloração: tempo de contato mínimo 
de 30 minutos. 

   
 ABNT NBR 15527:2007 Itens 4.6.3 

4 – ARMAZENAMENTO     Enquadramento Legal 

4.1 - Volume de captação dimensionado com base na 
precipitação média anual em Florianópolis de 1519 mm/ano. 
Fonte: http://www.climatempo.com.br/climatologia/377/florianopolis-sc 

   
 ORIENTAÇÃO TÉCNICA – 

APROVEITAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS – 
VISA / PMF 

4.2 – Volume de armazenamento atende à demanda 
(recomendável 10 dias da demanda).    

 ORIENTAÇÃO TÉCNICA – 
APROVEITAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS – 
VISA / PMF 

  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

REV 00 
DATA: 

22/11/2016 
ROTEIRO DE AUTO INSPEÇÃO: APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 
4.3 - Reservatório dotado de tampa, ventilação e dispositivo 
para minimizar o turbilhonamento e evitar a ressuspensão de 
sólidos e arraste de materiais flutuantes. 
Para grandes volumes de armazenamento dotados de 
dispositivo de inspeção. 

   

 ABNT NBR 15527:2007 Itens 4.3.2 e 4.4.1 
ABNT NBR 12217:1994 

4.4 - Alimentação alternativa com água potável para garantir o 
abastecimento em períodos de estiagem, com o ponto de 
alimentação instalado no mínimo 10 cm acima da cota do 
extravasor, acionada quando o volume de água no 
reservatório chegar a, no mínimo, 10% do seu volume útil, 
sendo essa alimentação limitada a, no máximo, 30% do 
volume útil do reservatório. 

   

 ABNT NBR 15527:2007 Itens 4.3.3 e 4.4.3 
ORIENTAÇÃO TÉCNICA – 
APROVEITAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS – 
VISA / PMF 

4.5 - Captação da água no reservatório 15 cm abaixo da 
superfície da água (captação flutuante). 

   
 ABNT NBR 15527:2007 Item 4.3.2 

 

4.6 - Instalação do reservatório de água pluvial em local 
separado do reservatório de água potável, protegido contra a 
incidência de luz solar e calor . 

   
 ABNT NBR 15527:2007 Itens 4.3.9 e 4.4.5 

 

4.7 - Tubulações de extravasão, ventilação e limpeza 
protegidas contra a entrada de vetores e animais.  

   
 ABNT NBR 15527:2007 Item 4.3.9 

5 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO      

5.1 - Dimensionada de acordo com a demanda mínima 
definida pela VISA.    

 ORIENTAÇÃO TÉCNICA – 
APROVEITAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS – 
VISA / PMF 

5.2 - Instalações prediais de aproveitamento de águas pluviais 
atendendo às recomendações da NBR 5626:1998.  

   
 ABNT NBR 5626:1998 

5.3 - Tubulações de água pluvial claramente diferenciadas das 
tubulações de água potável.  

   
 ABNT NBR 15527:2007 Item 4.4.2 

 

5.4 - Rede de água pluvial totalmente independente da rede 
de água potável, não permitindo a conexão cruzada em 
qualquer trecho. 

   
 ABNT NBR 15527:2007 Itens 4.3.2, 4.4.1 

e 4.4.3 

5.5 - Pontos de uso, como torneiras de jardim e de limpeza, 
claramente identificados com a inscrição “Água não potável”, 
bem como identificação gráfica. 

   
 ABNT NBR 15527:2007 Item 4.4.4 

 
OBS: 
1. – Autoridade de Saúde, no exercício de suas atribuições, poderá exigir além dos itens relacionados neste roteiro, outros 

que se fizerem necessários para garantia da Saúde Pública, bem como que constam em normas aplicáveis ao caso; 
2. – Este roteiro poderá ser revisto, sempre que necessário, de acordo com as determinações da Autoridade de Saúde. 
 

Assinatura do responsável técnico: 

 
 
 

 
 
Data do preenchimento do Roteiro de Auto Inspeção: _____/______/________. 
  


