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RESUMO 

 

A construção de sistemas de captação de águas pluviais a partir de elementos 

padronizados e acessíveis pode contribuir para a assimilação da instalação e 

operação desses aparatos onde a água captada possa ser usada sem prejuízos 

decorrentes da qualidade encontrada nessa fonte alternativa. A aplicação de 

técnicas de preservação da água e o cumprimento de normas relacionadas podem 

estimular uma educação ambiental que possa nortear as ações humanas nesse 

contexto. Esses fatores motivaram a realização deste trabalho, cujo objetivo geral foi 

realizar um estudo sobre o reaproveitamento de água pluvial, que poderá implantar 

um sistema para captar água de chuva dos telhados do Instituto Federal de São 

Paulo, campus São Roque (IFSP-SRQ), especificamente do Bloco B, com a 

finalidade de substituir a utilização de água potável na irrigação das estufas do 

Centro Vocacional Tecnológico (CVT). Foram demonstradas informações coletadas 

de artigos científicos e de literatura de credibilidade. Os métodos normativos 

aplicados, método prático inglês e método Azevedo Neto indicaram, 

respectivamente, valores de 2598 l e 13095 l para o projeto do reservatório, diante 

de 3497 l de volume de água de chuva aproveitável conforme a NBR 15527. 

Considerando o consumo médio de 177 m³ na instituição, a proposta foi considerada 

suficiente para as atividades realizadas no CVT, mas irrisória em relação ao 

consumo das demais atividades consumidoras de água. Porém, viável para 

aplicação em propriedades residenciais em que a estimativa de consumo para usos 

externos são compatíveis com à do CVT.  

 

 

Palavras-chave: Desperdício; Economia; Cisterna. 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The construction of rainwater harvesting systems from standardized elements 

can contribute to the assimilation of the installation and operation of these devices 

where the collected water can be used without losses of quality found in this 

alternative source. The application of water conservation techniques and 

enforcement of standards can stimulate environmental education that can guide 

human actions in this context. These factors motivated this work, whose main 

objective was to conduct a study on the reuse of rainwater, which can deploy a 

system to capture rainwater from the roofs of the Instituto Federal de São Paulo, 

campus São Roque (IFSP-SRQ), specifically block B, in order to replace the use of 

potable water for irrigation of the greenhouses of the Vocational Technology Center 

(CVT). Information collected from scientific articles and credibility of literature has 

been demonstrated. The applied regulatory methods, English practical method and 

Azevedo Neto indicated, respectively, values from 2598 l to 13095 l  for the design of 

the reservoir, against 3497 l of usable rainwater volume according to NBR 15527. 

Considering the average consumption of 177 m³ in the institution, the proposal was 

deemed sufficient for the activities carried out in the CVT, but negligible in relation to 

the consumption of other consumer activities of water. However, viable for use in 

residential properties where the estimate consumption for external uses are 

compatible with the CVT. 

 

Keywords: Waste; Economy; Cistern. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Em 1958, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, estabeleceu 

uma política de gestão para áreas carentes de recursos hídricos” (HESPANHOL, 

2008), que recomendou a utilização de águas de qualidade inferior a fim de 

conservar a mesma de boa qualidade para usos restritivos. O desenvolvimento de 

fontes alternativas, como a sua captação por meio da chuva, possibilita aumentar 

tanto a sua oferta como o seu rendimento, o que resultará em solução viável para 

amenizar o desperdício e a falta universal de água (CAMPOS et al., 2008). O 

consumo de água tem aumentado simultaneamente à mobilidade social promovida 

por períodos de estabilidade econômica e a programas governamentais, e à 

expansão do sistema de abastecimento para áreas urbanas (CARMO; DAGNINO; 

JOHANSEN, 2014). 

A água de chuva pode ser considerada uma fonte alternativa. O tratamento 

desta torna-se vantajoso em relação ao de outras águas (VALLE; PINHEIRO; 

FERRARI, 2007). Diversos países oferecem financiamentos para a construção de 

sistemas de captação de água pluvial (TOMAZ, 2003). A aplicação de materiais 

disponíveis na região em que se realiza a análise da implantação de estruturas para 

captação e armazenamento de água pode propiciar aumento de produção de 

algumas culturas. Essa melhoria se refletiu em aumento de renda familiar e 

complemento na alimentação animal (BRITO et al., 1999), como observado em 

trabalhos realizados no semiárido nordestino. 

As condições adversas de acesso à água potável, como ocorre no semiárido, 

indica a necessidade de adaptação de técnicas voltadas às práticas sustentáveis 

(MURTA et al., 2015). O Brasil possui cerca de 5% da área cultivada irrigada, o que 

denotou a necessidade de busca contínua de meios para garantir o suporte para as 

atividades agropastoris, bem como para a sobrevivência das pessoas nesse 

contexto (PAZ, 2000). A aplicação da água em cultivos ofereceu solução em termos 

econômicos e ambientais. Contudo, a sustentabilidade agrícola e ambiental depende 

da difusão e do domínio de métodos e tecnologia aplicados à irrigação (SANTOS, 

2010). Os recursos de água tendem a sofrer agravos relacionados às mudanças 
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climáticas evidenciadas cientificamente, e juntamente com outros fatores não 

ambientais, como aspectos políticos e sociais (MARENGO, 2008). 

O estímulo ao uso racional da água, e à proteção dos mananciais, resultou 

em conscientização quanto aos problemas relacionados à qualidade da água, 

através da eficiência de projetos de extensão advindos de parcerias (JÚNIOR et al., 

2013). 

O Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico (PMSB, 2011) indicou 

que em 2010 o sistema de abastecimento de água atendeu mais de 63 mil pessoas 

no município de São Roque. A figura 2 mostra esquematicamente o sistema de 

abastecimento de água de São Roque: 

 

Figura 2 – Croqui do sistema de abastecimento de São Roque. 

Fonte: SABESP 

O IFSP-SRQ está localizado na rodovia Prefeito Quintino de Lima no bairro 

Goianã, no setor Sul de São Roque. O Setor Sul tem população predominante de 

pessoas de baixa à média renda. O bairro está à montante da captação do 

Junqueira, de onde é fornecido cerca de 15% do abastecimento de água de São 

Roque, mas recebe esgoto dos bairros entorno. O Setor Sul do município de São 

Roque está incluso na bacia hidrográfica do rio Sorocamirim, cuja água é utilizada 
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em 85% do abastecimento da sede municipal e dos maiores distritos (ANTONIAZZI 

et al., 2005). 

O Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico (PMSB, 2011) previu 

uma relação de intervenções sugeridas, entre as quais ações de manutenção ou 

aumento da qualidade das águas dos mananciais superficiais, que estão sujeitos à 

poluição por ocupação populacional das bacias de drenagem dos mesmos. 

O Censo Agropecuário (2006) apontou a existência de 291 estabelecimentos 

agropecuários no município de São Roque, cujas áreas juntas correspondem a 

4.370 hectares. O sistema de captação da água de chuva aplicado para irrigação 

pode promover aumento de oferta de água para esta finalidade, e contribuir para 

gestão de recursos hídricos (SAUTCHUK, 2005). 

A oferta de água doce, no contexto mundial ou nacional, se mostra suficiente 

em termos de quantidade, porém distribuída de maneira desigual, tendo em vista 

inclusive a quantidade encontrada em suas diferentes formas e localizações 

(GOMES, 2009). “As características do ciclo hidrológico não são homogêneas, daí a 

distribuição desigual da água no planeta” (TUNDISI, 2003), como mostrado na 

Tabela 1: 

Continente Precipitação 

(Km³/ano) 

Evaporação 

(Km³/ano) 

Drenagem 

(Km³/ano) 

Europa 8,290 5,320 2,970 

Ásia 32,200 18,100 14,100 

África 22,300 17,700 4,600 

América do Norte 18,300 10,100 8,180 

América do Sul 28,400 16,200 12,200 

Austrália/Oceania 7,080 4,570 2,510 

Antártica 2,310 0 2,310 

Total 118,880 71,990 46,870 

Tabela 1 – Balanço hídrico de águas superficiais por continente. 

 Fonte: Tundisi (2003, p. 1). 

A intensidade de consumo de água se polariza no uso para atividade agrícola, 

estimada em torno de 70%, no âmbito mundial (PAZ, 2000). Os custos da irrigação e 

o seu volume, utilizados nos processos fabris, são relacionados na precificação dos 

alimentos (TUNDISI, 2003). Na produção de alimentos, são consumidos mais de 

2.000 litros de água por pessoa, e em termos quantitativos, o uso doméstico tem 
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menor impacto se comparados à agricultura e à indústria (GOMES, 2009). A 

irrigação ocorre em apenas 5% das áreas disponíveis para a agricultura no Brasil, e 

se apresenta como uma técnica eficiente para produção alimentícia. Seu uso 

depende da disponibilidade de recursos tecnológicos e econômicos (PAZ, 2000).  

Os consumos domésticos de água nas zonas urbanas variam de 120 a 400 

litros/habitante/dia, enquanto que na zona rural esse patamar é de aproximadamente 

80 litros/habitante/dia. Essas variações de consumo observadas estão atreladas aos 

perfis socioeconômicos encontradas nessas habitações (CHISTOFIDIS, 2006). 

Ocorrem variações de consumo decorrentes de mudanças climáticas e 

assuntos de humanidades (MARENGO, 2008). A elevação da temperatura do ar e a 

extensão da seca comprometem o balanço hidrológico (Rebouças; et al 2006). O 

desperdício, a falta de estruturação das atividades primárias e secundárias no 

campo socioambiental, e a urbanização desordenada, juntos aos problemas 

climáticos, comprometem a qualidade e a disponibilidade dos mananciais, pois além 

do consumo, envolve também a poluição e degradação da área verde (GOMES, 

2009). A toxicidade dos mananciais se deve aos volumes de esgoto não tratados 

(TUNDISI, 2003), o que favorece a eutrofização1. A demanda de consumo de água 

potável e os custos do tratamento tornam-se maiores em razão desses fatores. 

No Semiárido Nordestino, o uso de cisternas tem se intensificado com o 

objetivo de fornecer água para consumo humano. Essa forma de captação se 

fundamenta no compromisso firmado pelo governo, proposto pelas Nações Unidas, 

em reduzir para metade, até ao ano 2015, a percentagem de pessoas que não têm 

acesso à água potável e tratamento de esgoto (TUCCI, 2008). Nessa região, a água 

é encontrada com limitações quantitativas. A aplicação de recursos tecnológicos 

para sua obtenção se faz necessária (COSTA, 2006). 

Na Alemanha, o governo financia a construção de sistemas de captação de 

água pluvial (TOMAZ, 2009), e no Japão existem regulamentos quanto ao consumo 

de águas pluviais e cinzas (TOMAZ, 2003). No Brasil, o Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS) dispõe uma base de dados que visa orientar 

                                                           
1  Processo de enriquecimento por nutrientes de um corpo d'água (FIGUEIRÊDO et al., 2007). 



16 
 

as tomadas de decisões acerca do manejo de água e esgoto, bem como sobre 

resíduos sólidos (CARMO; DAGNINO; JOHANSEN, 2014). 

A água pluvial é classificada como esgoto pela legislação brasileira, e ainda, 

as primeiras águas possuem características de poluição, depois mostram 

características de água destilada, podendo ser consumida mediante tratamento 

(ÁGUAS SUPERFICIAIS, 2014), que geralmente consiste em introduzir cloro no 

reservatório. Esta técnica atualmente é utilizada em regiões reconhecidas pela 

escassez de água potável, como o semiárido (NASCIMENTO; HELLER, 2004). 

A captação da água de chuva para irrigação é uma técnica que vem ao 

encontro das ações que objetivam promover racionalização dos recursos hídricos 

(GOMES, 2009), considerando que atende a diversos tópicos relacionados à 

atividade-fim e aos conceitos de sustentabilidade (CHRISTOFIDIS, 2006). A ideia se 

apoia na possibilidade de reusar essa água coletada, a fim de reduzir o uso da água 

potável, que pode ser substituída pela pluvial sem prejuízo da qualidade, 

observando também que as características construtivas podem satisfazer os 

requisitos de vazão e pressão necessários para o bom funcionamento do sistema, e 

aplicando tecnologias existentes e recomendadas por normas técnicas e fabricantes 

dos componentes, que podem ser encontrados no mercado a preços acessíveis, e 

de baixa complexidade quanto à instalação, ao uso e à manutenção (GOMES; 

PEREIRA, 2014). 

Essas características tecnológicas podem facilitar a adoção por parte dos 

produtores rurais, da população rural e urbana, considerando a praticidade dos 

aspectos técnicos, aliada ao perfil encontrado nessas populações e à necessidade 

crescente da conservação da água. 

 

 

 

 

 



17 
 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 

 Realizar um estudo sobre o reaproveitamento de água pluvial, que resultar 

implantar ação de sistema para captar água de chuva dos telhados do Instituto 

Federal de São Paulo, campus São Roque (IFSP-SRQ), com a finalidade de 

substituir a utilização de água potável na irrigação das estufas do Centro Vocacional 

Tecnológico (CVT).  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Conscientização sobre a problemática da falta universal de água potável. 

Coletar dados e informações para estabelecer a metodologia adaptada para o 

sistema de captação de água pluvial, dos telhados do Instituto Federal de São Paulo, 

campus São Roque (IFSP-SRQ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho será amparado em pesquisa, com o objetivo de obter 

dados que servirão de base teórica para a realização do sistema de captação de 

água pluvial, a fim de avaliar as condições construtivas necessárias para a 

reutilização da água pluvial com fins não potáveis e suas estimativas de consumo 

(CAMPOS et al., 2008). Posteriormente será analisada a viabilidade técnica, 

econômica e os resultados esperados. A coleta de dados também incluirá a pesquisa 

de contas de consumo de água, verificação do espaço físico para a instalação do 

sistema de coleta e armazenamento (SAUTCHUK, 2005). 

A água pluvial será coletada nos telhados e canalizada ao reservatório de 

acumulação. A metodologia adaptada para o sistema de captação de água pluvial 

(CAMPOS et al., 2008) envolverá as seguintes etapas: 

Determinação da precipitação2 média local (mm/mês); 

Determinação da área de coleta; 

Determinação do coeficiente de escoamento superficial; 

Projeto do reservatório de armazenamento; 

Determinação do fator de captação; 

Identificação dos usos da água (demanda e qualidade); 

Projetos dos sistemas complementares (grades, filtros tubulações etc.). 

 

Conforme os dados fornecidos pelo Centro de Pesquisas Meteorológicas e 

Climáticas Aplicadas à Agricultura (CEPAGRI), a média de precipitação para o 

município de São Roque é da ordem de 110,1 mm/mês. 

A área de coleta deverá ser determinada pela área de superfície dos telhados, 

(NBR 10844, 1989), dada pela Carta de Habite-se.  

                                                           
2  “Precipitação é a liberação de água proveniente do vapor d'água da atmosfera sobre a 

superfície da Terra, sob a forma de […] chuva […]” (VILLIERS, 2002). 
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O coeficiente de escoamento superficial, ou coeficiente de runoff, é um 

número adimensional, adotado conforme o material do telhado. 

Ele é definido pela NBR 15527 (ABNT, 2007) como: “coeficiente que 

representa a relação entre o volume total de escoamento superficial e o volume 

precipitado variando conforme a superfície”. Esse número é comumente adotado 

conforme exemplo da tabela 2: 

 

Tabela 2 – Coeficientes de runoff3 

Fonte: Tomaz (2007). 

O sistema de reservatório de armazenamento será baseado na precipitação 

local, na demanda da irrigação, e no princípio dos cinco (5) Rs: Reduzir, Reutilizar, 

Reciclar, Repensar (ou Refletir) e Recusar, haja vista que a responsabilidade 

socioambiental sugere critérios de desenvolvimento sustentável, inclusive no tocante 

à relação custo-benefício. O reservatório poderá representar o principal componente 

no orçamento (TOMAZ, 2009). Sua localização deverá permitir o manuseio 

adequado para sua limpeza e manutenção, bem como o aproveitamento das caixas 

coletoras já existentes e também das previstas, que servirão para a instalação de 

filtros. 

O fator de captação corresponde à quantidade de água suficiente para lavar a 

área de captação ao iniciar as chuvas, conhecida por first flush4 (TOMAZ, 2009). A 

                                                           
3  “Coeficiente que representa a relação entre o volume total de escoamento superficial e o 

volume total precipitado, variando conforme a superfície” (ABNT, 2007). 

4  Água proveniente da área de captação suficiente para carregar a poeira, fuligem, folhas, 

galhos e detritos (TOMAZ, 2009). 
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NBR 15527 (ABNT, 2007) recomenda adotar o valor de 2 l/m² de área de telhado, 

que equivale ao número adimensional 0,85. 

O sistema de coleta e de armazenamento deverá ter identificação de não 

potável, destacando as torneiras do sistema, como medida de conscientização 

quanto seu uso (CAMPOS et al., 2008) e sua qualidade.  

O projeto dos sistemas complementares deverá considerar a capacidade de 

escoamento do bocal de saída da calha do prédio do IFSP-SRQ, pois existem 

produtos dimensionados que complementam o sistema de coleta a partir dessas 

dimensões (NBR 10844, 1989), utilizando a instalação existente. Poderão, também, 

serem utilizados filtros colocados nas extremidades de saída das tubulações 

verticais (SAUTCHUK, 2005). 

O IFSP-SRQ (figura 1) é frequentado por 110 colaboradores, incluídos os 

professores, a equipe administrativa, e os prestadores de serviços; o corpo discente 

de 585 alunos dos cursos presenciais e 100 alunos dos cursos de ensino à distância 

(EAD). Portanto, totalizando 795 pessoas em média. As instalações hidráulicas são 

alimentadas por um reservatório cilíndrico, cujo volume útil é de 52.000 l. 

Figura 1 – Foto aérea do IFSP-SRQ. 

Fonte: Google Maps (2014). 
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O reservatório que poderá ser utilizado neste projeto poderá ser formado por 

três caixas d’água de 500 litros no lado esquerdo do prédio da Biblioteca “Manoel 

Ferreira da Silva”, Bloco “B” das edificações, do IFSP-SRQ, e uma caixa d’água de 

500 litros no lado direito. O registro de saída para o uso da água captada terá a 

identificação de água não potável. A irrigação será feita por mangueiras de jardim. 

Esse sistema hidráulico atende às normas técnicas brasileiras, considerando-se o 

uso adequado de materiais e componentes normalizados e encontrados no 

mercado, considerando-se sua finalidade e o baixo custo do projeto, uma vez que 

IFSP-SRQ dispõe do aparato. 

O reservatório poderá ser instalado no pátio do Campus, nos lados direito e 

esquerdo do Bloco “B”, tendo-se em conta que há um desnível acentuado do local 

até o CVT, o que favorece a vazão da água coletada. 

No lado direito do Bloco “B”, poderá ser construída uma caixa coletora em 

concreto simples, nas medidas 0,40 m x 0,40 m x 0,50 m, inclusive a tampa em 

concreto armado com dimensões de 0,50 m x 0,50 m x 0,05 m, que corresponde ao 

reservatório de autolimpeza, onde poderá ser instalado o filtro para as águas 

captadas do telhado conforme a figura 3. 

 

Figura 3 – Esquema de coleta de água de chuva com reservatório de autolimpeza. 

Fonte: Tomaz (1998). 

A entrada da caixa coletora poderá ser ligada ao condutor vertical existente na 

edificação por uma tubulação em PVC branco a ser instalada, de comprimento de 3 
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metros e diâmetro de 100 milímetros. A saída poderá ser ligada ao reservatório por 

uma tubulação em PVC branco, de comprimento de 8 metros e diâmetro de 100 

milímetros. 

O reservatório poderá ser instalado no talude do aterro. Conforme medido no 

local, deverá ser feita uma escavação de 1,50 m³ de barranco com bota fora do 

material escavado no próprio talude adjacente à escavação, para erguer um muro de 

arrimo em concreto armado com espessura de 0,20 m. A base deverá ser um piso 

em concreto simples com espessura de 0,10 m, onde poderá ser feita a instalação 

de um reservatório em PVC com capacidade de 500 l com a respectiva tampa, em 

profundidade adequada para o máximo de volume a ser captado com os acessórios 

necessários para o aproveitamento da água: adaptadores com flanges para 

torneiras, ladrão de saída superior, registro de saída inferior para limpeza do 

reservatório. 

Nesse lado do prédio, poderão ser instalados três reservatórios em PVC com 

capacidade de 500 l cada, interligados inferiormente por barrilete alimentado por 

adaptadores com flanges, em tubo de PVC de diâmetro de 3”, onde se adaptarão os 

acessórios: registro de saída para aproveitamento da água, registro de saída para 

limpeza do reservatório e ponto de saída superior para a função de ladrão: saída das 

águas excedentes do volume a ser armazenado, conforme figura 4: 

Figura 4 – Esquema de interligação dos reservatórios por barrilete. 

Fonte: Nascimento (2015). 

O volume de água de chuva aproveitável oriundo do telhado do Bloco “B” 

corresponde a 3.497 l/mês. O valor foi encontrado através da fórmula: 
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V = P x A x C X fator de captação, 

conforme NBR 15527 (ABNT, 2007), onde: 

V é o volume calculado;  

P é a precipitação média anual, cujo valor obtido é de 110,1 mm/mês de 

acordo com o CEPAGRI; 

A é a área de coleta do telhado, de 472 m², conforme Carta de Habite-se;  

C é o coeficiente de escoamento superficial do telhado, que segundo Tomaz 

(2007) adota-se o valor de 0,95;  

O fator de captação é a eficiência do sistema de captação, levando em conta 

a caixa coletora utilizada, tendo-se adotado o valor de 0,85. 

O volume do reservatório foi dimensionado em 2.000 l, com base na 

disposição das caixas d’água no IFSP-SRQ, o que foi considerado um critério 

econômico para a proposta de implantação do projeto. Todavia, o valor 

correspondente ao volume de água de chuva aproveitável permite a aplicação de 

métodos para o dimensionamento do reservatório, em que outros critérios podem 

servir de base para a proposta de implantação do projeto. Esses métodos podem ser 

os normativos ou outro, de acordo com a NBR 15527 (ABNT, 2007). Considerando a 

finalidade do projeto e a simplicidade das características funcionais, os métodos 

Azevedo Neto e prático inglês fornecem parâmetros compatíveis à proposta de 

implantação do projeto. 

No método Azevedo Neto, o volume de chuva V é obtido pela fórmula:  

V=0,042 x P x A x T, 

onde:  

V resulta em 13.095 l, pois o valor de P é 110,1 mm/mês;  

A é a área de coleta do telhado, de 472 m², conforme Carta de Habite-se; 

T é o valor numérico da quantidade de meses de pouca chuva, sendo 6 

conforme o CEPAGRI.    

O método prático inglês determina o volume de chuva V pela equação: 

V= 0,05 x P x A, 
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cujos valores e conceitos para P e A são os mesmos descritos anteriormente, que 

resultam no valor: 

V= 2598 l. 

Os serviços a serem executados descritos nesta seção têm uma estimativa de 

custo total de R$ 4.923,29, inclusos material, mão de obra e leis sociais, conforme 

detalhamento no apêndice A. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÃO 

 

Atualmente, o método de irrigação por superfície (SANTOS, 2010) é o 

utilizado no CVT, por meio de mangueira ou regador, devido às características dos 

trabalhos realizados no local. A vazão nesse ponto de utilização em função das 

peças de utilização, respectivamente, a torneira e a mangueira, é da ordem de 0,20 

l/s (NBR 5626, 1998), o equivalente a 12 l/min. O volume de água estimado para 

esse fim é de 50 l/dia (TOMAZ, 2009). Entretanto, a mesma estimativa considera 

uma variação de volume de acordo com o tempo de escoamento e o diâmetro da 

mangueira. Portanto, o volume de água pode variar entre 284 a 499 litros em 15 

minutos de uso sob pressão de 28 m.c.a., considerando os fatores 

supramencionados (VICKERS, 2001 apud TOMAZ, 2009). Desse modo, é razoável 

estimar o equivalente a 1250 l/mês para essa irrigação, tendo em vista 25 dias úteis 

no mês em que esse volume de água poderá ser consumido, e também as 

atividades diversas realizadas no CVT. 

A implantação do sistema proposto permitirá controlar o volume de água para 

esse consumo, bem como reduzi-lo, haja vista que a pressão no sistema 

evidentemente será menor do que a encontrada na rede pública. 

A média do consumo de água da rede pública do IFSP-SRQ nos meses 

letivos é da ordem de 117 m³, de acordo com os apêndices B e C. A estimativa de 

economia prevista mediante a implantação desse sistema nos termos propostos 

torna-se irrisória diante dos consumos medidos. Porém, para estudos futuros, pode-

se considerar o dimensionamento de um reservatório de maior capacidade, levando-

se em conta a demanda em outras finalidades e os demais locais, de modo que seja 

viável a captação da água pluvial. 

Entretanto, esse sistema poderá proporcionar entre 20 a 50% de redução de 

consumo da água fornecida pela rede pública em residências. Essa porcentagem 

corresponde à proporção de água consumida nos usos externos, dependendo do 

tamanho e da estrutura do imóvel (TOMAZ, 2009). Nessas edificações, o 

aproveitamento da água de chuva torna-se viável em relação aos aspectos técnicos, 

econômicos, ambiental e social envolvidos (CAMPOS et al., 2008). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As contas de consumo de água do IFSP-SRQ nos anos de 2014 e 2015 

apontam o faturamento de R$ 122,95 a R$ 4.001,74, mostradas na figura 5, e de 

acordo com os apêndices B e C. No mês de novembro de 2014, o consumo faturado 

foi de R$ 1.323,98, que corresponde a 122 m³, este volume próximo da média de 

117 m³. 

 

Figura 5 – Valores faturados sobre o consumo de água no IFSP-SRQ. 

Fonte: Nascimento (2015). 

Em trabalhos futuros relacionados ao consumo de água para quaisquer fins, 

sugere-se enfatizar a gestão do consumo, tendo em vista que todas as atividades 

consumidoras incidem no faturamento das contas de água, sendo que o preço por 

metro cúbico varia de acordo com faixas de consumo estabelecidas pela companhia 

de abastecimento. Nos meses de maio e agosto de 2015 os preços por metro cúbico 

faturados foram de R$ 6,83 e R$ 14,34, respectivamente. Em média, o consumo 

diário estimado é de 4,68 m³, sendo R$ 10,85 o metro cúbico nessa faixa de 

consumo. 

A extensão do conceito de aproveitamento de água de chuva para fins 

residenciais com materiais de baixo custo poderão refletir em redução significativa 

da demanda de água da rede pública. 
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APÊNDICE A – PLANILHA DE CUSTOS 

 

IFSP – CAMPUS SÃO ROQUE 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL 

 

 

Estimativa de custo para Implantação de sistema para Captação de 

Águas Pluviais Destinadas à Irrigação das Estufas do Centro 

Vocacional Tecnológico do IFSP – Campus São Roque. 

 

 

Ord

. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Unid. Quantidad

e 

Preço 

Unitário R$ 

Preço 

Total R$ 

 01 Construção de Caixa Coletora em concreto 

simples e tampa em concreto armado 

m² 2,28 181,25 413,25 

02 Instalação de filtro para as águas captadas 

nas caixas coletoras. 

Un. 02 82,75 165,50 

03 Instalação de tubo de PVC branco diâmetro 

100 mm inclusive acessórios. 

m 11,00 84,80 932,80 

04 Escavação em solo argiloso, profundidade ≤ 

1,50 m 

m³ 4,75 40,81 193,85 

05 Construção de muro de arrimo em concreto 

armado com espessura de 0,20 m 

m³ 1,80 461,20 830,16 

06 Construção de piso em concreto simples – 

espessura 0,10 m 

m³ 1,50 37,29 55,93 

07 Instalação de caixa d’água em polietileno 

capacid. 500 l completa c/ tampa e 

acessórios 

Un. 04 408,48 1633,92 

08 Instalação de barrilete em tubo de PVC 

marrom diâm. 75m m com acessórios. 

m 3.60 97,30 350,28 

09 Instalação de torneira de jardim – diâm. 25 

mm 

Un. 04 86,90 347,60 

 Custo total para Implantação do Projeto 

Piloto (Material, Mão de Obra e Leis 

Sociais)................  

  TOTAL..... 4923,29 

      
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (2014). 

                                                                                                      São Roque, 30 de novembro de 2014. 
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APÊNDICE B – PLANILHA DE CUSTOS 

 

IFSP – CAMPUS SÃO ROQUE 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL 

 

 

Detalhamento de custo de serviços de água e esgoto do IFSP – 

Campus São Roque, no ano de 2014. 

 

MÊS M³ ÁGUA 

(R$) 

ESGOTO 

(R$) 

RETENÇÃO 

(R$) 

FATURADO 

(R$) 

JANEIRO 74 449,20 368,71 86,34 731,57 

FEVEREIRO 103 669,02 534,16 113,70 1.089,48 

MARÇO 181 1.260,26 1.006,06 214,16 2.052,16 

ABRIL 153 1.048,02 836,66 178,10 1.706,58 

MAIO 178 1.237,52 987,91 210,30 2.015,13 

JUNHO 102 661,44 528,11 112,41 1.077,14 

JULHO 103 669,02 534,16 113,70 1.089,48 

AGOSTO 128 858,52 685,41 145,00 1.398,03 

SETEMBRO 132 888,84 709,61 151,05 1.447,40 

OUTUBRO 105 684,18 546,26 116,27 1.114,17 

NOVEMBRO 122 813,04 649,11 138,17 1.323,98 

DEZEMBRO 24 104,17 83,06 1,69 169,54 

Fonte: IFSP-SRQ (2014). 

                                                                                      São Roque, 30 de outubro de 2015. 
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APÊNDICE C – PLANILHA DE CUSTOS 

 

IFSP – CAMPUS SÃO ROQUE 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL 

 

 

Detalhamento de custo de serviços de água e esgoto do IFSP – 

Campus São Roque, no ano de 2015. 

 

MÊS M³ ÁGUA 

(R$) 

ESGOTO 

(R$) 

RETENÇÃO 

(R$) 

FATURADO 

(R$) 

JANEIRO 61 373,44 298,40 63,48 608,36 

FEVEREIRO 141 1.019,04 813,60 173,18 1.659,46 

MARÇO 153 1.115,68 890,88 189,76 1.817,13 

ABRIL 142 1,027,11 820,04 174,55 1.672,60 

MAIO 18 75,56 60,22 12,83 122,95 

JUNHO 144 1.202,36 956,82 328,02 3.143,12 

JULHO 220 1.909,15 1.523,74 324,40 3.108,49 

AGOSTO 279 2.457,85 1.961,52 417,63 4.001,74 

SETEMBRO      

OUTUBRO      

NOVEMBRO      

DEZEMBRO      

Fonte: IFSP-SRQ (2015). 

                                                                                      São Roque, 07 de novembro de 2015. 


