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1 RESUMO 

 

O aproveitamento da água pluvial não é novidade no mundo, há séculos 

utilizava-se água da chuva para consumo. Essa prática tem sido desprezada em 

detrimento do uso de outras fontes. Porém, com a crise hídrica vivida atualmente, 

economizar, reutilizar e preservar se tornaram necessidade. O presente trabalho tem 

por objetivo analisar o consumo de água numa escola pública que apresentou 

aumento recente no gasto do recurso, elaborar um sistema de captação e 

distribuição da água de chuva para fins não potáveis, como uma alternativa para 

redução do consumo da água da concessionária de distribuição. Acredita-se que há 

potencial razoável de diminuição do consumo da água potável, pois a obra é de 

pequeno porte e a manutenção é simples. O estudo desenvolvido é baseado no 

consumo atual da escola, no número e fluxo de transeuntes e no consumo permitido 

per capita descrito em norma. O projeto é criado adequando os métodos 

necessários para cálculo dos componentes e materiais que melhor se adéquam a 

realidade. 

 

2 INTRODUÇÃO  

  

A água foi considerada um recurso inexaurível por séculos, e por falta de 

consciência hoje o fantasma da escassez não assombra apenas regiões áridas, mas 

também áreas com recurso em quantidade considerável (SANTOS, 2006). 

Tendo em mente a importância da água para subsistência e desenvolvimento 

econômico começa a haver preocupação no sentido de procurar alternativas para 

diminuição do uso com cuidados assegurados. 

Soma-se ao cenário vigente de falta d’água o preço alto pelo consumo 

exacerbado e o aumento repentino do uso do recurso e tem-se atenção voltada para 

a reversão das circunstâncias observadas. Isso é o que ocorre na Escola Técnica 

Doutora Ruth Cardoso, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Visando atender as 

necessidades hídricas da escola está sendo feito o projeto de captação e uso de 

águas pluviais para o local. 

 



3 OBJETIVOS 

 

Projetar um sistema de captação de água pluvial para a Escola Técnica 

Doutora Ruth Cardoso, visando redução do consumo da água da concessionária.  

 

4 METODOLOGIA  

 

O grupo visita a escola e coleta informações sobre o consumo atual e a 

situação em que se encontra (número de alunos, professores, funcionários, rotina, 

eventos adotados, histórico do consumo) e pesquisa os métodos de cálculo para 

consumo em normas. A seguir, calcula-se o ideal para uma escola de acordo com 

seu porte e quantidade de pessoas do local. É estudado o índice pluviométrico da 

região e dimensiona-se o sistema de captação de forma a atender a escola, 

verificado local disponível para implantação e materiais viáveis. 

 

5 DESENVOLVIMENTO  

 

O fato de o Brasil ter uma das maiores reservas de água doce do mundo, 

criou uma ilusão de que a água é um recurso inexaurível, isso levou ao uso 

irracional e desperdício deste recurso tão precioso. Felizmente a conscientização 

tem minimizado os impactos do alto consumo, gerando alternativas como a captação 

e utilização da água da chuva, que é uma técnica antiga, mas eficaz, tendo diversas 

formas de ser executada. Uma delas é a captação pela cobertura de uma edificação.  

O telhado recebe a água pluvial e deposita na calha, é dispensada a água da 

primeira chuva no dispositivo de descarte, logo ela passa pela grelha retendo as 

impurezas maiores e é direcionada ao condutor vertical, armazenando-a no 

reservatório, que possui um ladrão, após sua passagem pelo freio d’água. Do 

reservatório a água passará por um sistema de instalação de água fria, onde um 

registro geral irá controlar a liberação da água para as demais torneiras. 

Este sistema de captação visa o uso não potável, caso fosse para diferente 

fim seria necessário um sistema tratamento de desinfecção da água. 



Existem normas sobre a instalação de aproveitamento da água da chuva, 

assim como sua manutenção, que auxiliam para que o sistema tenha o melhor 

desempenho possível. Os métodos utilizados para o dimensionamento dos 

dispositivos e tubulações foram escolhidos conforme informações recolhidas e 

relevância para o projeto. Seguem as indicações apresentadas na NBR 15527 de 

água de chuva – aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não 

potáveis (ABNT, 2007). 

Neste projeto temos um fluxo de alunos muito grande, por isso é utilizado um 

método de levantamento de consumo de acordo com o número de horas que os 

alunos estão na escola sendo que professores e funcionários também foram 

incluídos.  Calcula-se o estimado pela norma técnica NTS 181 (SABESP, 2012). A 

seguir faz-se a comparação entre o consumo real e o cálculo estimado e emite-se o 

resultado.  

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A norma permite que o consumo real seja até 56,46% maior do que o volume 

gasto (133,75 m³ equivalem a 43,54% do volume estimado em 307,22 m³). 

As informações recebidas de consumo de água mostram que o consumo está 

com margem dentro da expectativa, mas a preocupação sobre o aumento repentino 

no quadro atual de escassez vivida pelas regiões do interior de São Paulo leva à 

busca da diminuição do número de metros cúbicos d’água gastos ao mês. 
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