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RESUMO 

Os desgastes ambientais causados pela atividadeantrópica estão diretamente relacionados ao 

crescimento populacional, à industrialização e poluição, bem como ao uso indiscriminado dos 

recursos. A água, como um bem de domínio público natural, limitado e valioso, necessita de 

técnicas por parte da engenharia que possam permitir um consumo sustentável e prevenir um 

risco iminente de escassez. Para tanto, se torna necessário a implementação de tecnologias 

que visam o combate ao esgotamento desse recurso por meio do uso sustentável, em especial 

a captação de água da chuva para uso não potável, como: limpeza de pátios, irrigação e uso 

em descargas de banheiros. Sendo assim, o presente trabalho objetiva a instalação de um 

sistema de captação de água pluvial para a utilização em atividades não potáveis em escola, 

de modo que este também possa ser utilizado como método de conscientização e prática de 

educação no âmbito escolar. A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental AntônioBianco, que se localiza no município de Ji-Paraná, no estado de 

Rondônia, junto a porçãoOcidental da Amazónia.Nesse ambiente, fez-se a instalação de um 

reservatório inicial suspenso de 1000 litros e a instalação de aparelhos hidráulicos necessários, 

como: filtro autolimpante, condutores horizontais e verticais, calhas e separador de água das 

primeiras chuvas. Além do sistema de captação de água da chuva, houve também a coleta de 

dados com funcionários e alunos para apuração a respeito da necessidade hídrica escolar, a 

capacidade de captação e as medidas necessárias para a manutenção do sistema. Durante os 

estudos foram desenvolvidas palestras e oficinas sobre as práticas de conscientização 

ambiental paraos alunos do 6° ao 9° ano da escola, de modo a dar valores sociais, econômicos 

e educacionais às técnicas de sustentabilidade. Como resultado, a rede dimensionada 

apresentou  uma vazão de 0,0786 l/s capaz de suprir a utilização previamente definida, já 

sendo utilizada nas limpeza das salas e futuramente da para a irrigação da horta. Foi 

identificada a necessidade de inserção dos alunos em discussões relativas aos problemas 

ambientais presentes na proximidade da comunidade escolar. Devem ser realizados novos 

investimentos para a expansão do sistema, visando atender 100% dos usos não potáveis 

provenientes das atividades diárias na instituição. 

Palavras-chave:Captação de água da chuva, educação ambiental, sustentabilidade, reuso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The environmental scarring caused by the anthropic activity is related to population growth, 

industrialization and pollution, as well as the indiscriminate use of resources. Water, as a 

natural, limited, and valuable public domain good, requires engineering techniques that can 

protect and preventing an imminent risk of scarcity. To do so, it is necessary to implement 

technologies that aim to combat the exhaustion of resources through sustainable use, 

especially rainwater harvesting for non-potable use, such as: cleaning of food, irrigation and 

use in discharges of bathrooms. Therefore, the present work aims at the installation of a 

rainwater harvesting system for use in non-potable activities in school, so that it was also used 

as a method of raising awareness and practicing education without children. The research was 

developed at the Antônio Bianco State School of Elementary Education, located in the 

municipality of Ji-Paraná, in the state of Rondônia, along the western portion of Amazonia. In 

this environment, an initial 1000-liter suspended reservoir was installed. installation of 

necessary hydraulic devices, as: self-cleaning filter, horizontal and vertical conductors, gutters 

and water separator of the first rains. In addition to the rainwater harvesting system, data were 

also collected for staff and students to assess needs, capture capacity and necessary measures 

to maintain the system. During studies on the reforms and workshops on environmental 

awareness practices for students in grades 6-9 of the school, so as to values, economic and 

educational in the techniques of sustainability. As a result, a dimensioned network had a flow 

rate of 0.0786 l / s capable of supplying the definition, already being used to clean the rooms 

and in the future for irrigation of the garden. It was identified the need of insertion of students 

in discussions related to health issues present in the proximity of the school community. New 

investments should be made to expand the system to meet 100% non-potable uses. 

Keywords: Rainwater harvesting, environmental education, sustainability, reuse. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na busca por melhores condições de vida, a sociedade tem passado por 

transformações que possibilitam uma série de conquistas tecnológicas e permitem uma 

exploração cada vez mais intensa dos recursos naturais. Atualmente, as questões relacionadas 

à preservação ambiental e ao uso consciente da água passaram a ser uma preocupação 

mundial, o que tem impulsionado o aumento crescente de políticas públicas voltadas à 

promoção de práticas sustentáveis (TUGOZ; BERTOLINI; BRANDALISE, 2017). 

Dentre os recursos naturais se destacam os hídricos, que possuem uma distribuição 

desigual ao longo do planeta, sendo considerado escasso em algumas regiões, fato que 

fomenta diversas disputas e conflitos pelo seu uso. Pereira, Júnior e Silva (2016), afirma que o 

uso inadequado da água traz preocupações, uma vez que tendem a acentuar a sua 

indisponibilidade. 

Apenas 0,007% da água doce encontra-se em locais de fácil acesso para o consumo 

humano, como lagos, rios e na atmosfera (MARINOSKI, 2007 apud UNIÁGUA, 2006, p. 1).  

Na Amazônia Legal, a captação da água da chuva não tem sido utilizada com tanta 

regularidade e eficiência, em virtude da alta disponibilidade do recurso nesta região. Todavia, 

isto não justifica o seu desperdício ou uso abusivo e indiscriminado do potencial hídrico no 

local. Desta forma, a captação e o uso de água da chuva para fins não potáveis ressurgem 

como alternativa viável, mesmo este sendo um procedimento muito antigo. 

Nesse contexto, utiliza-se uma abordagem mais sistêmica em relação à demanda e à 

oferta de água, em que o conceito de conservação se pauta não somente no uso racional da 

água potável, mas busca-se a utilização de fontes de abastecimento alternativas para fins 

menos nobres, além da minimização do consumo (Carli, De Conto, Beal, & Pessin, 2013). 
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Não obstante, sabe-se que a água da chuva gera uma economia relativamente baixa 

dentro de pequenas edificações prediais, quando comparada ao investimento inical no sistema. 

Apesar disso, o tempo de retorno para instalações de grande porte é bem menor e os 

benefícios gerados transpassam os econômicos, atingindo o desenvolvimento do pensamento 

de uma civilização que utiliza bem os seus recursos. 

A crise hídrica que o país enfrenta é agravada diante de uma cultura de desperdício 

da água potável, o que conduz a um repensar da educação, na qual princípios e práticas do 

desenvolvimento sustentável precisam ser incorporados em todos os aspectos da 

aprendizagem (TUGOZ; BERTOLINI; BRANDALISE, 2017). Assim o apontamento de 

táticas sustentáveis trazidas pela engenharia, a fim de prevenir e orientar o uso consciente, 

contribui para a diminuição dos riscos de esgotamento de tal recurso.  

Neste mesmo propósito, a Educação Ambiental se apresenta como ferramenta 

imprescindível para a criação de modelos e tendências que valorizem a construção de um 

olhar sistemático das inter-relações que ocorrem entre os diferentes atores que integram o 

ambiente, despertando, nos indivíduos, a sensibilidade sobre a fragilidade dos processos que 

condicionam a manutenção dos recursos naturais que garantem a vida como a conhecemos. 

Tugoz, Bertolini e Brandalise (2017), complementam que a escola passa a ser 

considerada um espaço propício ao desenvolvimento de ações voltadas para a educação 

ambiental, uma vez que pode promover nos educandos uma busca contínua pelo equilíbrio 

entre homem e natureza, e instigá-los a disseminar esse conhecimento voltado à 

sustentabilidade . 

A coleta de águas pluviais está recebendo interesse renovado como uma prática de 

infra-estrutura verde em face da necessária adaptação às mudanças climáticas globais 

(GHIMIRE, S. R. et al, 2017). Neste contexto, a construção de um sistema de captação de 

água da chuva para uso não potável oportuniza a manutenção de pequenas edificações, como 

por exemplo a limpeza de pátios, irrigação de jardins ou hortas, lavagem de carros, utilização 

em descargas de banheiros etc., sem gerar custos duradouros. Uma vez que o sistema, 

observando seus usos principais, não necessita de um modelo de tratamento de grande porte. 

Os edifícios escolares são uma fonte potencial para a implantação de sistemas 

prediais de aproveitamento das águas para fins não potáveis, pois geralmente apresentam 

grandes áreas de telhados e outras coberturas (MARINOSKI, 2007 apud SCHER, 2003, p. 2). 
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Conciliar ações práticas para o desenvolvimento e construção de tecnologias (sistema 

de captação de água de chuva) tendem a despertar o interesse e a curiosidade dos envolvidos. 

Ligando este interesse a uma reflexão sistematizada dos conhecimentos técnicos trabalhados 

em ambientes formais de aprendizagem e/ou a temas como “educação ambiental” cria-se um 

espaço favorável à construção de um novo modo de pensar e agir; que certamente 

impulsionará a transposição destes saberes para além dos muros da escola. 

É evidenciado que, os alunos de certa maneira, compreendem que suas ações podem 

influenciar no consumo e desperdício de água. Os sistemas de captação, armazenamento e 

aproveitamento de água pluvial, quando instalados em ambientes escolares, podem contribuir 

no processo de sensibilização dos alunos, uma vez que novas abordagens de ensino, quando 

vivenciadas na prática, podem ser utilizadas enriquecendo o processo de aprendizagem 

(PEREIRA; JÚNIOR; SILVA, 2016). 

Diante disso, a construção de um sistema de captação de água da chuva para fins não 

potáveis dentro de uma unidade de ensino apresenta caráter fundamental para a formação de 

um pensamento crítico sobre o uso da água. Acarretando valores econômicos, sociais e 

educacionaisa uma técnica sustentável. Além disso, o sistema de captação de água pluvial e o 

seu aproveitamento é uma alternativa técnica da engenharia e que também é considerado 

vantajoso na diminuição do consumo de água potável (PEIXE, 2012). 

Por fim, esse trabalho teve como objetivo implantar um sistema de captação de água 

pluvial em uma escola publica no município de Ji-Paraná, tal que o próprio sistema se 

transforme um laboratório didático à comunidade academica, sensibilizando alunos e 

funcionários à utilização adequada do recurso em seus determinados fins - potáveis e não 

potáveis. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 HISTÓRICO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS, EM ESPECIAL A ÁGUA. 

 

O desequilíbrio dos recursos naturais, assim como os ciclos pertinenetes à 

manutenção da natureza é eminente. Variáveis como a temperatura, as chuvas e as condições 

climáticas têm se alterado de maneira acelerada em virtude das interferências humanas. 

Segundo Lima et al. (2011) a escassez de água é um problema cada vez mais severo 

em todo o mundo devido a fatores como o consumo excessivo de água bruta, as mudanças 

climáticas, a poluição da água e o consumo insustentável dos recursos hídricos. O que torna o 

tema mais relevante, quando avaliado o potencial hídrico da região amazônica. 

O crescimento econômico e populacional observado ao longo dos últimos anos no 

Brasil fez aumentar a pressão sobre os recursos naturais. Não obstante da função vital da água 

em meio a tal aumento, sendo ela um fatorlimitante parao desenvolvimento urbano, industrial 

e agrícola (ANA, 2002; 2005). 

Marinoski (2007) afirma que devido a este acentuado aumento da população mundial 

e ao consequente aumento do consumo de água potável, vem ocorrendo uma redução gradual 

da qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos. 

Registros históricos indicam que a água da chuva já é utilizada pela humanidade há 

milhares de anos. Existem inúmeras cisternas escavadas em rochas, utilizadas para 

aproveitamento de água pluvial, que são anteriores a 3.000 a.C. Em Israel, encontrou-se um 

dos exemplos mais conhecidos, a famosa Fortaleza de Massada, com 10 reservatórios, tendo 

como capacidade total de 40 milhões de litros. No México, existem cisternas ainda em uso, 

que datam antes da chegada de Cristóvão Colombo à América (ARALDI et al. apud TOMAZ, 

2005, p. 1). 

Os princípios da “sustentabilidade” têm sido utilizados para a construção de um novo 

projeto de sociedade, capazes de garantir o uso e a exploração dos recursos naturais sem levá-

los a escassez e sem comprometer sua oferta à presente e futuras gerações (GHIMIRE, S.R. 

etal, 2017). 
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O uso da água da chuva tem grande potencial de economia de água de abastecimento 

público nas áreas urbanas, e tem ganhado cada vez mais espaço na arquitetura sustentável, 

podendo ser incentivada pelo poder público (ANDRADE; MAIA; LUCIO, 2015). 

 

1.2 SITUAÇÃO CRÍTICA DOS RECURSOS NATURAIS E DA ÁGUA 

 

A grande quantidade de recurso hídrico na região amazônica faz com que o 

pensamento da população seja tendencioso a uma improvável escassez. De fato Pereira, 

Júnior e Silva (2016), afirma que o uso inadequado da água traz sérias preocupações, uma vez 

que tendem a acentuar a sua indisponibilidade. 

Segundo a ANA (Agência Nacional de Águas - 2012) 97% da água disponível no 

mundo são de água salgada, imprópria para consumo ou aproveitamento agrícola e industrial. 

Dos 3% de água doce, 1,75% é gelo, 1,24% constituídos por rios ou aquíferos subterrâneos 

não disponíveis, sobrando míseros 0,007% para o consumo de aproximadamente 7 bilhões de 

pessoas. 

O Brasil, em termos globais, apresenta uma situação confortável quanto aos recursos 

hídricos. Representa 53% da produção de água do continente sul americano e 12% do total 

mundial. No entanto, apesar desse aparente conforto, existe uma distribuição espacial desigual 

dos recursos hídricos no território brasileiro. Cerca de 80% da produção hídrica brasileira 

encontra-se na região hidrográfica Amazônica, onde se encontra o menor contingente 

populacional e valores reduzidos de demandas consuntivas (ANA, 2013). 

O consumo de água aumentou de forma considerável emtodo o planeta ao longo do 

tempo. Em 1900, o mundo consumia cerca de 580 km³ de água; já em 1950, esse consumo 

elevou-se para 1400 km³, passando para 4000 km³ em 2000. Segundo previsões da ONU, é 

provávelque em 2025 o nível de consumo eleve-se para 5200 km³. A despeito dessaelevação 

da utilização da água, registra-se também o aumento do númerode pessoas sem fácil acesso à 

água potável, totalizando 1,1 bilhão em todoo planeta a sofrer com esse problema 

(CONSUMO SUSTENTÁVEL, 2005). 

De fato, o país tem sido alertado sobre a possível crise hídrica. Segundo o último 

Atlas Brasil publicado pela ANA (2011), a expectativa era de que ainda para o ano de 2015, 

somente na área urbana, dos 5.565 municípios brasileiros 55% poderiam ter déficit no 
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abastecimento de água e que 84% das cidades necessitam de investimentos urgentes para 

adequação de seus sistemas produtores de água potável. 

A agricultura é a maior consumidora de água na região da America Latina e Caribe, 

respondendo por mais de 70% das extrações, enquanto os abastecimentos domésticos e 

industriais representam 17% e 13%, respectivamente. A região também é altamente 

dependente da energia hidrelétrica, que fornece mais de 60% da eletricidade, e ainda 

apresenta um significativo (74%) potencial técnico não desenvolvido (WWAP, 2017). 

De acordo com Andrade, Maia e Lucio (2015), uma nova abordagem para a gestão 

da água em áreas urbanas deve necessariamente levar em conta a água de chuva como fonte 

potencial para o abastecimento. 

 

1.3 LEGISLAÇÃO DA ÁGUA E A IMPORTÂNCIA DO SEU USO CONSCIENTE 

 

O uso consciente da água é instituído na Lei nº 9.433/97, forma a Política Nacional 

de Recursos Hídricos, onde em seu art. 1º descreve que tal política baseia-se nos seguintes 

fundamentos principais: I - a água é um bem de domínio público; II - a água é um recurso 

natural limitado, dotado de valor econômico; IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre 

proporcionar o uso múltiplo das águas (BRASIL, 1997). 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA define em sua resolução nº 

357/2005, em seu art. 3º que águas doces, salobras e salinas do Território Nacional são 

classificadas, segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em treze 

classes de qualidade. 

Define-se como uso racional da água um conjunto de atividades, medidas e 

incentivos que têm como principais objetivos: reduzir a demanda de água; melhorar o uso da 

água e reduzir as perdas e desperdícios da mesma; implantar tecnologias para economizar 

água; informar e conscientizar os usuários. (MARINOSKI apud TOMAZ, 2001, p. 10) 

Por Asano et al. (2006) a conservação da água pode trazer benefícios para a utilidade 

da água, meio ambiente e comunidade. Entre eles estão incluídos a energia reduzida, a menor 

utilização de insumos químicos para tratamento de água, expansões reduzidas ou adiadas de 

instalações de água e redução de custos e impactos da gestão de águas residuais. 
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Outras benfeitorias da conservação dos recursos hídricos, acarretadas pela captação 

de água pluvial podem ser vistas na redução dos impactos do desenvolvimento sobre o meio 

ambiente e a saúde humana, redução do escoamento das águas pluviais e transbordamentos 

combinados de esgotos e viabilidade econômica (GHIMIRE, S. R. etal, apudGhimireet al., 

2012; WangandZimmerman, 2015, p. 1). 

Araldiet al. (2014) enfatiza a relevância e a extrema importância da busca de formas 

alternativas de gerenciamento e aplicação desde recurso natural principalmente em 

instituições de ensino. 

Melo etal(2014) acrescentam que o consumo de água é influenciado pelo nível de 

esclarecimento e conhecimento dos usuários sobre a importância da conservação dos recursos 

naturais, da maior ou menor disponibilidade hídrica do local, da existência ou não de sistema 

de medição do volume consumido, dos preços pagos pela água, entre outros aspectos de 

natureza sociocultural, regional e econômica. 

 

1.4 TÉCNICAS DA ENGENHARIA AMBIENTAL PARA ECONOMIA E USO DA 

ÁGUA 

 

Adotar alternativas ambientais de médio custo apresentando a inserção da 

comunidade escolar na manutenção dos recursos é uma tática eficiente para incçusão de um 

pensamento ambiental. Segundo Marinoski (2007) em edificações publicas como as escolas e 

universidades, onde o usuário não é responsável diretamente pelo pagamento da conta de 

abastecimento de água, ocorre uma tendência maior de desperdício de água. 

No trabalho desenvolvido por Panahian, Ghosh e Ding (2016), as emissões de CO2 

equivalentes que foram reduzidas por conta do uso do abastecimento de água da chuva 

utilizada para irrigação do jardim foram de 240,7kg de CO2-e, em cenários para o tanque de 

águas pluviais de 200.000 litros. O estudo ainda aponta que, com o uso dessas técnicas 

sustentáveis, cerca de 6% da energia utilizada na Austrália é gerada por um tipo de energia 

renovável. 

O consumo médio de água para escolas e universidades varia de 10 a 50 litros/dia por 

aluno e 210 litros/dia para empregados, sendo que este consumo é distribuído em diversos 
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usos, variando conforme a tipologia da edificação (MARINOSKI apud TOMAZ, 2001b, p. 

18). 

O aproveitamento de águas pluviais em edificações escolares enquanto alternativa de 

aproveitamento é de fundamental relevância para a conservação dos recursos hídricos, pois 

não causa praticamente nenhum impacto ambiental e gera considerável redução no utilização 

de água potávelpara consumo humano (ARALDI et al., 2014). 

O termo “Água da Chuva” é definido pela ABNT (NBR 15527/2007) como sendo 

água resultante de precipitações atmosféricas coletada em coberturas, telhados, onde não haja 

circulação de pessoas, veículos ou animais. 

Andrade, Maia e Lucio (2015), apontam a variabilidade temporal da precipitação 

como um fator relevante a ser considerado na análise do comportamento de uma cisterna 

frente ao atendimento das suas demandas. Tal característica demonstra o maior potencial da 

região da Amazônia Ocidental. 

Dentro do desenvolvimento do sistema de captação, os reservatórios devem ser 

dimensionados com base em critérios técnicos, econômicos e ambientais, levando em conta as 

boas práticas da engenharia (NBR 15527/ 2007). 

Torna-se evidente que não é somente o retorno financeiro que deve ser contabilizado, 

pois se diminui o gasto com água tratada quando a demanda passa a ser realizada pelo 

armazenamento de água pluvial, mas também contabiliza uma percepção maior sobre um 

ambiente sustentável (ARALDI et al., 2014; MARINOSKI, 2007; ASANO et al., 2006; 

PANAHIAN; GHOSH; DING, 2016). 

 

1.5 O DESPERTAR DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PARA O USO CONSCIENTE DOS RECURSOS NATURAIS 

 

Poupar água reduz as emissões de CO2 geradas pelo abastecimento reticulado de 

água e também poupa água potável como recurso valioso e limitado. (PANAHIAN; GHOSH; 

DING, 2016). 

Os sistemas de captação, armazenamento e aproveitamento de água pluvial, quando 

instalados em ambientes escolares, podem contribuir no processo de sensibilização dos 
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alunos, uma vez que novas abordagens de ensino, quando vivenciadas na prática, podem ser 

utilizadas enriquecendo o processo de aprendizagem (PEREIRA; JÚNIOR; SILVA, 2016). 

Tendo em vista que as escolas são exemplos de instituições que pertencem ao setor 

publico, e que é onde são contabilizados maiores consumos e desperdícios de água, mostra-se 

cada vez mais importante o incentivo à conservação de água nessa tipologia de edificações 

(ARALDI et al., 2014 apud FASOLA et al, 2011, p. 3). 

De fato se tona evidenciado por Pereira, Júnior e Silva (2016) que, os alunos de certa 

maneira, compreendem que suas ações podem influenciar no consumo e desperdício de água. 

Entretanto, não são todas as escolas que desenvolvem iniciativas que diversifiquem o 

processo educativo no âmbito socioambiental. 

Ademais, Castro et al.(2009) aborda a percepção ambiental como a forma pela qual 

os seres humanos ficam a par dos objetos e transformações que se manifestam ao seu entorno, 

buscando compreender a relação entre o ser humano e meio ambiente. 

A conscientização do uso racional da água é uma necessidade atual já que medidas 

educativas que alterem hábitos podem ser fatores efetivos na redução de tarifação de água, 

além de minimizar os gastos excessivos com este recurso natural (ALMEIDA, 2009). 

Segundo Soares, Nunes e Silva (2017) a escola é um dos ambientes mais importantes 

para a transformação das crianças e jovens em cidadãos. Por isso, é imprescindível a 

abordagem de temas relacionados à agua, não só aos seus aspectos físicos, químicos e 

biológicos, como também aos métodos para utilizá-la de forma sustentável. No entanto, a 

escola é identificada por diversos autores como um forte consumidor e desperdiçador de água. 

Cheungetal(2009) pontuam que o termo desperdício compreende as perdas evitáveis, que 

correspondem à negligência do usuário que não tem consciência ambiental. 

O espaço escolar reúne diversos fatores que possibilitam o emprego de ferramentas 

de pesquisa para realizar um levantamento do consumo de água e da percepção dos usuários 

para o uso racional. Contudo, também deve ser um local onde os educandos possam vivenciar 

experiências de uso racional da água e encontrar condições satisfatórias de infraestrutura 

hidrossanitária (MELO etal, 2014). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Ji-Paraná encontra-se no Estado de Rondônia, o qual localiza-se na 

Amazônia Ocidental, entre os paralelos de 7º 58’ e 13º 43’ de Latitude Sul e meridianos de 

59º 50’ e 66º 48’ de Longitude Oeste. O total médio de precipitação sobre o estado é de 

1.759,7 mm para um total médio de 125 dias com chuva, o que representa umamédia de 14 

mm/dia. Para o município de Ji-Paraná foi detectado um valor médio anual de 1.962,8mm. 

(SEDAM, 2012). 

 
 

Figura 1 – Mapa de localização do município de Ji-Paraná. 
Fonte: Autor. 

 

A área de estudo corresponde a Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio 

Bianco, onde foi desenvolvido e instalado o sistema de coleta e armazenamento de água da 

chuva. Atualmente a escola conta com 515 alunos e 43 funcionários, operando no período 

matutino e vespertino. 
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Figura 2 – Entrada da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Bianco. 
Fonte: Autor. 

 

2.2 PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL 

 

Tendo em vista que o projeto necessita de uma coleta de dados prévia para a 

elaboração do sistema, os matérias e métodos foram desenvolvidos com o objetivo de 

proporcionar uma série de precedentes vitais para um dimensionamento, ou seja, os dados 

demonstrados a seguir compõem a sequência metodológica para obtenção do sistema. 

 

2.2.1 Consumo de água para limpeza e irrigação na escola 

Para o cálculo do volume despendido pela escola na limpeza do seu espaço, foi feita 

uma coleta de dados pontuais com os responsáveis pela limpeza. No âmbito escolar há três 

funcionários que são específicos para limpeza, sendo que dois servidores trabalham durante a 

semana e um nos finais de semana. 
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Em geral, as limpezas sempre são feitas pelos funcionários em baldes de 15 litros. 

Com base nisto, a metodologia utilizada para se obter o volume gasto em cada limpeza é 

demonstrada na Tabela 1. 

Tabela 1 –Volume de água utilizada para limpeza da escola e freqüência. 

Local 

Quantidade 

de locais 

(unid.) 

Baldes 

(unid.) 

Volume de 

água gasto 

(l) 

Frequência de limpeza 

Banheiro 2 10 300 2 vezes ao dia 

Salas de Aula 11 6 990 1 vez na semana 

Cozinha 1 1 15 2 vezes ao dia 

Pátio (Esfregão) 1 3 45 1 vez ao dia 

Pátio 1 20 300 1 vez na semana 

Secretaria 1 0,7 10,5 1 vez ao dia 

Sala dos Professores 1 0,7 10,5 1 vez ao dia 

Direção 1 0,7 10,5 1 vez ao dia 

Biblioteca 1 1 15 2 vezes na semana 

Sala de Recurso 1 1 15 1 vez por semana 

Sala de Vídeo 1 1 15 2 vezes na semana 

Quadra 1 28 420 1 vez ao mês 

Sala de Orientação 1 0,7 10,5 1 vez ao dia 

Sala da Coordenação 1 0,7 10,5 1 vez ao dia 

Limpeza Lavatório 1 2 30 1 vez ao dia 

Sala de Informática 1 1 15 2 vezes na semana 

Fonte:Autor. 

Para se obter o volume gasto em cada local, foi utilizada a Equação 1: 

𝑉𝑜𝑙(𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙) = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑖𝑠 ∙ 𝑁º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒𝑠 ∙ 15𝑙                                                    (1) 

 

A Escola António Biancoco obtem um espaço para plantação de hortaliças de 13,68 

m². Sendo esse espaço divido em três canteiros retangulares ocupando um espaço de 

3,80mx1,20m (FIGURA 3). 

Quanto a quantidade adequada para irrigação, de acordo com Pedroni (2013), o 

volume médio recomendável seria de 30 litros a cada metro quadrado de área cultivada, com 

uma frequencia de dias alternados de segunda-feira a sexta-feira e sendo nula nos finais de 

semana e dias chuvosos. 



24 

 

 

 

Figura 3 – Canteiros presentes na escola para cultivo de hortaliças. 
Fonte:Autor. 

 

Após isso, obtendo o volume gasto em cada local, foi possível descobrir a demanda 

de água semanal e mensal da escola, apresentado a seguir na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Somatórios dos volumes diários de consumo de água para limpeza e irrigação, acarretando 

em volumes semanais e mensais. 

Dia Volume de Água (l) 

Segunda-feira 1.161,9 

Terça-feira 766,5 

Quarta-feira 1.176,9 

Quinta-feira 766,5 

Sexta-feira 2.136,9 

Sábado 105 

Domingo 300 

Consumo Semanal 6.413,7 

Consumo Mensal 25.654,8 

Fonte:Autor. 

 

2.2.2 Área de Captação 

A escola conta com sete blocos passíveis de captar a água da chuva, todos com os 

preceitos estabelecidos pela NBR 15527/2007 que diz sobre os requisitos para o 
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aproveitamento de água da chuva em coberturas urbanas para fins não potáveis. Um croqui 

com visão superficial da escola foi elaborado, apontando áreas de captação, ilustrados a seguir 

na figura 4. 

 

 

Figura 4 – Visão superior da escola, apontando os blocos passíveis de captação de água pluvial. 
Fonte: Autor. 

 

Fazendo uso de imagens de satélite georreferenciadas do sensor SPOT – 2, foi 

possível recolher as áreas dos telhados, que são apresentadas a seguir na Tabela 3. A escola 

apresenta um alto índice de área coberta composta em fibrocimento, com potencial de 

escoamento favorável a uma boa vazão. 
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Tabela 3 – Área total disponível para captação de água pluvial sobre os blocos da escola. 

Bloco Área (m²) 

Salas 1 370,5 

Cozinha 252 

Salas 2 198 

Pátio 380 

Sala de Reforço 117 

Secretaria 252 

Quadra 960 

Total 2.543 

Fonte: Autor 

 

2.2.3 Caracterização da Precipitação 

Para um bom entendimento sobre as características de precipitação, a recomendação 

é utilizar uma série histórica de ao menos 15 anos. Com base nisso, foram adquiridos os 

valores através da Agência Nacional de Águas - ANA, por meio do Sistema de Monitoramento 

Hidrológico (HidroWeb) a partir dos dados telemétricos da estação 01061001 Ji-Paraná.  

A bacia selecionada foi a mais próxima ao ponto de captação, e que possuía a série 

histórica desejada. Em posse dos dados, foram calculados os valores médios de precipitação 

mensal na região em estudo, apontados na Tabela 4. 

Outros bancos de dados foram consultados a método de comparação, como os 

pertencentes ao Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia - LBA 

presente na Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR/Campus de Ji-Paraná. 

Contudo, os dados não apresentam uma quantidade satisfatória de anos para compor uma 

série histórica. 
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Tabela 4 – Série histórica de precipitação (1976-1996), apontando a média mensal de chuva para a 

região de estudo. 

 Precipitação (mm)  

Ano 
Ja

n
ei

ro
 

F
ev

er
ei

ro
 

M
ar

ço
 

A
b

ri
l 

M
ai

o
 

Ju
n

h
o
 

Ju
lh

o
 

A
g

o
st

o
 

S
et

em
b

ro
 

O
u

tu
b

ro
 

N
o

v
em

b
ro

 

D
ez

em
b

ro
 

Total 

1976 222,4 367 383,7 107,9 84,1 31 0 16,6 99,6 104,4 274 287,7 1978,4 

1977 239,9 239,2 276,2 138,8 107,2 68,8 5,7 55,6 183,5 83,7 232,3 274,9 1905,8 

1978 252,3 222,4 186,3 307,3 115 14,2 38,2 0,1 81,2 248,6 267,4 416,5 2149,5 

1979 421,1 280,4 202,7 212 100,9 0 0 28,1 45,1 139,7 216,8 236,9 1883,7 

1980 246,8 210,2 404,2 106 123,7 6,2 0,9 9,8 71 87,1 83,4 304,1 1653,4 

1981 223,5 201,5 222,4 76,3 14,3 39,6 1,8 14,6 18 127,4 209,1 139,5 1288 

1982 297 298,2 176,8 146,9 46,3 8,3 3,4 28,1 161,8 99,5 154,9 338,5 1759,7 

1983 184,2 273,9 262 150,9 22,6 8,4 0 0 12,8 52,1 193,7 98,4 1259 

1984 173,4 60,5 110,6 90,7 0,2 0 0,2 12,8 135,2 286,5 89,8 271,2 1231,1 

1985 263,3 224 267,4 209,4 38,6 0,4 16,5 0 120,6 169,5 162,9 233 1705,6 

1986 375,1 177,2 249,6 91,2 150,2 13,6 4,8 35,8 56,4 173 146,4 177 1650,3 

1987 355 157,5 323,2 302,2 48,2 11,4 0 1,4 144,4 128,9 198,1 245 1915,3 

1988 250,8 257,6 259,4 136,8 96,7 13,6 0 0 18 147,1 275,3 336,4 1791,7 

1989 333,4 356,8 399 215,9 21,4 64,7 14,5 45,1 60,8 128,6 133,8 227,3 2001,3 

1990 318,2 378,9 140,7 121,5 88,3 39,9 26,9 32,4 114,2 170,5 259,5 259,6 1950,6 

1991 377,2 342,8 552,8 198,8 176,6 5,6 1,2 0 18,8 182,9 126,6 174,9 2158,2 

1992 242,9 351,2 327,6 166,6 29,2 8,2 0 75,1 238,8 193,7 275 172,8 2081,1 

1993 578,7 557,4 255,4 182,3 42,2 4,5 62,8 25,1 95,7 146,6 158,1 544,5 2653,3 

1994 259,5 227 275,2 142,3 42,5 8,1 12 7,3 30,7 185,6 256,8 773,8 2220,8 

1995 700 498,4 159,3 94,3 116,6 54,8 0 0,7 58,1 196,8 458 287,6 2624,6 

1996 342,7 236,8 290,4 203,7 50,2 30,5 0 100,9 57,2 50,8 263 375,4 2001,6 

Média 263 258 262 147 50,2 11,4 1,2 14,6 71 147 209 271 1915,3 

Fonte: Adaptado da ANA, 2017. 
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2.3 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO 

 

O dimensionamento do sistema foi baseado nas indicações da NBR 15527/2007 

juntamente com as informações recolhidas na escola. Contudo, a execução total do sistema 

ficou impossibilitada, uma vez que a escola não possuía fundos para custear todos os 

aparelhos e reservatórios de volume suficiente, capazes de armazenar água para a limpeza em 

todos os períodos do ano. 

Ainda assim, a escola disponibilizou um reservatório inicial de 1000l. Além de todos 

os outros aparelhos hidráulicos utilizados na montagem do sistema. Com isto, o sistema foi 

instalado passível de expansão, objetivando uma capacidade maior de armazenamento. 

 

2.3.1 Reservatório 

A NBR 15527/2007 prevê alguns métodos para cálculo do reservatório ideal para 

armazenamento de água da chuva, não sendo obrigatório o seu emprego, mas esclarecendo a 

necessidade de utilizar o método normatizado.  

Dentre os cálculos propostos, foi escolhido o Método de Simulação. É um método 

considerado simples e flexível e pode ser aplicado em problemas de qualquer nível de 

complexidade. Ele consiste em gerar séries sintéticas de chuva a partir de séries históricas, 

resultando em diferentes volumes de reservatório para diferentes probabilidades de 

atendimento de demanda (TOMAZ, 2003). 

Os cálculos foram efetuados no programa Excel, tendo em posse os dados de 

precipitação mensal, demanda mensal, área de capitação e o coeficiente de perdas (runoff). 

Neste método a evaporação da água não deve ser levada em conta. O coeficiente de perdas 

adotado foi de 0,80, indicando que 20% da água de chuva captada corresponde à perdas 

devido limpeza de telhado, evaporação e descarte. O modelo de planilha utilizada pode ser 

observado no Apêndice A. 

Para um determinado mês, aplica-se a equação da continuidade a um reservatório 

finito: 
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S(t) = Q(t) + S(t−1) − D(t)                                                                                                        (2) 

Q(t) = C ∙ precipitação da chuva(t) ∙ área de capitação                                                        (3) 

Sendo que: 0 ≤ S(t) ≤ V 

Onde: 

• S(t)é o volume de água no reservatório no tempo t; 

• S(t-1)é o volume de água no reservatório no tempo t – 1; 

• Q(t) é o volume do reservatório fixado; 

• C é o coeficiente de escoamento superficial. 

• Of(m) = S(m)– V é referente à quantidade liberada pelo extravasor (overflow). 

 

2.3.2 Calhas 

A estrutura da escola consta com calhas do tipo quadrada, moldada em chapa de 

galvanizada, obtendo um bocal de saída de água para tubulações de 100 mm, como pode ser 

observado na Figura 5. 

 

 

 

Figura 5 – Calha presente na estrutura da escola (A); Nomenclatura para tipos de calhas (B). 
Fonte: Os organizadores (A); Schindler Engenharia (B). 
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2.3.3 Filtro Autolimpante para Água da Chuva 

O filtro de água é uma das principais peças que compõem um sistema de capitação 

de água da chuva. Através dele são separados os resíduos mais grosseiros, pequenos insetos 

mortos, fezes de bichos, penas de pássaros, etc. Para o sistema em estudo, utilizou-se o Filtro 

Autolimpante para Água da Chuva de 100 mm (FIGURA 6), presente na metodologia de 

Pereira (2012). 

 

 

 

Figura 6 – Preparação do Filtro Autolimpante (A); Filtro Autolimpante instalado no sistema (B). 
Fonte:Autor. 

 

2.3.4 Condutores Horizontais e Verticais  

Os condutores horizontais e verticais são os responsáveis por conduzir a água 

captada até o reservatório suspenso. Foram definidos utilizando os preceitos da ABNT (NBR 

10899/89). De acordo com a norma, as instalações de águas pluviais devem ser projetadas de 

modo a obedecer àsseguintes exigências: 

a) recolher e conduzir a vazão de projeto até locais permitidos pelos dispositivos legais; 

b) ser estanques; 

c) permitir a limpeza e desobstrução de qualquer ponto no interior da instalação; 

d) absorver os esforços provocados pelas variações térmicas a que estão submetidas; 
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e) quando passivas de choques mecânicos, for constituída de materiais resistentes aestes 

choques; 

f) nos componentes expostos, utilizar materiais resistentes às intempéries; 

g) nos componentes em contato com outros materiais de construção, utilizar 

materiaiscompatíveis; 

h) não provocar ruídos excessivos; 

i) resistir às pressões a que podem estar sujeitas; 

j) ser fixadas de maneira a assegurar resistência e durabilidade. 

Os condutores fixados foram de 100 mm, de material PVC, obedecendo à capacidade 

do condutor frente à vazão de projeto. As especificações presentes na norma podem ser 

observadas na Figura 7. 

 

 

Figura 7 – Capacidade de condutores horizontais de seção circular (vazões em L/min). 
Fonte: ABNT NBR 10.899/89. 

 

 

A norma ainda descreve que os condutores horizontais devem ser projetados, sempre 

que possível, com declividade uniforme, com valor mínimo de 0,5%. 

Foi necessário fabricar um apoio para os condutores horizontais dispostos sobre o 

telhado inferior ao de captação. O apoio foi feito de madeira e impermeabilizado com verniz 

semitransparente a base de óleo, com intuito de diminuir as ações das intempéries. A figura 8 

mostra o conduto instalado com uso dos apoios fabricados. 

 

 



32 

 

 

 

Figura 8 – Processo de instalação do condutor horizontal (A); Apoio fabricado para sustentar o 

condutor horizontal (B). 
Fonte: Os organizadores. 

 

2.3.5 Separador das Águas das Primeiras Chuvas 

O objetivo do aparelho é separar e descartar as primeiras águas de chuvas fortes ou 

águas de chuvas fracas, pois essas águas geralmente lavam o telhadoe carregam consigo 

impurezas e resíduos menores que não foram selecionados pelo Filtro Autolimpante 

(PEREIRA, 2012). 

O processo de descarte funciona da seguinte forma: a água que sai do filtro é 

encaminhada para um tubo fechado na ponta. Dessa forma o tubo começa a encher. Quando a 

água alcança uma determinada altura ela começa a escoar em uma saída lateral que direciona 

a água até o reservatório. O volume de água retido na parcela vertical da tubulação é referente 

ao volume de água descartada (PEDRONI, 2013). 

O volume do separador instalado na escola é de 18,30 l, construído em tubo de PVC 

de 100 mm, contendo 2,32m de comprimento, obedecendo ao índice de área de captação 

utilizado para o reservatório de 1000l. 
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Figura 9 – Separador de primeiras águas instalado na escola (A); Método de funcionamento do 

separador (B). 
Fonte: Os organizadores (A); Adaptado, Edson Urbano, 2009 (B). 

 

2.3.6 Manutenção do sistema 

A manutenção do sistema deve ser feita com intuito de evitar entupimentos, desgaste 

e detritos acumulados nos condutores e reservatório. Para armazenamentos no qual serão 

empregados tratamentos da água captada, a manutenção deve avaliar sua realidade e 

estabelecer o seu período ideal de monitoramento dos parâmetros de qualidade de água. 

Mesmo nas épocas de estiagem a água armazenada deve ser monitorada. Os parâmetros 

citados na NBR 15527/2007 são: 

a) pH; 

b) sólidos totais dissolvidos; 

c) amônia; 

d) nitrato; 

e) cloro residual livre; 

f) coliformes termotolerantes; 

g) escherichiacoli. 

 

A periodicidade da limpeza pode ser observada a seguir na Tabela 5: 
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Tabela 5 – Frequência de manutenção dos equipamentos do sistema. 

Componente Frequência de Manutenção 

Dispositivo de descarte de detritos 
Inspeção mensal  

Limpeza trimestral 

Dispositivo de descarte do escoamento inicial Limpeza mensal 

Calhas, condutores verticais e horizontais Semestral 

Dispositivos de desinfecção Mensal 

Bombas Mensal 

Reservatório Limpeza e desinfecção anual 

Fonte: Adaptado ABNT 15527/2007. 

 

2.3.7 Custo do sistema instalado e tempo de retorno do investimento 

O custo de implantação do sistema não levou em consideração os materiais já 

presentes na escola (madeira, tintas, pincéis, pregos, utensílios para acabamento em geral). 

Contudo, o valor não se torna significante frente aos produtos essenciais para a aplicação do 

sistema.  

O custo do sistema instalado na escola pode ser observado a seguirna tabela 6: 

 

Tabela 6 – Planilha de custos dos materiais utilizados no sistema. 

Item UN  QNT Valor Unitário Valor Total 

Abraçadeira Fita Perfurada m 5  R$         1,56   R$     7,80  

Adesivo vedante de silicone 250g incolor - 

ORBIVED un 4  R$       17,50   R$   70,00  

Anel de Vedação Borracha Esgoto 100mm - TIGRE un 13  R$         2,29   R$   29,77  

Bucha Redução Soldável Longa 50x25mm Marrom - 

TIGRE un 2  R$         4,29   R$     8,58  

Bucha para parafusocom Aba Anel 5mm -IVPLAST un 30 R$        0,12 R$     3,60 

Caixa D'água Em Polietileno Com Tampa 1000l - 

PERMATEX un 1  R$     370,00   R$  370,00  

Cap. de PVC para tubo de 100mm - CARDINALDI un 5  R$         5,96   R$   29,80  

Curva 90° Longa Esgoto 100mm - CARDINALDI un 1  R$       43,90   R$   43,90  

Filtro Autolimpante un 1  R$       30,00   R$   30,00  

Joelho 90º de PVC de 100mm - CARDINALDI un 6  R$         4,90   R$   29,40  

Joelho 90º soldável de 25mm - TIGRE un 6  R$         0,81   R$     4,86  

Luva Simples Esgoto 100mm - TIGRE un 12  R$         5,99   R$   71,88  

Parafuso auto-atarraxante, fenda tipo Philips e 3,5 

mm x 25,0 mm un 30  R$         0,18   R$     5,40  

Registro Esférico Soldável Viqua 50mm ( 1 1/2 ) 

Monobloco - VIQUA un 1  R$       16,34   R$   16,34  

Tê de PVC de 100mm c/ Anel - TIGRE un 3  R$       15,75   R$   47,25  
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Tela de Nylon de 120,0 cm x 100,0 cm un 1  R$         3,34   R$     3,34  

Torneira simples PVC 1/2 - HERC un 2  R$         3,93   R$     7,86  

Tubo de PVC de 100,0 mm x 6mt  - FORTEPLAST un 8  R$       55,90   R$  447,20  

Tubo de PVC SOLD. de 25,0 mm x 6mt - 

DUROPLASP un 2  R$       15,54   R$   31,08  

Tubo PVC Soldável 50mm 6M - AMANCO un 1  R$       49,73   R$   49,73  

Total  R$                              1.307,79 

Fonte: Autor, 2017. 

 

De acordo com a estrutura tarifária da Companhia de Água e Esgotos de Rondônia – 

CAERD (JI-PARANÁ, 2015), o valor do m³ da água para consumo na categoria publica 

dentro do intervalo de 11 a 50 m³ pode ser fixado em R$ 14,73.  

O cálculo para o tempo de retono do investimento seguiu a Equação 4. 

 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

(𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓á𝑟𝑖𝑜 ∙ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑒𝑛𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑒𝑚 𝑚³) 
                                     (4) 

 

2.4 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

 

O sistema conta com duas saídas de água: uma para irrigação e outra pra limpeza de 

pátio e salas. Para se conseguir uma vazão suficiente que atenda os usos, de maneira 

gravitacional, foi necessário suspender o reservatório.  

A vazão do sistema pode ser descoberta através da coleta de água em um resevatório 

de volume conhecido, cronometrando o tempo de enchimento do recipiente pela peça 

hidráulica (EQUAÇÃO 5). 

 

𝑉𝑎𝑧ã𝑜 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜
                                                                                                                     (5) 

A figura 10 demonstra a planta do projeto com medidas e locais dos tubos, assim 

como as saídas de água. A figura e demais cortes do sistema podem ser melhor observados no 

Apêndice B. 
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Figura 10 – Planta do sistema de distribuição da água captada. 
Fonte: Autor. 

 

 

2.5 PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

2.5.1 Questionários 

Foram realizados levantamentos bibliográficos e produzido questionário composto 

por 10 perguntas, das quais 8 eram objetivas e 2 dissertativas. Para análise dos dados, 

utilizou-se o padrão de contagem e aplicação de percentual, sendo estes posteriormente 

plotados em gráficos. 

O principal fim, foi analisar a percepção ambiental dos alunos, abordando temas 

gerais sobre a natureza e situação observada em seu meio de vivencia.O questionário 

elaborado pode ser observado no Apêndice C. 

 

2.5.2 Oficinas 

Foram introduzindo conceitos como porosidade, umidade, formação dos solos, 

degradação dos solos, abundância da água, ciclo hidrológico e poluição da água com os 

alunos de 6º ao 9º ano (FIGURA 11). 
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Figura 11 – Apresentação feita aos alunos sobre a disponibilidade hídrica e mananciais. 
Fonte: Autor. 

 

As oficinas e palestras foram ministradas em conjunto com a equipe do projeto: 

“Olericultura Escolar: Educação Ambiental, Sustentabilidade e Cidadania”. Demais 

atividades com outras temáticas foram desenvolvidas, possibilitando uma sensibilização dos 

alunos quanto aos temas de conservação dos recursos naturais. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL 

 

3.1.1 Consumo per capta de água para limpeza e irrigação 

A escola Antônio Bianco apresenta um consumo diário médio de água para limpeza e 

irrigação de 855,16 litros. Além de apresentar uma taxa de consumo per capta para alunos de 

1,66 litros/dia e para funcionários de 19,89 litros/dia. 

Comparando esses valores com os encontrados no trabalho desenvolvido por 

Marinoski (2007), o percentual de consumo de água para fins de limpeza da escola do 

respectivo trabalho foi de 7,5% (sendo o somatório do percentual de limpeza do prédio, 

lavação de carros e irrigação), diz respeito a 656,25 litros/dia. Ainda no mesmo estudo, a fim 

de comparação, os consumos per capta para alunos e professores apresentaram os respectivos 

valores: 1,75 litros/alunos/dia e 5,29/litros/funcionários/dia. 

Pode-se observar que o consumo para alunos não apresenta tanta variação, mas para 

os funcionários o consumo é triplicado. De acordo com os dados presentes no trabalho de 

Soares, Nunes e Silva (2017), o indice de consumo varia de 4,5 litros/agente consumidor/dia 

até 134 litros/agente consumidor/dia. 

 

3.1.2 Área de captação 

Conforme já analisado, a escola apresenta uma superfície relativamente grande para 

captação de água, totalizando um valor de 2.543 m², indicando um grande potencial para 

ambientes escolares. 

Para se obter um contraste do alto potêncial do municipio de Ji-Paraná, foram 

levantados os valores de área de captação provenientes de algumas instituições de ensino, 

utilizando-se da mesma metodologia aplicada à Escola Antônio Bianco. Tais valores pode ser 

observados na Tabela 7: 
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Tabela 7 – Planilha de custos dos materiais utilizados no sistema. 

Centro Educativo Área Aproximada (m²) 

Universidade Federal de Rondônia 6.200 

Instituto Federal de Rondônia 11.100 

E.E.E.M. Jovem Gonçalves Vilela 3.400 

E.E.E.F.M. Gonçalves Dias 4.000 

E.E.E.F.M. Escola Aluízio Ferreira 4.300 

Fonte: Autor. 

 

Os edifícios escolares são uma fonte potencial para a implantação de sistemas 

prediais de aproveitamento das águas para fins não potáveis, pois geralmente apresentam 

grandes áreas de telhados e outras coberturas (MARINOSKI, 2007apud SCHER, 2003, p. 2). 

 

3.1.3 Dados de precipitação 

De acordo com os dados apresentado na Figura 12, o comportamento das chuvas 

durante os anos de 1976 a 1996 não apresentam uma grande oscilação no volume de chuva, e 

sim, meses bem delimitados de seca e chuva. 

 

 
 

Figura 12 – Dados de precipitação no município de Ji-Paraná para o período de 1976 a 1996. 
Fonte: ANA, 2017. 
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Segundo Zardani (2014) lugares onde as precipitações são regulares a implantação de 

um sistema de aproveitamento de água de chuva é mais viável que em lugares que possuem 

grande variabilidade de precipitações ao longo do ano, mesmo que neste local o volume 

acumulado durante o ano seja significante. 

 

3.1.4 Reservatório 

A partir dos cálculos exibidos na metodologia, foi possível obter o volume ideal do 

reservatório, visando atender a os percentuais da demanda de água utilizada para limpeza e 

irrigação na escola. Os cálculos foram efetuados no programa Excel e podem ser observados 

no Apêndice A. 

Os resultados podem ser visualizados na Tabela 8: 

Tabela 8 – Demanda percentual de consumo, e atendimento indicando volumes comerciais dos 

reservatórios. 

Demanda 

(m³) 
% 

Demanda 

Percentual (m³) 

Volume 

Calculado do 

Reservatório 

(m³) 

Volume 

Comercial do 

Reservatório* 

(l) 

25,65 10% 2,57 3,2 4.000 

25,65 20% 5,13 8,3 9.000 

25,65 30% 7,70 13,5 14.000 

25,65 40% 10,26 18,9 19.000 

25,65 50% 12,83 23,8 24.000 

25,65 60% 15,39 28,8 29.000 

25,65 70% 17,96 34 35.000 

25,65 80% 20,52 39,2 40.000 

25,65 90% 23,09 44,3 45.000 

25,65 95% 24,37 48,3 49.000 

25,65 100% 25,65 51,9 52.000 

Fonte: Autor; *Adaptado TRG Fiber, 2017. 

 

Os mesês sem chuva são os responsáveis pelo volume alto. Contudo, os valores 

demonstram uma quantidade média liberada pelo extravasor (overflow) nos meses de chuva 

de aproximadamente 350.000 l de água. 
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3.1.5 Tempo de retorno 

Tendo em vista o pequeno volume de armazenamento do sistema e também os dados 

de precipitação já mencionados na metodologia, para fins de cálculo do tempo de retorno, se 

propôs uma média de quatro preenchimentos mensais do reservatório. Portanto, o tempo de 

retorno do investimento seria de 23 meses. 

 

3.2 PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

3.2.1 Oficinas 

As oficinas realizadas, além de instrumento educador teórico, tiveram como objetivo 

incentivar os alunos a mudarem práticas em suas casas que causem problemas ambientais ao 

solo e à água, enfatizando as consequências de suas ações e a importância na conservação do 

solo e da água. 

Segundo Sivalingamet al. (2017), a compreensão da água pode resultar em uma forte 

preocupação com a proteção e conservação de meio ambiente. A educação é o melhor 

instrumento para desenvolver a compreensão da importância da água entreestudantes. Além 

de tudo o estudo desenvolvido ajudará a modificar o currículo atual de acordo com a 

necessidade de cada escola ou centro de formação. 

Embora a água seja um recurso renovável, pois é cíclica, a ação humana no ambiente 

afeta o regime dos rios e água subterrânea. Mesmo que se tomem medidas para reduzir a 

contaminação, será preciso certo tempo para que a água esteja em qualidade e volumes 

suficientes para as novas gerações. 

Rebouças (2001) afirma que é possível racionalizar o uso da água seguindo o 

exemplo dos programas para uso racional da água (PURA) desenvolvidos em algumas 

instituições de ensino no Brasil e em outros países mais desenvolvidos. Contudo, é preciso 

estimular a substituição de equipamentos obsoletos por outros mais eficientes e desenvolver 

campanhas permanentes de informação à população em geral, incluindo ensinamentos de 

como usar a água disponível nos programas das escolas de 1º e 2º graus. 

As oficinas objetivavam apresentar o pensamento ambiental nos alunos, fazendo com 

que se sentissem parte de um todo. Dias (2000) afirma que a educação ambiental nas escolas 
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deve ter o propósito de conscientização, a formação de cidadãos mais atuantes, sensibilização, 

a busca de mudança de comportamento, a interação da escola com a comunidade, assim, 

pode-se chegar ao objetivo da proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável. 

Existem registros de sistemas implantados em escolas, como em uma instituição de 

São Paulo, a Escola Ponto de Partida, na qual a gestora apontou uma redução de 60% na conta 

de água após a utilização da água da chuva nas atividades de uso de água não potável. Além 

disso, trouxe impacto na conscientização dos alunos, causando uma mudança de 

comportamento, colocando em prática tanto na escola como em casa o que aprendem 

(CENTRO DE REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL, 2016). 

 

3.2.1 Resultados dos questionários aplicados 

Iniciativas que envolvem a educação ambiental tendem a ser mais eficientes se 

tiverem como base o levantamento da percepção dos indivíduos sobre o meio ambiente, por 

isso foi aplicado o questionário aos alunos da escola. 

Como observado na Figura 13, na escola os alunos apresentaram uma visão 

conservacionista, especialmente porque a maioria assinalou alternativas no questionário onde 

o meio ambiente foi descrito de forma mais pura e natural. 
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Figura 13 – Resultados e respostas à questão sobre “O que é Meio Ambiente?”, aplicada em 

questionário aos alunos da escola. 
Fonte: Autor. 

 

De acordo com Caetano e Oliveira (2016) promover o ensino ambiental com a 

demonstração de projetos realizados nas próprias escolas, como implantação de sistemas de 

captação de água, fará com que os alunos conheçam além da teoria, aprendendo a viabilidade 

da prática e vendo seu resultado no cotidiano. 

As metodologias de educação ambiental podem ser propostas ou analisadas 

utilizando-se de estudos sobre percepção do ambiente, como o caso do sistema de captação de 

água da chuva. A utilização do sistema como laboratório educacional visa compreensão da 

educação ambiental inserida no espaço urbano, com a finalidade de despertar a tomada de 

consciência frente ao meio ambiente e especificamente a dinâmica da utilização consciente da 

água. 

12%

32%
49%

0%7%

É o mesmo que natureza.

São os seres vivos e os recursos (ar, água, solo e alimentos) que a natureza oferece.

É o lugar onde os seres vivos (plantas, animais e seres humanos) habitam e relacionam-
se uns com os outros.
São os animais e as plantas.
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Figura 14 – Resultados e respostas à questão sobre “Quem você aponta como o principal responsável 

pelos danos ao meio ambiente?”, aplicada em questionário aos alunos da escola. 
Fonte: Autor. 

 

A atribuição de responsabilidade sobre os danos causados ao meio ambiente é um 

excelente indicador atribuído à consciência ambiental dos alunos (FIGURA 14). No estudo 

desenvolvido por Pereira, Júnior e Silva (2016), os alunos demonstraram ter consciência sobre 

seus consumos quando 80% afirmaram que o maior desperdício ocorre devido aos seus 

próprios descuidos. No mesmo estudo foi observado que cerca de 38% da redução do 

consumo podem ser alcançados nas mudanças de hábitos escolares. 
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O governo. As indústrias. O setor agrícola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sistema de captação de água da chuva é um aliado das boas práticas ambientais e 

transformadoras à uma civilização sustentável. Dentro desse contexto, constatou-se que 

quando aliado aos ambientes escolares, torna-se não somente em um benefício econômico 

para administração, mas traz também possibilidades para a conscientização sobre o uso 

sustentável deste valioso recurso. 

A rede dimensionada apresentou uma vazão de 0,0786 l/s capaz de suprir a utilização 

previamente definida. De acordo com a NBR 10281/2015 – Torneiras: Requisitos e métodos 

de ensaio, a vazão mínima definida para torneiras de jardim e afins é de 0,05 l/s. 

O tempo de retorno do investimento feito pela escola será de 23 meses. Tempo 

relativamente pequeno quando comparado a outros sistemas de captação de água pluvial, 

contudo aceitavel por conta do baixo volume do reservatório de captação ofertado pela escola. 

Através dos dados capturados de área passível de captação, provenientes de demais 

instituições de ensino no município de Ji-Paraná, foi detectada o enorme potêncial de tais 

locais para a implantação do sistema acompanhado dos métodos práticos de educação 

ambiental. 

Foi identificada a necessidade de inserção dos alunos em discussões relativas aos 

problemas ambientais presentes na proximidade da comunidade escolar. Trazendo essa 

informação para o Brasil, de dimensões continentais, faz-se necessária a elaboração mais 

detalhada dos planos de educação ambiental. Sabendo que os impactos sofridos por cada local 

são diferentes e carecem de uma abordagem sobre a comunidade escolar. 

Concluindo, os aspectos de conscientização ambiental trazidos pela implantação do 

sistema de captação de água pluvial à comunidade escolar foram perceptíveis, pois os alunos 
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demonstram maior cuidado com o ambiente e quanto à má utilização da água potável da 

escola. 

Entretanto, devem ser realizados novos estudos para a expansão do sistema, visando 

atender 100% dos usos não potáveis provenientes das atividades diárias na instituição, 

garantindo a oferta de água em todas as épocas do ano, contendo pressão e vazão suficientes, 

usufruindo então da excelente área de captação presente na escola. 
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APÊNDICE A – Planilha para cálculo de dimensionamento de reservatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    

ANÁLISE DE SIMULAÇÃO DO RESERVATÓRIO 

                    

Coeficiente de runoff (CR) = 0,8       

Volume do reservatório (m³) = 1       

Meses 

Chuva 

média 

mensal 

Demanda 

mensal 

Área de 

captação 

Volume de 

chuva mensal 

Volume do 

reservatório 

fixado 

Volume do 

reservatório no 

tempo (t-1) 

Volume do 

reservatório no 

tempo (t) 

Overflow 
Suprimento de 

água externo 

  (mm) (m³) (m²) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 Coluna 7 Coluna 8 Coluna 9 Coluna 10 

Janeiro 263 25,65 2647 557 1 0 1 530,35 0 

Fevereiro 258 25,65 2647 546 1 1 1 520,35 0 

Março 262 25,65 2647 555 1 1 1 529,35 0 

Abril 147 25,65 2647 311 1 1 1 285,35 0 

Maio 50,2 25,65 2647 106 1 1 1 80,35 0 

Junho 11,4 25,65 2647 24 1 1 -0,65 0 0,65 

Julho 1,2 25,65 2647 3 1 0 -22,65 0 22,65 

Agosto 14,6 25,65 2647 31 1 0 1 4,35 0 

Setembro 71 25,65 2647 150 1 1 1 124,35 0 

Outubro 147 25,65 2647 311 1 1 1 285,35 0 

Novembro 209 25,65 2647 443 1 1 1 417,35 0 

Dezembro 271 25,65 2647 574 1 1 1 548,35 0 

Total 1705,4 307,8   3611       3325,5 23,3 
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APÊNDICE B –Planta baixa do sistema de distribuição. 
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APÊNDICE C – Questionário aplicado aos alunos. 
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QUESTIONÁRIO 

 

1 - Qual sua idade? ________ 

 

2 - Falar do meio ambiente é importante para você?  

 

(    ) Sim   (    ) Nunca pensei no assunto 

 

3 - Quais problemas ambientais você encontra na sua rua, na sua casa ou na sua escola? 

 

(    ) Desperdício de água e energia   (    ) Lixo                            (    ) Queimadas 

 

(    ) Terreno baldio                             (    ) Desmatamento          (    ) Não sei 

 

4 - Em quais disciplinas você ouve falar sobre o meio ambiente? 

 

(    ) Português       (    ) Matemática       (    ) Educação Física        (    ) Ciências  

 

(    ) história            (    ) Geografia          (    ) Artes                          (    ) Religião 

 

5 - Onde você mais escuta falar sobre o Meio Ambiente? 

 

(    ) Em casa       (    ) Internet       (    ) Televisão       (    ) Livros       (    ) Escola 

 

6 - Você tem horta ou pomar em casa? 

 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

7 - O que é Meio Ambiente? 

 

(    ) Alternativa 1(    ) Alternativa 2  (    ) Alternativa 3 (    ) Alternativa 4  (    ) Alternativa 5 

 

8 - Quem você aponta como o principal responsável pelos danos ao meio ambiente? 

 

(    ) O governo    (    ) As Industrias   (    ) O setor Agrícola (    ) A Sociedade em Geral (    ) O 

Setor Comercial 

 

9 - Escreva 3 frutas que você gosta mais. 

 

1__________________  2 ________________  3 ________________ 

 

10 - Escreva 3 verduras ou legumes que você gosta mais. 

 

1__________________ 2 _________________ 3 ________________ 
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