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RESUMO 

 

A água vem sendo um dos assuntos mais preocupantes em todo o mundo nas 
últimas décadas, estudos apontam que ainda há água suficiente para suprir as 
necessidades do crescimento do mundo, mas sem a conscientização das pessoas 
esse relatório pode mudar. De acordo com estudos o consumo da água cresceu 
duas vezes mais do que a população, e a estima da demanda é que cresça ainda 
mais até 2050, se mantermos os mesmos padrões de uso o mundo enfrentará um 
déficit no abastecimento de água. Pode-se atribuir fatores que causarão grandes 
problemas para que a falta de água atinja o mundo como, por exemplo, a intensa 
urbanização, práticas inadequadas agrícolas, poluição, prejudicando a oferta de 
água limpa no mundo. É fundamental que os recursos hídricos sejam vistas como 
uma problemática com solução sendo usadas alternativas sustentáveis para evitar 
uma grande crise do abastecimento no futuro. De maneira geral a mudança deve-se 
começar nas administrações públicas, infraestruturas e em grande foco na 
educação. Sendo assim o presente trabalho apresenta solução da problemática com 
o reaproveitamento da água da chuva nas escolas, sendo analisados os projetos 
técnicos, executado reuniões, propondo como sugestão de implantação de um 
sistema de captação da água da chuva utilizando as cisternas já existentes, 
remanejando para uso de fins não potáveis com intuito de economia e preservação 
da água. Sendo que as cisternas podem ser revitalizadas e direcionadas a captação 
da água da chuva para as mesmas, pois se encontram em ótimo estado, neste caso 
proporcionando uma quantia significativa na diminuição do consumo de água potável 
e incentivando a educação ambiental na escola. 

 

 

Palavras-chave: Aproveitamento. Captação. Água da chuva. Conscientização. 
Escolas.   



 
 

ABSTRACT 

 

Water has been one of the most troubling issues in the world over the past few 
decades, studies suggest that there is still enough water to meet the world's growth 
needs, but without people's awareness this report may change. According to studies 
water consumption has grown twice as much as the population, and demand is 
expected to grow even more by 2050, if we maintain the same standards of use the 
world will face a deficit in water supply. One can attribute factors that will cause great 
problems for the lack of water to hit the world, such as intense urbanization, 
inadequate agricultural practices, pollution, harming the supply of clean water in the 
world. It is essential that water resources be seen as a problem with solution and 
sustainable alternatives are used to avoid a major supply crisis in the future. In 
general the change must begin in the public administrations, infrastructures and in 
great focus in the education. Therefore, the present work presents a solution of the 
problem with the reuse of rainwater in schools, and the technical projects are 
analyzed, and meetings are held, proposing as a suggestion to install a rainwater 
harvesting system using existing cisterns, relocating to use of non-potable purposes 
with the purpose of saving and preserving water. Since cisterns can be revitalized 
and directed to collect rainwater for them, they are in an excellent state, in this case 
providing a significant amount in reducing drinking water consumption and 
encouraging environmental education in the school. 
 
 

 

Keywords: Harnessing. Captation. Rain water. Awareness. Schools. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é um dos mais importantes constituintes do meio ambiente e um 

recurso natural essencial para a sobrevivência da vida na Terra. Além de ser 

insubstituível, a água ocupa cerca de 75% da superfície da Terra, sendo que 97,5% 

dessa água é salgada, situada nos oceanos e mares, e apenas 2,5% é água doce. 

Desses 2,5%, apenas 0,26% é disponível para o consumo humano (AGÊNCIA 

NACIONAL DE ÁGUAS – ANA, 2005). 

Apesar de a água doce ainda ser encontrada em grande quantidade no 

planeta, os recursos hídricos podem tornar-se escassos em algumas regiões do 

mundo, nas quais suprir a demanda de água já está se tornando um problema em 

função do acelerado crescimento populacional, principalmente urbano. De acordo 

com relatórios da Organização das Nações Unidas, a atual população mundial é 

estimada em aproximadamente 6,5 bilhões de pessoas, tendendo a alcançar a 

marca de 9 bilhões em 2050, sobrecarregando ainda mais os sistemas de 

abastecimento de água (ORGANIZAÇÕES DA NAÇÕES UNIDAS - ONU, 2006). 

Outro fator preocupante é a questão da má distribuição populacional em 

função das reservas hídricas.  

Segundo Ghisi (2006), os locais mais populosos são justamente os que 

possuem pouca água, por outro lado onde há muita água ocorre baixo índice 

populacional. Pode-se citar como exemplos a Região Sudeste do Brasil, que dispõe 

de um potencial hídrico de apenas 6% do total nacional, porém conta com 43% do 

total de habitantes do país, enquanto a Região Norte, que compreende a Bacia 

Amazônica, apresenta 69% de água disponível, contando com apenas 8% da 

população brasileira. 

O aumento da população, a degradação dos recursos hídricos e o uso não 

racional têm levado o ser humano a procurar reduzir a demanda de água e a ir à 

busca por novas fontes para o abastecimento. Uma das alternativas avaliadas para 

aumentar a oferta de água é o aproveitamento da água pluvial (FARAHBAKHSH; 

BEZERRA, 2009). 

Em virtude do recurso hídrico limitado é imprescindível a utilização de novos 

meios para aproveitamento satisfatório para o uso de água (MINISTERIO DO MEIO 

AMBIENTE - MMA, 1998). 
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Nesta situação, a utilização da água e os sistemas de captação de água 

pluvial surgem como um meio de conservação da água e como alternativa para 

enfrentar a carência do recurso (GOLDENFUM, 2005). 

Além de reduzir o consumo de água potável, o aproveitamento de água de 

chuva é uma medida que não causa impactos ambientais consideráveis. Existem 

relatos de potenciais de economia de água potável significativos, e também 

experiências de uso de água pluvial em diferentes tipos de edificações, em diversos 

países (ROCHA, 2009). 

Deste modo o trabalho se justifica por estudar a possibilidade de revitalizar as 

cisternas que se encontram sem utilização, captando água da chuva, direcionando 

para as mesmas, com o propósito de utilizar essa água para fins não potáveis, 

gerando economia e contribuindo para a preservação ambiental. 

 Este trabalho tem por objetivo apresentar o estudo de viabilização para 

revitalizar duas cisternas que se encontra sem utilidade na Escola Municipal Hilda 

Granemann de Souza localizada no Bairro CAIC, os objetivos específicos serão 

compostos pelos itens: 

 

· Estudar a possibilidade de viabilizar a revitalização das cisternas; 

· Dimensionar o sistema de captação da água da chuva pelo telhado da escola; 

· Direcionar a água para os pontos de uso não potáveis como limpeza, 

descargas entre outros; 

· Contribuir com a preservação dos recursos hídricos motivando os alunos a 

contribuir. 

 

 Para a elaboração do estudo de viabilizar a revitalização das cisternas com 

captação da água da chuva na Escola Municipal Hilda Granemann de Souza foi 

analisada as seguintes alternativas seguindo uma sequência: referencial teórico, 

estudo de campo sobre a condição das cisternas pesquisando juntamente com a 

prefeitura e escola, solucionando os problemas em relação a água que encontra-se 

na escola, viabilizando a reativação das cisternas, diminuindo o impacto ambiental e 

conscientizando as pessoas envolvidas fazendo analise do consumo da água na 

escola captando a água pluvial direcionando para as cisternas e utilizando pra fins 
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não potáveis. Assim sendo, será viável apresentar um projeto de revitalização das 

cisternas? 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

 Este tópico abrange o referencial teórico buscado, a metodologia e materiais 

aplicados e os resultados alcançados nesta pesquisa.  

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico irá conter tudo que foi encontrado em livros, revistas, 

sites eletrônicos etc, e que julgado necessário para um bom embasamento teórico 

referente a este trabalho. 

 

2.1.1 O Ciclo da Água  

 

A quantidade total de água existente na Terra, nas suas três fases, sólida, 

líquida e gasosa, se têm mantido constante, desde o aparecimento do Homem. 

Distribuem-se por três reservatórios principais, os oceanos, os continentes e a 

atmosfera, entre os quais existe uma circulação contínua - Ciclo Hidrológico. Nas 

formas líquidas e sólidas a água cobre mais de 2/3 da superfície terrestre, e na 

forma gasosa é constituinte variável da atmosfera - podendo ocupar até 4% de todo 

seu volume (PINTO et al., 1979).  

A água que circula entre o planeta terra e a atmosfera encontra-se no estado 

de vapor, líquido e gasoso, este intercâmbio entres os diferentes estados da água 

fecha o ciclo hidrológico. Esse processo pode ocorrer em duas formas, a primeira 

superfície- atmosfera onde o curso da água ocorre principalmente na forma de vapor 

através da evaporação e transpiração. E a outra ocorrência atmosfera-superfície, 

onde pode transmitir a água nos seus diversos estados físicos, em sua maior parte 

por precipitação da chuva e neve (TUCCI, 2013).  

Diante do exposto, a evapotranspiração é definida pelo conjunto de processos 

físicos (evaporação) e fisiológicos (transpiração) responsáveis pela transformação 

em vapor atmosférico a água precipitada na superfície terrestre (TUCCI; 

BELTRAME, 2000).  

Todavia, a transferência da água de ecossistemas naturais (floresta, área 

cultivada), onde o teor de umidade do solo não é limitante, ocorre devido à 
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intensidade do potencial hídrico e as diferenças de padrões meteorológicos 

prevalecentes no local e/ou região (TUCCI, 2013). 

 

Figura 1- Ciclo Hidrológico 

 
Fonte: MJ (2018) 

 

Por essa razão as chuvas representam, no ciclo hidrológico, importante papel 

de elo entre os fenômenos meteorológicos, propriamente ditos, e os demais 

componentes do ciclo hidrológico (TUCCI, 2013). 

 

2.1.2 Recursos Hídricos no Brasil 

 

De maneira geral, o Brasil é um país privilegiado quanto ao volume de 

recursos hídricos, pois abriga 13,7% da água doce do mundo. Porém, a 

disponibilidade desses recursos não é uniforme. Como demonstrado no quadro 

abaixo, mais de 73 % da água doce disponível no país encontra-se na bacia 

Amazônica que é habitada por menos de 5% da população. Apenas 27 % dos 

recursos hídricos brasileiros estão disponíveis para as demais regiões, onde residem 
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95% da população do país. Não só a disponibilidade de água não é uniforme, mas a 

oferta de água tratada reflete os contrastes no desenvolvimento dos Estados 

brasileiros. Enquanto na região Sudeste 87,5% dos domicílios é atendido por rede 

de distribuição de água, no Nordeste a porcentagem é de apenas 58,7% (LIMA, 

1999).  

 

Tabela 1- Demonstrativo – Informações Básicas sobre Bacias Hidrográficas 

Brasileiras 

 
Fonte: MJ (2018) 

 

Já o Brasil conta com 12% dos recursos hídricos do planeta. Por isso, o 

volume distribuído por pessoa é 19 vezes superior ao mínimo estabelecido pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) – de 1.700 m3/s por habitante por ano. No 

entanto, esse recurso vital não chega para todos os brasileiros na mesma 

quantidade e regularidade (MMA, 2010). 

As características geográficas de cada região e mudanças de vazão dos rios, 

que ocorrem devido às variações climáticas ao longo do ano, acabam afetando a 

distribuição de água no território nacional. Mesmo assim, o volume de recursos 

hídricos é suficiente para atender 57 vezes a demanda atual do país (MMA, 2010).   
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Figura 2 – Distribuição de água e população no Brasil 

 
Fonte: IBGE (2010) 

 

2.1.2.1 Recursos hídricos em Santa Catarina 

 

 Segundo a divisão atualmente adotada pela Agência Nacional de Águas - 

ANA, os rios que drenam o território estadual de Santa Catarina integram três 

grandes Regiões Hidrográficas – a Região Hidrográfica do Paraná, a Região 

Hidrográfica do Uruguai e a Região Hidrográfica Atlântico Sul (ANA, 2005).  

A rede hidrográfica catarinense tem na Serra Geral o principal divisor de 

águas que forma os dois sistemas independentes de drenagem do território 

estadual: o sistema integrado da Vertente do Interior, compreendendo 07 bacias que 

integram a bacia Paraná-Uruguai, e o sistema da Vertente Atlântica, formado por um 

conjunto de 11 bacias isoladas que fluem para leste, desaguando diretamente no 

Atlântico. Assim, a rede hidrográfica catarinense possui um total de 18 bacias 

hidrográficas consideradas de rios principais (SANTA CATARINA, 2005).  

 

Figura 3 – Mapa das Bacias Hidrográfica de Santa Catarina 

 
Fonte: MMA (2018) 
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Segundo a divisão atualmente adotada pela Agência Nacional de Águas - 

ANA, os rios que drenam o território estadual de Santa Catarina integram três 

grandes Regiões Hidrográficas – a Região Hidrográfica do Paraná, a Região 

Hidrográfica do Uruguai e a Região Hidrográfica Atlântico Sul (ANA, 2005). 

O Estado de Santa Catarina foi subdividido em 10 Regiões Hidrográficas 

(RH), quando do estudo das “Bacias Hidrográficas do Estado de Santa Catarina 

Diagnóstico Geral” (1997), foram levadas em conta as informações constantes no 

Atlas de Santa Catarina (1986), no mapa hidrológico do Estado e na delimitação e 

atuação das associações de município, juntamente com planos de desenvolvimento 

de cada região. (SANTA CATARINA, 2005). 

 

Figura 4 – Mapa das Regiões Hidrográficas de Santa Catarina 

 
Fonte: CASAN (2018) 

 

2.1.2.2 Recursos hídricos em Caçador/SC 

 

O município de Caçador tem sua maior extensão territorial inserida na Região 

Hidrográfica 3 (RH3) – Vale do Rio do Peixe (sub bacia 6 - Rio do Peixe), parte da 

região oeste inserida na Região Hidrográfica 5 (RH5) – Planalto de Canoinhas (sub 

bacia 9 – Rio Jangada > Rio Iguaçu) (CAÇADOR, 2014). 

 A bacia do Rio do Peixe é a quarta maior bacia da vertente do interior do 

Estado de Santa Catarina, com 5.476 km², e tem suas delimitações, no município de 

Caçador, nas Serras da Taquara Verde, do Espigão e do Marari. A Serra do Marari é 

o divisor natural das bacias hidrográficas do Rio do Peixe e do Rio dos Patos (sub-
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bacia 7 Rio Canoas). As Serras da Versão Final do PMSB de Caçador 1ª Revisão do 

PMSB julho/2014 22 Taquara Verde e do Espigão são divisores das bacias 

hidrográficas do Rio do Peixe e do Rio Iguaçu (CAÇADOR, 2014). 

O Rio do Peixe é o manancial do sistema de abastecimento de água de 

Caçador, com área de bacia de contribuição ao atual ponto de captação, de 247,89 

km². Os rios Caçador e Castelhano são mananciais alternativos, porém com uma 

vazão mínima bem menor do que o Rio do Peixe (CAÇADOR, 2014). 

 

Figura 5 – Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe 

 
Fonte: COMITÊ (2018) 

 

2.1.3 Legislação e Políticas Públicas Sobre Recursos Hídricos no Brasil  

 

A Constituição, ao definir que todas as águas pertencem à União ou aos 

Estados – incluído o Distrito Federal –, conforme sua localização, caracterizou a 

água como um bem público. Inspirada no modelo francês, a Lei nº 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, 

dirimiu qualquer dúvida sobre a extinção dos conceitos de águas comuns, 

municipais e particulares, anteriormente previstos no Código de Águas (Decreto nº 

24.643, de 10 de julho de 1934). Entre os fundamentos da PNRH figura a disposição 

de que a água é um bem de domínio público (SILVA, 2018). 
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O Singreh, criado pela Lei nº 9.433, de 1997, tem organização distinta da 

estrutura administrativa existente (União, estados, Distrito Federal e municípios). A 

lei cria organismos necessários à execução das novas atividades, as quais, por 

terem base territorial diversa da divisão político-administrativa do País, não poderiam 

ser exercidas pelos órgãos existentes, que têm base municipal, estadual ou federal. 

As Agências de Água têm como área de atuação uma ou mais bacias hidrográficas e 

suas competências primordiais são o planejamento dos recursos hídricos da bacia e 

a cobrança pelo uso da água (KETTELHUT, 1999). 

A lei busca assegurar ao sistema viabilidade financeira (ao destinar parte dos 

recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água ao custeio dos organismos 

que integram o sistema e ao financiamento das intervenções identificadas pelo 

processo de planejamento) e administrativa (ao criar organismos de apoio técnico, 

financeiro e administrativo aos colegiados do sistema) (SILVA, 2018). 

De acordo com a Lei nº 9.433, de 1997, modificada pela Lei nº 9.984, de 17 

de julho de 2000, que criou a Agência Nacional de Águas (ANA), o Singreh é 

integrado por: Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); Secretaria de 

Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHAU) do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) – Secretaria-Executiva do CNRH; ANA; Comitês de Bacia Hidrográfica; 

órgãos do poder público federal, estadual e municipal, cujas competências se 

relacionam com a gestão de recursos hídricos; Agências de Água (SANTOS, 2002). 

 

Figura 6 – Principais fatos históricos da gestão de recursos hídricos no Brasil 

 
Fonte: Relatório da Conjunta (2017) 
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2.1.4 Consumo de Água  

 

A média de consumo diário que a ONU recomenda é 110 litros por 

habitante/dia. Estudos apontam que essa quantidade é suficiente para suprir as 

necessidades básicas de uma pessoa. Porém não é isso que acontece, segundo 

dados do Instituto Trata Brasil o consumo médio brasileiro é de 166,3 litros por 

habitante/dia. O que fica 51% acima do recomendado (EOS, 2018). 

Figura 7 – Consumo de água no Brasil 

 
Fonte: EOS (2018) 

 

2.1.4.1 Os diversos usos da água 

 

Segundo Lopes e Miranda (2016), em edificações residenciais, os usos de 

água internos distribuem-se principalmente em atividades de limpeza e higiene, 

enquanto os externos ocorrem devido à irrigação, lavagem de veículos e piscinas, 

entre outros. 

 Em conformidade com Gonçalves e Patrucco (2018), as edificações 

comerciais 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.  
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Nas edificações públicas, como 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 (ANA, 2005).  

 

Figura 8 – Distribuição do uso de água nas residências 

 
Fonte: Rocha et al. (1999) 

 

 2.1.5 Problemática da Água no Brasil  

 

Os padrões de distribuição das chuvas variam naturalmente, porém, nos 

últimos anos têm sido observados eventos extremos de seu excesso ou escassez 

que podem ser indícios de mudanças climáticas e alterações nos padrões da 

precipitação no Brasil. Estiagens, secas, enxurradas e inundações representam 

cerca de 84% dos desastres naturais ocorridos no Brasil de 1991 a 2012. Nesse 

período, quase 39 mil desastres naturais registrados afetaram cerca de 127 milhões 

de pessoas. Em termos econômicos, entre 1995 e 2014, foram contabilizadas 

perdas totais de R$ 182,7 bilhões, o que equivale a perdas anuais de R$ 9 bilhões, 

ou algo como R$ 800 milhões mensais por conta dos desastres naturais ocorridos 

(ANA, 2017). 

De 2013 a 2016, 48 milhões de pessoas foram afetadas por secas e 

estiagens no Brasil, 6 vezes mais que por cheias. Foram quantificados 4.824 

eventos de seca associados a danos humanos, quase 3 vezes mais que os de 



28 
 

cheias (1.738). O ano de 2016 foi o mais crítico quanto aos impactos da seca sobre 

a população (ANA, 2017). 

Na avaliação mensal, o mês de outubro, seguido de abril e maio, foram os 

meses que apresentaram maiores números de registros de seca. Os meses com 

menores números de registros foram dezembro e junho. Um total de 83% das 

pessoas afetadas por secas de 2013 a 2016 vivem na Região Nordeste. Ceará, 

Minas Gerais e Bahia totalizaram 61% dos registros do país. No Acre foi registrada a 

maior média de pessoas afetadas por evento (58 mil) (ANA, 2017).  

 

Figura 9 – Secas no Brasil de 2013 a 2016 

 
Fonte: ANA (2017) 

 

A alta vulnerabilidade decorrente de um balanço hídrico desfavorável, 

associada a baixos investimentos em infraestrutura hídrica, principalmente dos 
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sistemas de produção de água, e períodos de precipitações abaixo da média, podem 

agravar a situação e conduzir a períodos de crise hídrica por escassez (ANA, 2017). 

 

Figura 10 – Situação do balanço hídrico quantitativo por micro bacia 

 
Fonte: ANA (2017) 

 

É possível caracterizar de uma forma geral a crise da água no Brasil e sua 

espacialização e evolução no tempo, pois os fatores meteorológicos, hidrológicos, 

demográficos e institucionais, entre outros que levam à crise são, em geral, os 

mesmos. A partir da crise instalada, ao longo dos últimos anos, uma série de ações 
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foram tomadas para prevenir e/ ou remediar os efeitos da escassez de água em 

diferentes regiões do País (ANA, 2017). 

 

2.1.5.1 Problemática da água em Santa Catarina 

 

A elevação da temperatura no verão naturalmente aumenta o consumo de 

água. Somada ao comportamento típico de quem quer se refrescar na estação, a 

falta de chuvas regulares e bem distribuídas entre os municípios de Santa Catarina 

contribuem para prejudicar o abastecimento (CATARINENSE, 2018).  

Levantamento inicial da CASAN indica que no Oeste de Santa Catarina a 

situação dos mananciais começa a ficar abaixo do nível ideal nos municípios de 

Pinhalzinho, Xaxim e Seara. O cenário se repete na região do Planalto Norte, em 

Santa Cecília, no Norte, em Araquari, e no Litoral Norte, em Porto Belo e Bombinhas 

(SANTA CATARINA, 2017). 

Em algumas bacias hidrográficas, em função da estiagem prolongada e dos 

baixos níveis dos reservatórios, a ANA e os órgãos gestores estaduais 

estabeleceram, além dos termos de alocação de água, regras de restrição de uso da 

água com o objetivo de preservar e prolongar a disponibilidade hídrica, garantindo o 

atendimento aos usos prioritários definidos pela PNRH, o consumo humano e a 

dessedentação animal (SANTA CATARINA, 2017). 

 

2.1.6 Conservação da Água 

 

O conceito de conservação da água segundo a Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos, Environmental Protection Agency – EPA, representa 

qualquer redução benéfica nas perdas de água, desperdício ou uso (EPA, 1998). 

Conforme Borges (2003) as ações de conservação da água nos Sistemas de 

Abastecimento de Água objetivam minimizar as perdas em tais sistemas. 

Conceitualmente, estas perdas podem ser referentes as representadas pela parcela 

não consumida de água, ou seja as físicas, e as perdas não físicas, aquelas que 

correspondem à água consumida e não registrada. Podem ser de caráter 

operacional ou por vazamentos, e ocorrem no trecho compreendido entre a 

captação de água bruta e o cavalete da economia. 
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Quanto às ações de conservação da água nos sistemas prediais, referem-se 

às práticas de gerenciamento do uso da água nas edificações. Tais práticas incluem 

o uso racional através de: aparelhos economizadores de água, das práticas de 

manutenção predial e da adoção de sistemas de medição setorizada para habitação 

coletiva. Ainda contempla o uso de fontes alternativas de abastecimento de água 

para fins não potáveis como: a água cinza e a água de chuva (GIACCHINNI, 2010).   

 

2.1.7 Captação da Água da Chuva 

 

A água de chuva é uma das formas de ocorrência de água na natureza e faz 

parte do processo de trocas do ciclo hidrológico. As chuvas são fundamentais para a 

recarga dos rios, dos aquíferos, para o desenvolvimento das espécies vegetais e 

também para carregar partículas de poeira e poluição existentes na atmosfera. A 

qualidade das águas pluviais pode variar em relação ao grau de poluição do 

ambiente. Os requisitos de qualidade e segurança sanitária das águas pluviais estão 

diretamente relacionados com o fim a que se destinam (GIACCHINNI, 2010).  

Segundo Tomaz (2003), o aproveitamento da água de chuva caracteriza-se 

por ser um processo milenar, adotado por civilizações como Astecas, Maias e Incas. 

Tomaz (2003) relata que um dos registros mais antigos do aproveitamento da água 

de chuva data de 850 a.C., referindo-se as inscrições na Pedra Moabita, no Oriente 

Médio, onde o rei Mesha sugere a construção de reservatórios de água de chuva em 

cada residência. O autor faz referência ainda ao palácio de knossos na Ilha de 

Creta, onde há aproximadamente 2000 a.C., a água da chuva era aproveitada na 

descarga das bacias sanitárias. 

Andrade Neto (2004) afirma que apesar de milenar a captação e utilização de 

água de chuva é uma tecnologia moderna quando associada a novos conceitos e 

técnicas construtivas e de segurança sanitária. 

Porém a implantação de tais sistemas ainda precisa superar barreiras do 

ponto de vista técnico e educacional. Muitos técnicos, governantes e parte da 

população ainda não aceitam tal tecnologia, apesar de amplamente utilizada. 

Encaram as soluções locais como medidas paliativas e atrasadas, sendo tratadas de 

forma marginalizada. Tal ponto de vista tem como origem a própria formação dos 

técnicos e das ações historicamente adotadas para o chamado “combate a seca” 
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baseada em grandes obras hídricas, centralização dos recursos hídricos e 

alternativas clássicas de obras de médio porte disseminadas como as únicas formas 

viáveis para o abastecimento de água (JALFIM, 2001). 

A água de chuva pode ser utilizada como manancial abastecedor, sendo 

armazenada em cacimbas ou cisternas, que são pequenos reservatórios individuais. 

A cisterna tem sua aplicação em áreas de grande pluviosidade ou, em casos 

extremos, em áreas de seca onde se procura acumular a água da época chuvosa 

para a época de estiagem com o propósito de garantir, pelo menos, a água para 

beber (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC, 2018).  

 

Figura 11 – Sistema de captação de água da chuva 

 
Fonte: Porte (2018) 

 

2.1.7.1 Componentes do sistema de captação e utilização de água pluvial  

 

 Segundo Cohim, Garcia e Kiperstok (2018), os componentes do sistema de 

captação de água pluvial dividem-se em:  

 

· Superfície de captação: Telhados, pátios e outras áreas impermeáveis 
podem ser utilizados como superfície de captação. O tamanho desta está 
diretamente relacionado ao potencial de água de chuva possível de ser 
aproveitada, enquanto isso, o material da qual é formada influenciará na 
qualidade da água captada e nas perdas por evaporação e absorção. Os 
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telhados são mais utilizados para captação devido a melhor qualidade da 
água que este fornece.  

· Calhas e Tubulações: Utilizados para transportar a chuva coletada, podem 
ser encontrados em diversos materiais, porém os mais utilizados são em 
PVC e metálicos (alumínio e aço galvanizado). Toda a tubulação que fizer 
parte desse sistema deve estar destacada com cor diferente e avisos de 
que essa conduz água de chuva evitando, assim, conexões cruzadas com a 
rede de água potável.  

· Tratamentos: O tipo e a necessidade de tratamento das águas pluviais 
dependerão da qualidade da água coletada e do seu destino final. As 
concentrações de poluentes, galhos e outras impurezas nas águas pluviais 
são maiores nos primeiros milímetros da chuva, assim recomenda-se a não 
utilização destes, diversos dispositivos já foram desenvolvidos e testados 
com este objetivo. 

· Bombas e sistemas pressurizados: Estes dispositivos são usados quando 
os pontos de utilização estão em cotas superiores a do nível de água no 
reservatório principal. Porém vale ressaltar que durante a concepção do 
sistema de aproveitamento de água pluvial deve-se buscar a utilização de 
reservatórios elevados e o encaminhamento da água coletada diretamente 
para este, quando possível evitando o bombeamento e aumentado assim a 
eficiência energética do sistema.  

· Reservatórios: Estes podem ser enterrados, apoiados ou elevados. 
Diversos materiais podem ser utilizados na fabricação dos reservatórios, 
sendo, portanto, necessário avaliar em cada caso aspectos como: 
capacidade, estrutura necessária, viabilidade técnica, custo, disponibilidade 
local.  

 

2.1.8 Normas para Captação da Água da Chuva  

 

Esta norma se aplica a 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 

(NBR 15527, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 2007).  

 

· NBR 5626 (ABNT, 1998): Instalação predial de água fria; 

· NBR 10844 (ABNT, 1989): Instalações prediais de águas pluviais; 

· NBR 12213 (ABNT, 1992): Projeto de captação de água de superfície para 

abastecimento público;  

· NBR 12214 (ABNT, 1992): Projeto de sistema de bombeamento de água para 

abastecimento público;  

· NBR 12217 (ABNT, 1994): Projeto de reservatório de distribuição de água 

para abastecimento público. 

2.1.8.1 Qualidade da água para fins não potáveis  
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A água de chuva pode ser utilizada para uso total ou parcial. O uso total de 

água pluvial inclui a utilização da água para beber, cozinhar e higiene pessoal, 

enquanto que o uso parcial abrange aplicações específicas em pontos hidráulicos, 

como por exemplo, somente nos pontos de abastecimento de vasos sanitários 

(MANO; SCHMITT, 2004).        

O tratamento da água pluvial depende da qualidade da água coletada e de 

seu uso final. A coleta de água para fins não potáveis não requer grandes cuidados 

de purificação, embora certo grau de filtragem, muitas vezes, seja necessário. Para 

um tratamento simples, podem-se usar processos de sedimentação natural, filtração 

simples e cloração. Em caso de uso da água de chuva para consumo humano, é 

recomendado utilizar tratamentos mais complexos, como desinfecção por ultravioleta 

ou osmose reversa (MAY; PRADO, 2004). 

 

Figura 12 – Parâmetros para análise e tratamento de água 

 
Fonte: NBR 15527 (ABNT, 2007) 

 

2.1.9 Métodos de Dimensionamento de Reservatórios  

 

O reservatório representa o item mais oneroso do sistema de captação e 

utilização de água pluvial devendo, portanto, ser dimensionado de forma bastante 

criteriosa. Seu custo pode representar entre 50% e 85% do valor total de um sistema 

de captação de água de chuva. Assim sua escolha influencia diretamente na 

viabilidade financeira deste (THOMAS, 2001). 
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Para o sistema de captação de água pluvial, o reservatório não pode 

permanecer ocioso por um longo período, como também não pode provocar 

desperdício da água armazenada. O dimensionamento pode variar de acordo com 

cada região, em função da variação dos dados pluviométricos e também dos 

objetivos finais de implantação do sistema (AMORIM; PEREIRA, 2008). 

 

2.1.9.1 Método de Rippl 

 

Método também conhecido como Diagrama de Massas, é o método mais 

utilizado, especialmente por sua fácil aplicação. Entretanto, há várias críticas sobre 

sua utilização principalmente por esse método ser desenvolvido, a princípio, para 

grandes reservatórios, o que acarretaria numa superestimativa do volume a ser 

reservado (CAMPOS et al., 2007). 

O método de Rippl só se aplica quando o volume total demandado num 

determinado período é menor ou igual ao volume captado neste período, suprindo 

assim 100% da demanda de água pluvial durante a estiagem. Caso contrário, os 

valores do volume total demandado e do volume total captado são igualados, 

calculando-se, portanto, um novo percentual de suprimento da demanda para o 

período de estiagem (ROCHA, 2009). 

O volume do reservatório é calculado pela diferença entre a demanda ou 

consumo e volume de chuva aproveitável, como indicado na a Equação 1. 

 

!(") = #(") $ %(") (1) 

 

Onde: 

S (t) = volume de água no reservatório no tempo t; 

D (t) = demanda ou consumo no tempo t;  

Q(t) = volume de chuva captada no tempo t;  

 

O volume de chuva aproveitável no tempo t é calculado através da Equação 2 

%(") = &("). '. * (2) 

Onde: 

P (t) = Precipitação no tempo t;  
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C = coeficiente de escoamento superficial;  

A = Área de captação;  

 

O cálculo do volume do reservatório é o valor do somatório dos volumes de 

água no reservatório no tempo t, equação 3. 

 

V = Σ S (t), somente para valores S (t) > 0  (3) 

 

Onde:  

V= Volume do reservatório 

 

Na tabela seguinte, apresenta-se um modelo de planilha para estudo 

comparativo dos métodos de dimensionamento para reservatórios utilizados em 

aproveitamento de água pluvial. 

 

Figura 13 – Planilha de dimensionamento do reservatório pelo Método de Rippl 

 
Fonte: May e Prado (2004) 

 

2.1.9.2 Método Azevedo Neto 

 

 Neste método é empregada a Equação para o dimensionamento do 

reservatório do sistema para aproveitamento e armazenamento da água da chuva 

para fins não potáveis (NBR 15527, ABNT, 2007). 

 

 

 



37 
 

V = 0,042 x P x A x T (4) 

Onde:  

V - volume do reservatório, em litros;  

P - precipitação média anual, em mm;  

A - área de captação, em m²,  

T - número de meses de pouca chuva ou seca. 

 

2.1.9.3 Método prático alemão 

 

Os métodos práticos são considerados por muitos autores como 

inadequados, porque generalizam uma série de grandezas de elevada variabilidade, 

como a precipitação pluviométrica e as demandas de água potável e pluvial 

(ROCHA, 2009). 

Trata-se de um método empírico onde se toma o menor valor do volume do 

reservatório: 6 % do volume anual de consumo ou 6 % do volume anual de 

precipitação aproveitável (NBR 15527, ABNT, 2007).  

 

V adotado = mínimo de (volume anual precipitado aproveitável e volume anual 

de consumo) x 0,06 (6 %) V adotado = mín. (V; D) x 0,06                                                  

(5) 

 

Onde: 

V - valor numérico do volume aproveitável de água de chuva anual, expresso 

em litros (L);  

D - valor numérico da demanda anual da água não potável, expresso em litros 

(L);  

V adotado - valor numérico do volume de água do reservatório, expresso em 

litros. 
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2.2 METOLOGIA E MATERIAIS 

 

O presente trabalho verificou o potencial de economia de água potável, obtido 

através de um sistema de aproveitamento de água pluvial para fins não potáveis, 

utilizando as cisternas existentes na Escola Municipal Educação Básicas Hilda 

Granemann de Sousa que se encontram desativadas. Para alcançar este objetivo, 

no qual inclui a revitalização das cisternas, foi desenvolvida uma metodologia que 

compreende as seguintes etapas: Pesquisa bibliográfica, descrição do objeto de 

estudo in loco, levantamento de dados referentes ao consumo de água, dados 

pluviométricos da região, determinação da área de cobertura e dimensionamento do 

reservatório para aproveitamento de água pluvial.   

 

2.2.1 Área do Estudo EMEB Hilda Granemann de Sousa 

  

 O local que foi realizado o estudo pertence à EMEB Hilda Granemann De 

Sousa, que esta localizada na cidade de Caçador-SC município com uma área de 

1.000,4 km², com uma população estimada de 77.323 pessoas (IBGE, 2017), 

localizada nas seguintes coordenadas geográficas, latitude: 26º 46’ 31” S e 

longitude: 51º 00' 54" W, com altitude de 920 m (GEOGRAFOS, 2016). 

 

Figura 14 – Localização de Caçador - SC 

 
Fonte: Google Maps (2018) 



39 
 

2.2.2 Característica da Escola 

 

 A Escola Municipal de Educação Básica Hilda Granemann de Sousa originou-

se através do grupo escolar Mirantes, que atuava na Vila Ulisses Guimarães. Esta 

Escola ganhou a denominação, em virtude do decreto n° 1376 de 7 de outubro de 

1996. As atividades se iniciaram em setembro de 1996, na gestão do prefeito Sr. 

Fernando Granemann Driessem. 

  A escola recebeu esse nome devido a uma homenagem feita à professora 

Hilda Granemann de Sousa.  

 A EMEB Hilda Granemann de Sousa está situada no Bairro Martello, que vem 

passando por uma crescente expansão habitacional. Sua clientela é constituída de 

crianças oriundas de famílias pertencentes à classe trabalhadora, atuante nas 

indústrias, pequenas empresas e subempregos (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGOGICO – PPP, 2017).  

 Os alunos que são atendidos na escola são da Educação Infantil creche e 

pré-escola de 4 a 5 anos, 1° ao 9° ano do ensino fundamental de (9) anos, sendo 

que o horário de funcionamento é no período matutino e vespertino sendo no total 

de alunos 1046 e funcionário 92 (PPP, 2017).    

 A área construída é de 4.776,91 m² sendo que está dividido em setores, 

sendo eles, Bloco 1 com área de 804,03 m², passagem coberta 1 com área 130,39 

m², Bloco 2 com área 1017,98 m², passagem coberta 2 com área 33,61 m², Bloco 3 

com área 1.609,68 m², passagem coberta 3 com área 238,31 m², ginásio de esporte 

com área 895,35 m², casa de apoio com área 47,56 m². 

Este trabalho foi elaborado o estudo de aproveitamento de água no bloco 3, 

sendo direcionado para as 2 cisternas que estão sem funcionamento atualmente, 

porém, a estrutura encontra-se preservada, sendo que as mesmas tem capacidade 

de 14.130 litros cada uma, totalizando 28.260 litros. 
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Figura15 – Escola Municipal Educação Básica Hilda Granemann de Souza 

 
Fonte: Noticia Hoje (2016) 

 

Figura 16 – Localização Escola Municipal de Educação Hilda Granemann de Souza 

 
Fonte: Google Maps (2018) 
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2.2.3 Situação Atual das Cisternas  

 

As cisternas da Escola Municipal de Educação Básica Hilda Granemann de 

Sousa encontram-se desativadas, no entanto, abastecidas de água fornecida pela 

CASAN.  Sua estrutura encontra-se bem preservada e sem vazamento devido a 

manter a mesma quantidade de água que lhe foram abastecidas. 

Para um melhor estudo também foi realizado uma analise da água que se 

encontra nas cisternas, comprovando os parâmetros de qualidade.  

 

Figura 17 – Planta baixa cisternas 

 
Fonte: Instituto de Pesquisa e Planejamento de Caçador – IPPUC (2018)   

 

2.2.4 Área de Captação 

 

 A área de captação pode ser qualquer superfície impermeabilizada, dando-se 

preferência aos telhados que possibilitam a captação da água com melhor 

qualidade. Telhados com alguma inclinação facilitam a captação de água de chuva e 

reduzem as perdas. 

 A determinação da área de captação deve preferencialmente seguir as 

diretrizes da NBR 10844 (ABNT, 1989) – Instalações prediais de águas pluviais. 
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As coberturas horizontais de laje devem ser projetadas para evitar 

empoçamento, exceto aquele tipo de acumulação temporária de água, durante 

tempestades, que pode ser permitido onde a cobertura for especialmente projetada 

para ser impermeável sob certas condições (NBR 10844, ABNT, 1989). 

A escolha foi embasada na área do telhado após analise da planta da 

cobertura da edificação, sendo ela no plano horizontal. O local analisado foi o do 

Bloco 3 com área de 1.609,68 m². 

 

2.2.5 Dados Pluviométricos  

 

 Para analise dos dados pluviométricos foi utilizados dados fornecidos pela 

EPAGRI, que está localizada na cidade de Caçador, Rua Abílio Franco com latitude 

26°49’ S, longitude 50°50’ W, sendo que os dados pluviométricos são de estrema 

importância para os cálculos. 

 

Figura 18 – Precipitação Anual 

 
Fonte: Epagri (2015) 

 

2.2.6 Consumo da Água na Escola 

 

 Para se obter os dados de consumo de água da escola foram necessárias 

comparações entre os valores de consumo diário reais com o consumo diário 
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estimado através dos levantamentos de vazões dos aparelhos e entrevistas. Os 

valores de consumo diário reais serão verificados através de faturas mensais da 

CASAN e de leituras diárias no hidrômetro. 

 

2.2.6.1 Consumo de água medida pela CASAN 

 

O consumo de água da escola medido pela CASAN (Companhia Catarinense 

de Água e Saneamento) foi obtido no Setor de Finanças da prefeitura de Caçador, 

localizado no centro.        

Foram fornecidos os consumos mensais de água em um período de um ano 

(Janeiro de 2017 à Janeiro de 2018), a partir dos dados registrados nas faturas 

mensais da CASAN. Também foi fornecido o consumo dos meses de Fevereiro à 

junho de 2018.  

 

2.2.6.2 Leitura no hidrômetro  

 

Conforme informações da CASAN levam em consideração no hidrômetro os 

algarismos pretos, que se referem a metros cúbicos de água consumidos. Os outros 

algarismos, vermelhos, devem ser desconsiderados (CASAN, 2018).  

Devem ser seguidas essas instruções para efetuar as leituras no hidrômetro. 

Calcula-se o consumo diário pela diferença de duas leituras. A média de consumo 

de água para a semana que será realizada as leituras, deverá ser calculada 

dividindo o consumo total pelo número de dias correspondentes. 

 

2.2.7 Demanda de Água na Escola 

 

 Para efetuar o levantamento do consumo de água, será necessário estudar as 

características dos aparelhos, a frequência e o tempo com que os mesmos são 

utilizados. Desta forma, foi realizado levantamento dos tipos de aparelhos sanitários 

existentes, medições das vazões desses aparelhos e realizadas entrevistas com os 

usuários. Os dados são necessários no estudo para fazer a estimativa do consumo 

médio de água para cada tipo de aparelho sanitário, e desta forma seja verificada a 
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demanda de água em usos com fins não potáveis, determinando o potencial de 

economia que pode ser gerado através do uso de água pluvial. 

 

2.2.8 Estimativa do Consumo de Água  

 

 Para realizar aproximadamente o consumo da escola é necessário o consumo 

diário total de água de cada dispositivo, sendo analisado o tempo e frequência, onde 

as informações serão feitas por pesquisas com alunos e funcionários. O consumo 

coletivo também será realizado por pesquisas junto com os funcionários da escola. 

 

2.2.8.1 Previsão do uso por aparelho 

 

 Os elementos considerados como de uso individual são os, bebedouros, pias, 

vasos sanitários, mictórios, tanques.  

 A fórmula que foi utilizada para o calculo é a seguinte (LARA, 2016): 

  

Cap= f * t * Q                                                                                             (6) 

 

 Sendo: 

 Cap: Quantidade de água por usuário e por aparelho sanitário (litros/dia) 

 f: frequência média do uso (vezes/dia) 

 t: tempo médio de uso (segundo/vez) 

 Q: É a vazão média do dispositivo (litros/segundos) 

 

 Para o cálculo através de bacias sanitárias com caixa de descarga, mictórios, 

torneiras automáticas, foi utilizada a seguinte fórmula (LARA, 2016): 

 

 Cap= f *A *V                                                                                            (7) 

 

 Sendo: 

Cap: Quantidade de água utilizada por usuário por aparelho sanitário 

(litros/dia) 

 f: Frequência aproximada da utilização (vezes/dia) 
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 A: Número aproximado do dispositivo acionado 

V: Volume médio de água da descarga ou despejo torneira automático 

(litros/acionamento) 

 

2.2.8.2 Previsão uso coletivo 

 

 Para o cálculo do consumo de uso coletivo foi utilizado à fórmula a seguir 

(LARA, 2016): 

 

 Cat= Cle + Clp                                                                                   (8) 

 

 Onde:  

 Cat: Quantidade de água diária utilizada no uso coletivo (litros/dia) 

 Cle: Quantidade de água diária utilizado para limpeza (litros/dia) 

 Clp: Quantidade de água utilizada na cozinha 

 

2.2.8.3 Previsão consumo total 

 

 Para o cálculo de consumo total foi utilizado à fórmula a seguir (LARA, 2016): 

 

 Cdt= Cap + Cat                                                                                  (9) 

 

 Onde: 

 Cdt: Quantidade de água semanal total (litros/dia) 

Cap: Quantidade de água semanal individual (litros/dia) 

Cat: Quantidade de água uso coletivo (litros/dia) 

 

Na Escola o período de aula é de segunda a sexta, então contabilizará o 

consumo diário apenas nestes dias. 

Para chegar a um consumo mais provável do real, foi a seguinte fórmula a 

seguir (LARA, 2016): 

 

Cm= Cdt/ 5* Dúteis                                                                                  (10) 



46 
 

 

Onde: 

Cm: Quantidade mensal de água (litros/mês) 

Cdt: Quantidade semanal de água (litros/mês) 

Dúteis: número de dias úteis no mês (dias) 

 

2.2.9 Avaliação do Potencial Economia de Água Potável 

 

 Para a estimativa do potencial de economia com a implantação de um 

sistema de aproveitamento de água pluvial, foi verificado o percentual de água 

potável utilizado em fins não potáveis. 

 

2.2.9.1 Percentual de água potável que poderia ser substituído por água pluvial 

 

Para esse estudo foi considerado a utilização de água para fins não potáveis 

em descargas de vaso sanitário, mictórios, torneiras de tanques usadas para 

limpeza da escola, que também inclui lavação de calçadas e limpeza de vidros.  

Através da soma dos percentuais de consumo de água nas atividades 

consideradas para fins não potáveis, após a estimativa dos usos finais, será 

verificado o percentual de água potável que poderia ser substituído por água pluvial.  

Segue abaixo a fórmula que foi utilizada para o calculo: 

 

AP = Pvaso sanitário+ Pmictório + Plimpeza escola                                     (11) 

 

Onde:  

AP = Percentual de água potável que pode ser substituído por água pluvial 

(%);  

Pvaso sanitário = Percentual de água consumido em vasos sanitários (%);  

Pmictório = Percentual de água consumido em mictórios (%);  

Plimpeza prédio = Percentual de água consumido em atividades de limpeza 

da escola (%);  
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2.2.10 Métodos de Dimensionamento do Componente do Sistema 

 

2.2.10.1 Área de captação 

 

 No caso do cálculo da área de captação deve-se analisar o plano e inclinação 

do local, conforme a figura a seguir: 

 

Figura 19 – Indicação para cálculo da área de contribuição 

 
Fonte: NBR 10844 (ABNT, 1989). 

 

2.2.10.2 Dimensionamento de calhas            

  

Segundo a NBR 10844 (ABNT, 1989) dimensionamento das calhas deve ser 

feito através da fórmula de Manning-Strickler, indicada a seguir, ou de qualquer 

outra fórmula equivalente: 
 

Q= K *S *n RH 2/3 i 1/                                                                                   (12) 
 

Onde:  

Q = Vazão de projeto, em L/min 
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S = área da seção molhada, em m2 n = coeficiente de rugosidade (Ver Tabela 

2)  

R = raio hidráulico, em m 

  P = perímetro molhado, em m 

  i = declividade da calha, em m/m 

  K = 60.000 

 

2.2.10.3 Dimensionamento de condutores verticais  

 

 Segundo a NBR 10844 (ABNT, 1989) condutores verticais devem ser 

projetados, sempre que possível, em uma só prumada. Quando houver necessidade 

de desvio, devem ser usadas curvas de 90° de raio longo ou curvas de 45° e devem 

ser previstas peças de inspeção. 

 Os condutores verticais podem ser colocados externa e internamente ao 

edifício, dependendo de considerações de projeto, do uso e da ocupação do edifício 

e do material dos condutores (NBR 10844, ABNT, 1989). 

 

Figura 20 – Ábaco para Dimensionamento de Condutores Verticais 

 
Fonte: NBR 10844 (ABNT, 1989) 
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Figura 21 – Ábaco para Dimensionamento de Condutores Verticais 

 

Fonte: NBR 10844 (ABNT, 1989) 

 

2.2.10.4 Dimensionamento de condutores horizontais  

 

O dimensionamento dos condutores horizontais de seção circular deve ser 

feito para escoamento com lâmina de altura igual a 2/3 do diâmetro interno (D) do 

tubo (NBR 10844, ABNT, 1989). 

 

Figura 22 - Capacidade de condutores horizontais de seção circular (vazões em 

L/min.) 

 
Fonte: NBR 10844 (ABNT, 1989) 
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2.2.10.5 Dimensionamento de dispositivo de autolimpeza 

 

Segundo Dacach (1990), o reservatório de autolimpeza deva ter capacidade 

para armazenar 0,8 a 1,5 L/m² de telhado. 

 

2.2.10.6 Método Azevedo Neto 

 

 A escolha do método foi realizada devida a analise dos dados, tanto da área 

de captação, dos dados pluviométricos para chegar a uma média anual e estimar os 

meses de estiagem ou baixa precipitação. 

 A área de captação é de 1609,68 m², com uma precipitação média de 

1695,325 mm, sendo que temos 3 meses com pouca frequência de chuva. 

 

v = 0,042 x P x A x T                                                                          (13) 

v= 0,042 x 1695,325 x 1609,68 x 3 

v= 343,845 m³ 

 

Onde:  

V - volume do reservatório, em litros;  

P - precipitação média anual, em mm;  

A - área de captação, em m²,  

T - número de meses de pouca chuva ou seca. 
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Local do Estudo  

 

O local da sugestão para revitalização das cisternas com captação da água 

da chuva é na Escola Municipal de Educação Básica Hilda Granemann de Souza, 

com área construída é de 4.776,91 m² sendo que está dividido em setores, sendo 

eles, Bloco 1 com área de 804,03 m², passagem coberta 1 com área 130,39 m², 

Bloco 2 com área 1017,98 m², passagem coberta 2 com área 33,61 m², Bloco 3 com 

área 1.609,68 m², passagem coberta 3 com área 238,31 m², ginásio de esporte com 

área 895,35 m², casa de apoio com área 47,56 m², localizada em Caçador – SC. 

Na sequência segue imagens dos setores onde utiliza-se água: 

 

Figura 23 – Banheiro Masculino 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 24 – Banheiro Masculino 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 25 – Banheiro Masculino 

 
 Fonte: O próprio autor 
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Figura 26 – Banheiro Feminino  

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 27 – Banheiro Feminino  

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 28 – Área de Serviço  

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 29 – Área de Serviço  

 

Fonte: O próprio autor 
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Figura 30 – Área de Serviço  

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2 Situação Atual das Cisternas 

 

 Como citado anteriormente no item 2.2.3 as cisternas se mantém da mesma 

forma.  

 Para averiguação de um melhor estudo da água que se encontra atualmente 

nas cisternas foi executado uma analise laboratorial dos parâmetros físicos e 

químicos os quais seguem abaixo resultado dos parâmetros em que se encontram, 

dados completos Anexos A. 

Figura 31 – Parâmetro da Água cisterna 01 
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Fonte: Terranálises (2018) 

 

Figura 32 – Parâmetro da Água cisterna 02 

 

 
Fonte: Terranálises (2018) 

 

2.3.3 Dados Pluviométricos da Região 

 

Como citado anteriormente no item 2.2.5 os dados pluviométricos são 

primordiais para o cálculo da captação da água da chuva. As médias anuais dos 

anos de 2013 a 2016 são apresentadas na figura 33, bem como, as medias anuais 

de 2013 a 2018 seguem no apêndice A.  
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Figura 33: Precipitação Anual 2003 - 2016 

 
Fonte: Epagri (2017) 

 

2.3.3 Dados do Consumo da Escola  

 

 Os dados do consumo da escola como já citado anteriormente foram 

necessárias comparações entre os valores de consumo diário real com o consumo 

diário estimado através do levantamento de vazões dos aparelhos e entrevista. 

 

2.3.3.1 Consumo de água medida pela CASAN  

 

 Os dados de consumo da CASAN foram fornecidos pelo setor de finanças da 

prefeitura municipal de Caçador/SC, do período de janeiro de 2017 a outubro de 

2018, seguem os dados completos no apêndice B. 

 

Quadro 01: Dados da CASAN 

Faturas CASAN 

Mês Fatura Volume médio diário 

(m³) 

Valor fatura 

12/2016 7,48 R$ 2221,16 

01/2017 3,83 R$ 1081,48 
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02/2017 4,72 R$ 1432,15 

03/2017 9,82 R$ 2640,01 

04/2017 8,94 R$ 2659,49 

05/2017 6,83 R$ 1958,16 

06/2017 8,70 R$ 2503,64 

Fonte: CASAN (2018) 

 

2.3.3.2 Leitura de hidrômetro 

 

O acompanhamento do consumo diário de água foi feita através das leituras 

do hidrômetro na escola.   

As leituras foram feita em dias uteis, pois a escola abre de segunda a sexta-

feira, como já citado, para fazer a leitura deve ser considerar apenas os números 

pretos, os vermelhos devem ser desprezados. 

 

Quadro 02: Dados do Hidrômetro 

Dados do Hidrômetro dia 

Data Hora Valor hidrômetro (m³) Valor diário (m³) 

05/11 13:30 h 18041 12 
06/11 13:30 h 18053 14 
07/11 13:30 h 18067 12 
08/11 13:30 h 18079 9 
09/11 13:30 h 18088 - 
10/11 13:30 h Sábado - 
11/11 13:30 h Domingo 17 
12/11 13:30 h 18105 3 
13/11 13:30 h 18108 4 
14/11 13:30 h 18112 - 
15/11 13:30 h Feriado - 
16/11 13:30 h Dia facultativo - 

Fonte: A própria autora 

2.3.4 Demanda de Água na Escola 

Como citado no item 2.2.7 foi feito um levantamento dos aparelhos que 

utilizam água, verificando a frequência e tempo que os mesmos são utilizados. Os 

dados foram necessários para o cálculo do consumo médio de água, desta forma 

verificando a demanda de água em usos para fins não potáveis. 
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2.3.5 Estimativa do Consumo de Água 

 

 Segue dados das pesquisas realizadas com funcionários e alunos no 

Apêndice C.   

 

2.3.5.1 Previsão do uso por aparelho 

 

Para o levantamento dos dados foram utilizadas as pesquisas realizadas na 

escola sendo que os valores referentes podem variar para mais ou para menos. 

 

Quadro 03: Dados consumo por aparelho 

Aparelhos Classificação da água Consumo semanal em 
litros 

Vaso sanitário 
descarga 

Não potável 17700 litros 

Vaso sanitário 
descarga integrada 

Não potável 240 litros 

Torneira manual potável 1296 litros 
Torneira automática potável 5 litros 

Bebedouro potável 600 litros 
Mictório Não potável - 

Total consumo semanal potável 1901 litros 

Total não potável 17940 litros 

Fonte: O próprio autor 

2.3.5.2 Previsão de uso coletivo 

Para a previsão do uso coletivo foram utilizadas as pesquisas realizadas com 

os funcionários da escola, sendo que o valor pode haver variação para mais ou para 

menos. 

Quadro 04: Dados consumo coletivo 

Tarefa Classificação da água Consumo semanal em 
litros 

Limpeza Escola com 
balde 

Não potável 5,400 litros 

Limpeza banheiros Não potável 60 litros 
Lavar louça potável 500 litros 

Limpeza cozinha Não potável 480 litros 
Lavagem escola água 

jogada 
Não potável 4000 litros 
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  - 
Total consumo semanal potável 500 litros 

Total não potável 9940 litros 

Fonte: O próprio autor 

   

2.3.5.3 Previsão do consumo total 

 

Para o cálculo do consumo total foi somada o consumo individual e o 

consumo de limpeza. 

Quadro 05: Dados consumo total 

Consumo total 

 

19,841+10,440= 30,281 litros/ semana 

Fonte: O próprio autor 

Sendo que a escola trabalha apenas de segunda a sexta para uma melhor 

precisão foi utilizado a seguinte fórmula:  

 

Cm=30,281/5*20= 121,124 litros 

2.3.6 Avaliação do Potencial Econômico De Água Pluvial 

Como citado no item 2.2.9 foi estimado um percentual de economia de um 

sistema de aproveitamento da água pluvial, sendo assim o percentual de água 

potável para fins não potáveis. 

2.3.6.1 Percentual de água potável que pode ser substituído por água pluvial 

 

Quadro 06: Dados percentual água potável para pluvial 

Percentual água potável para água pluvial 

 

9,940+17,940= 28,880 litros/ semana 

91,5%  

Fonte: O próprio autor 



61 
 

2.3.7 Métodos de Dimensionamento dos Componentes 

 

 Para o dimensionamento foi mantido alguns dispositivos que já existiam na 

construção, sendo assim complementando com os que faltavam para adequar o 

projeto da captação da água da chuva. 

 

2.3.7.1 Área de captação 

 

A escolha do telhado levou-se em conta a área do bloco sendo ele de 

1609,68 m² e também a localização que facilita a instalação dos componentes 

necessários para a captação da água da chuva direcionando para as cisternas. 

 

Figura 34: Telhado plano horizontal 

 

 

Fonte: NBR 10844 (ABNT, 1989) 

 

 

2.3.7.2 Dimensionamento de calhas e condutores verticais 

 

Devido a já existência do prédio as calhas e condutores verticais foram 

utilizadas as que já estão instaladas.  

 

2.3.7.3 Dimensionamento de condutores horizontais 

 

De acordo com o projeto nas saídas dos condutores verticais foi anexado  

condutores horizontais manteve-se o diâmetro de 75mm, após chegar na rede de 
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drenagem direcionado para as cisternas teve um aumento do diâmetro conforme a 

tabela para dimensão dos condutores horizontais.   

 

Figura 35 - Capacidade de condutores horizontais de seção circular (vazões em 

L/min.) 

 
Fonte: NBR 10844 (ABNT, 1989) 

 

2.3.7.5 Dimensionamento do dispositivo de autolimpeza 

 

O calculo do sistema de autolimpeza Segundo Dacach (1990), o reservatório  

deve ter capacidade para armazenar 0,8 a 1,5 L/m² de telhado. 

 

Calculo: 1609,68* 1,2 = 1931,61, ou seja, 1,9 l/s 

 

2.3.8 Método Azevedo Neto   

 

Como já citado no item 2.2.10.6 a escolha do método foi realizada devida a 

analise dos dados, tanto da área de captação, dos dados pluviométricos para chegar 

a uma média anual e estimar os meses de estiagem ou baixa precipitação. 

  

v = 0,042 x P x A x T                                                                         (14) 

v= 0,042 x 1695,325 x 1609,68 x 3 

v= 343,845 m³ 
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Onde:  

V - volume do reservatório, em litros;  

P - precipitação média anual, em mm;  

A - área de captação, em m²,  

T - número de meses de pouca chuva ou seca. 
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3 CONCLUSÃO 

 

O uso de sistema de captação da água da chuva para fins não potáveis 

deveriam ser considerados primordiais em estabelecimentos públicos, 

estabelecendo um maior entendimento da comunidade em relação à crise hídrica 

que podemos presenciar. 

Com o crescimento da população e a falta de consciência em relação ao uso 

da água, o estudo proposto neste trabalho, além de apresentar projetos técnicos de 

engenharia civil também levou conhecimento sobre a importância da água em 

nossas vidas e processos justamente onde o consumo é elevado, empregando 

educação e consciência buscando diminuir os desperdícios causados pelos alunos, 

colaboradores e professores desta instituição. 

 Neste trabalho foi iniciado um estudo de revitalização das cisternas que se 

encontram em condições para a execução do projeto de captação de água da 

chuva, levando em consideração algumas alterações que deverão ser realizadas 

para obter um melhor aproveitamento.  

Levando em consideração que a Escola Municipal de Educação Básica Hilda 

Granemann de Souza encontra-se localizada em um ponto mais elevado da cidade, 

ocorrem eventuais deficiências no abastecimento de água potável. Com as cisternas 

em funcionalidade o consumo de água potável será reduzido, assim, nos momentos 

que ocorrem essa deficiência a disponibilidade de água será prolongada evitando a 

falta da mesma e gerando uma redução de custos. 

Para que fosse possível a realização de projetos de sustentabilidade, seria 

necessária uma maior interação do poder público, pais e professores para que 

houvesse mais oportunidades de realizações de estudos direcionados ao mesmo e 

melhorias dentro do local onde seria executado o projeto. 

 Deixo como sugestão para a Prefeitura Municipal de Caçador e a escola o 

projeto e cálculos de dimensionamento para execução da revitalização das cisternas 

com a captação da água da chuva na EEB Hildad Granemann de Sousa, sendo que 

para melhor resultado deve-se fazer levantamentos de vazamentos na Escola. 

 Conforme analise prévia do telhado, chegamos à conclusão que a área útil de 

captação de água tem capacidade suficiente para abastecer a demanda de água 

das cisternas, assim viabilizando a possibilidade da realização do projeto, sendo que 
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também se encontra dimensionado alguns componentes como calhas e condutores 

verticais assim agilizando o processo para a execução posterior do projeto.   

 Com base no estudo realizado pelo direcionamento da água, proveniente das 

cisternas, para fins não potáveis é possível utilizar nos setores responsáveis pela 

limpeza, descargas sanitárias e mictórias, gerando uma redução de consumo de 

água potável e reduzindo o impacto ambiental gerado pelo desperdício da água 

tratada, sendo substituída por um sistema sustentável, onde diminui os custos e 

gera a conscientização dos alunos e colaboradores usuários da água. 
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APÊNDICE A – PRECIPITAÇÃO MÉDIA 2013 – 2018 
 
 

PRECIPITAÇÃO MÉDIA 2013 

(mm) 

JAN FEV MAR AB
R 

MAI JUN JUL AGO SET OUT NO
V 

DEZ 

149,
9 

162,
5 

175,
9 

90,7 95,
7 

256,
1 

106,
9 

201,
8 

340,
1 

121,
7 

90,8 163,
9 

 

PRECIPITAÇÃO MÉDIA 2014 

(mm) 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JU
L 

AGO SET OU
T 

NOV DEZ 

345,
5 

135,
6 

170,
3 

150,
5 

145,
1 

414,
4 

54,
5 

127,
0 

314,
2 

58,9 254,
6 

260,
0 

 

PRECIPITAÇÃO MÉDIA 2015 

(mm) 

JAN FEV MAR AB
R 

MAI JUN JUL AG
O 

SET OUT NOV DEZ 

277,
4 

182,
6 

116,
4 

44,1 111,
2 

165,
9 

239,
3 

46,1 230,
6 

397,
3 

291,
2 

217,
7 

 

PRECIPITAÇÃO MÉDIA 2016 

(mm) 

JAN FEV MAR ABR MAI JU
N 

JUL AGO SE
T 

OUT NOV DEZ 

112,
0 

256,
4 

249,
8 

113,
9 

161,
3 

86,4 73,
3 

210,
6 

87,
1 

228,
6 

163,
4 

161,
1 

 

PRECIPITAÇÃO MÉDIA 2017 

(mm) 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
214,9 81,8 129,1 71,0 304,7 74,4 15,4 97,0 32,6 342,2 171,0 142,6 
 

PRECIPITAÇÃO MÉDIA 2018 

(mm) 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
198,8 52,4 232,0 15,2         
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APÊNDICE B: DADOS DA CASAN 
 
 
Faturas CASAN 

Mês Fatura  Volume médio diário 

(m³) 

Valor fatura 

12/2016 7,48 R$ 2221,16 

01/2017 3,83 R$ 1081,48 

02/2017 4,72 R$ 1432,15 

03/2017 9,82 R$ 2640,01 

04/2017 8,94 R$ 2659,49 

05/2017 6,83 R$ 1958,16 

06/2017 8,70 R$ 2503,64 

07/2017 7,63 R$ 2191,94 

08/2017 9,56 R$ 2941,98 

09/2017 9,45 R$ 2986,51 

10/2017 9,00 R$ 2841,85 

11/2017 8,77 R$ 2769,52 

12/2017 13,25 R$ 3792,48 

01/2018 1,94 R$ 599,59 

02/2018 6,48 R$ 2035,87 

03/2018 8,82 R$ 2551,19 

04/2018 7,62 R$ 2480,19 

05/2018 8,48 R$ 2500,86 

06/2018 7,20 R$ 2190,87 

07/2018 8,53 R$ 2779,85 

08/2018 7,37 R$ 2242,53 

09/2018 10,07 R$ 3214,69 

10/2018 8,69 R$ 2995,81 
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APÊNDICE C: PESQUISA ALUNOS E FUNCIONÁRIOS   
 
 
Pesquisa EEB. Hilda Granemann de Sousa  (ALUNOS) 

Turmas: Pré ao 2° ano                                                             Idade:5 a 8 anos 

Pré 8 turmas       1° ano 4 turmas        2° ano 4 turmas 

1) Número de vezes por dia em média, que você utiliza as torneiras do banheiro da 
escola: Estime um tempo (em segundos) de: 3 vezes  6 segundos 

2) Número de vezes por dia em média, que utiliza água dos bebedouros da Escola: 

1 vez Estime um tempo (em segundos) a cada vez que utiliza: 25 segundos  

3) Número de vezes por dia em média, que utiliza a descarga dos vasos sanitários 

da Escola:4 vezes Estime um tempo (em segundos) a cada vez que pressiona a 

válvula da descarga: 5 segundos  

4) Número de vezes por dia em média, que utiliza a descarga dos mictórios da 

Escola: 2 vezes Estime um tempo (em segundos) a cada vez que pressiona a 

descarga do mictório: 5 segundos  

 
Pesquisa EEB. Hilda Granemann de Sousa  (ALUNOS) 

Turmas: 3° ano a 5° ano                                                        Idade:9 ao 11 anos 

3° ano 3 turmas       4° ano 4 turmas      5° ano 4 turmas  

1) Número de vezes por dia em média, que você utiliza as torneiras do banheiro da 

escola: Estime um tempo (em segundos) de: 2 vezes  6 segundos 

2) Número de vezes por dia em média, que utiliza água dos bebedouros da Escola: 

1 vez Estime um tempo (em segundos) a cada vez que utiliza: 25 segundos  

3) Número de vezes por dia em média, que utiliza a descarga dos vasos sanitários 

da Escola:2 vezes Estime um tempo (em segundos) a cada vez que pressiona a 

válvula da descarga: 5 segundos  

4) Número de vezes por dia em média, que utiliza a descarga dos mictórios da 

Escola: 2 vezes Estime um tempo (em segundos) a cada vez que pressiona a 

descarga do mictório: 5 segundos  

 

 

 

 

 



75 
 

Pesquisa EEB. Hilda Granemann de Sousa  (ALUNOS) 

Turmas: 6° ao 9° ano                                                        Idade: 12 ao 14 anos 

6° ano 5 turmas       7° ano 4 turmas      8° ano 4 turmas      9° ano 3 turmas 

1) Número de vezes por dia em média, que você utiliza as torneiras do banheiro da 

escola: Estime um tempo (em segundos) de: 2 vezes  6 segundos 

2) Número de vezes por dia em média, que utiliza água dos bebedouros da Escola: 

1 vez Estime um tempo (em segundos) a cada vez que utiliza: 25 segundos  

3) Número de vezes por dia em média, que utiliza a descarga dos vasos sanitários 

da Escola:1 vezes Estime um tempo (em segundos) a cada vez que pressiona a 

válvula da descarga: 5 segundos  

4) Número de vezes por dia em média, que utiliza a descarga dos mictórios da 

Escola: 1 vezes Estime um tempo (em segundos) a cada vez que pressiona a 

descarga do mictório: 5 segundos  

 

Pesquisa EEB. Hilda Granemann de Sousa  (83 Funcionários)   

 1) Número de vezes por dia em média, que você utiliza as torneiras do banheiro da 

escola: 4 vezes Estime um tempo (em segundos) de: 6 segundos 

2) Número de vezes por dia em média, que utiliza água dos bebedouros da 

Escola:10 vezes Estime um tempo (em segundos) a cada vez que utiliza: 15 

segundos  

3) Número de vezes por dia em média, que utiliza a descarga dos vasos sanitários 

da Escola:10 vezes Estime um tempo (em segundos) a cada vez que pressiona a 

válvula da descarga: 3 segundos  

 

Pesquisa EEB. Hilda Granemann de Sousa  (Limpeza) 

1) Número de vezes por dia em média que utiliza a torneira do tanque: 30 a 40 

vezes Tempo estimado de utilização: 45 segundos  

2) Número de vezes por dia em média que utiliza as torneiras para lavar calçadas: 1 

vezes por semana Tempo estimado de utilização: 2 horas 

3) Utiliza alguma outra forma de água para limpeza do prédio? Qual? Limpeza em 

geral, Estimativa do tempo de utilização: 45 min 
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APÊNDICE D: PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA 
CHUVA  
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ANEXO A: ANALISE DA ÁGUA 
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