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RESUMO 

Embora a concepção de projetos de captação de água de chuva no Brasil ainda seja 

pouco difundida, esta é uma ação de responsabilidade social, que aos poucos ganha 

espaço no mercado da construção civil, tanto nos projetos de novos empreendimentos, 

quanto nas obras de reabilitação e restauração de edificações. Em virtude disso, este 

estudo visa analisar o potencial de aproveitamento de águas pluviais no Instituto Federal 

do Espírito Santo (IFES) da cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES para uso não potável, 

comparando os diferentes métodos descritos pela NBR 15527/2007. A partir de dados 

pluviométricos locais, valores reais de consumo de água da edificação, número de 

usuários e outros dados levantados “in loco”, foi dimensionado um sistema de captação, 

bem como a obtenção do payback estimado, por meio de simulação realizada no 

software Netuno. Este estudo de caso mostra a viabilidade da implantação de projetos 

de aproveitamento de águas pluviais em edificações públicas, sobretudo em instituições 

de ensino, com um tempo de retorno favorável ao investimento aplicado. Dentre os 

métodos avaliados, o de Rippl retornou um potencial de utilização de água pluvial 

satisfatório (71%) para a série histórica analisada, comparado ao percentual de consumo 

não potável estimado (76%). Apesar do investimento para aplicação do projeto ser 

elevado para a edificação em estudo, todos os métodos geraram um tempo de retorno 

financeiro favorável, com exceção do Método de Azevedo Neto que atingiu um tempo 

de retorno de 77,1% do tempo de análise de 20 anos. 

Palavras-chave: Águas pluviais, Edificações públicas, Netuno, Análise financeira, 

Sustentabilidade. 

ABSTRACT 

Although the conception of rainwater catchment projects in Brazil is still little widespread, 

this is a socially responsible action slowly becoming relevant in the civil construction 

market, both in new building projects, as well as in rehabilitation and restoration of 

buildings. Because of this, this study aims to analyze the potential of rainwater use in the 

Federal Institute of Espírito Santo (IFES) located in the city of Cachoeiro de Itapemirim/ES 

for non-potable use, comparing the different methods described by NBR 15527/2007. From 

local rainfall data, real water consumption values of the building, number of users and 

other data collected “in loco”, a catchment system was designed, as well as obtaining 

the estimated payback, using the Netuno software. This case study shows the feasibility of 

implementing rainwater harvesting projects in public buildings, especially in educational 

institutions, with a favorable return on investment. Among the evaluated methods, the 

Rippl method returned a satisfactory rainwater utilization potential (71%) for the historical 

series analyzed, compared to the estimated non-potable consumption (76%). Although 

the investment to apply the project is high for the building under study, all methods 

generated a favorable financial return time, except Azevedo Neto which reached a 

return time of 77.1% of the analysis time of 20 years. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com o Instituto Espanhol de Estudos Estratégicos (IEEE, 2012), a 

indisponibilidade de água é a primeira causa de mortalidade no mundo, 

além de ser um dos motores de atividades como a agricultura e a 

indústria, se tornando, portanto, um elemento essencial para a vida. A 

água é um recurso natural amplamente desperdiçado e, em muitos locais 

já escasso pela demanda excessiva. Num futuro próximo, são muitos os 

desafios envolvendo a gestão dos recursos hídricos, pois a água se tornará 

cada vez mais indisponível em muitos lugares. 

Segundo o relatório das Nações Unidas (UN, 2017), a população mundial 

atual gira em torno de 7,6 bilhões de pessoas, e a expectativa é que para 

o ano de 2100 esse valor atinja aproximadamente 11,2 bilhões de pessoas. 

Consequentemente, este acréscimo populacional ocasionará o aumento 

da demanda de água potável, o que torna necessária a busca de 

soluções para garantir o abastecimento de forma a suprir as demandas 

futuras. 

Nesse sentido, Wang e Zimmerman (2015) salientam a proposta de 

implementação de sistemas de aproveitamento de água de chuva, o que 

pode promover diversos benefícios ecológicos e sociais, em relação ao 

tratamento e distribuição de água e à gestão de águas pluviais. Dentre 

estes benefícios, vale ressaltar a redução de custos com tratamento e 

distribuição uma vez que há a diminuição de consumo da rede pública 

de abastecimento, conservação das fontes de água, redução do 

desperdício com o transporte, redução de inundações e atenuação de 

erosões no solo provocadas pelo escoamento superficial. 

Em termos jurídicos, a Lei n° 5890, de 31 de outubro de 2006, que institui o 

Plano Diretor Municipal e o Sistema de Planejamento de Gestão do 

município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, declara que, dentre as diretrizes 

dispostas em seu Artigo 9° sobre a Política Urbana do Município, em 

consonância com a Constituição Federal de 1988, deve ser obedecida: “II 

– A utilização racional dos recursos naturais de modo a garantir uma 

Cidade sustentável, social, econômica e ambiental para as presentes e 

futuras gerações;” (p. 3). Essa declaração legal, de maneira subjetiva, 

reforça a responsabilidade dos municípios no desenvolvimento de projetos 

sustentáveis para o melhor aproveitamento dos recursos naturais. Em vista 

disso, o sistema de captação de águas pluviais se enquadra dentro desses 

projetos, o que incentiva a discussão desse tema nesta obra, 

disseminando o conhecimento sobre os sistemas de aproveitamento de 

água de chuva, com o intuito de incentivar os setores públicos a priorizar 

investimentos para aplicação em projetos deste seguimento, contribuindo 

não somente para o desenvolvimento socioambiental, mas também no 

gerenciamento de recursos públicos. 



 

 

 

A implantação de sistemas de aproveitamento tem se tornado tendência 

na construção civil, sendo aplicáveis não somente nos projetos de novos 

empreendimentos, mas também podendo ser previstos nas obras de 

restauração e reabilitação de edifícios já existentes. Para este segundo 

caso, é necessário realizar uma adaptação no sistema de instalação 

hidráulica existente para incluir os novos elementos do sistema de 

captação a ser construído na edificação. A partir das plantas de 

instalações hidráulicas já existentes do imóvel, é possível elaborar o projeto 

do sistema de aproveitamento de água de chuva, prevendo as 

modificações necessárias para que a distribuição da água captada atinja 

os pontos de consumo não potáveis, como bacias sanitárias e regas de 

jardins. Para a execução adequada do projeto, é imprescindível um 

prévio planejamento e, posteriormente, o acompanhamento dos serviços 

executados na obra de reabilitação pelo responsável técnico legal, 

garantindo o bom funcionamento do sistema de aproveitamento. 

Dentre os levantamentos de dados necessários para a concepção de um 

projeto de sistema de armazenamento de água pluvial, a demanda de 

água se torna a mais complexa a ser definida com precisão. Ywashima et 

al. (2008) relata que a primeira etapa na elaboração de um projeto de 

sistema de captação de água de chuva é a definição do consumo, 

devendo ser caracterizado adequadamente com a tipologia e as 

particularidades da edificação em estudo. Dessa forma, é importante o 

uso de indicadores que permitam comparar o consumo de água com 

edificações de mesma tipologia. A utilização de uma metodologia 

padrão evita interpretações inadequadas, como por exemplo, a 

padronização na organização dos dados que podem repercutir nos 

resultados obtidos em escolas. Dentre estes, destacam-se a remoção do 

período das férias na determinação do consumo histórico da escola e a 

adoção de um período de 22 dias úteis no diagnóstico de consumo de 

água caso a escola não seja utilizada nos finais de semana. 

Ilha et al. (2008) comparou os índices de consumo de água em diferentes 

escolas, calculados por diversos autores nacionais e estrangeiros, levando-

se em conta diferentes categorias de ensino. Com esses dados, pode-se 

observar uma grande oscilação no consumo per capita de água nas 

escolas, resultante dos diferentes regimes de ensino e hábitos variados 

entre os usuários dos diferentes países. Essa variabilidade de índice de 

consumo também pode estar atrelada com a maneira como cada autor 

calcula esse índice, tal como o número de dias que é considerado no 

cálculo, podendo-se utilizar somente os dias úteis do mês (22 dias em 

média) ou os 30 dias completos. Além desse, a especificação do número 

de alunos por diferentes modalidades de ensino (parcial ou integral), 

também influencia. 

Em adição, Ilha et al. (2008) relata ainda que os altos índices de consumo 

são resultantes sobretudo em função de vazamentos e pelos maus hábitos 

dos usuários, tais como a irrigação de jardins em horários inadequados e 



 

 

 

com o aparelho sanitário continuamente aberto, uso de água corrente 

para higienização pessoal, entre outros. Por outro lado, os menores valores 

de índice de consumo são em virtude de alguns fatores como a não 

utilização dos banheiros sanitários pelos alunos, vinculada ao fato de que 

a carga horária do aluno é reduzida ou pelo estado de conservação 

desses ambientes, o não acionamento da válvula de descarga após o uso 

da bacia sanitária, etc. 

Diante dessas declarações, torna-se fundamental o estudo da viabilidade 

de técnicas alternativas que contribuem para o uso sustentável da água, 

um recurso natural de suma importância para a existência da vida. Dentre 

essas alternativas, o sistema de captação de águas pluviais é um dos 

meios mais acessíveis, devido à sua simplicidade, para que a sociedade 

possa contribuir com o meio-ambiente, tendo como contrapartida um 

retorno financeiro em um prazo relativamente baixo. 

2 METODOLOGIA 

2.1 Área de Estudo 

Para este trabalho, foi utilizado como modelo de estudo a edificação do 

Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) campus Cachoeiro de 

Itapemirim/ES, localizado na Rodovia ES-482 (Cachoeiro x Alegre), na 

localidade rural de Morro Grande. Ele oferece cursos técnicos e de 

graduação, alguns ligados à área de mineração de rochas e, portanto, 

representa uma grande influência para o desenvolvimento do ensino e da 

região sul capixaba, sobretudo do município de Cachoeiro de Itapemirim 

que é uma das principais cidades de produção e exportação de 

mármore e granito no Brasil. A edificação é composta por dez blocos 

iguais distribuídos com salas e laboratórios, uma guarita, uma quadra 

poliesportiva, um galpão, um saguão de entrada e blocos administrativos 

anexos ao saguão de entrada (Figura 1). 

Figura 1 - Arranjo proposto para o sistema de captação de água pluvial. 

Localização do IFES - 20°48'09.59"S 41°09'18.24"O 

 
Fonte: Google Earth® (2019) 

 



 

 

 

Conforme declarado por Marinoski e Ghisi (2008), edificações escolares 

demandam uma quantidade expressiva de água para usos não potáveis 

(caixas de descarga de banheiros, lavagem de piso e automóveis e rega 

de jardins), além de geralmente apresentarem grandes áreas de 

cobertura que podem ser utilizadas para coleta de água de chuva, o que 

incentivou a escolha da localidade para a realização deste estudo. 

As informações obtidas a partir da planta de situação mostram que a área 

total de cobertura é de 8054,76 m². No entanto, por condições de 

viabilidade de projeto, foi considerada uma área de 7788,37 m² para a 

captação de água de chuva na Instituição.  

2.2 Dados Pluviométricos 

A partir da série histórica de precipitação coletada pela estação 

pluviométrica de Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, e o 

número de dias de chuva mensais acumulados, foram calculadas as 

precipitações médias mensais. Os resultados podem ser observados na 

Figura 2. Esta apresenta os valores de precipitação mensal sem e com o 

descarte da primeira chuva utilizada para a lavagem do telhado, cujo 

valor utilizado foi de 2 mm por chuva, conforme orientado pela ABNT NBR 

15527/2007. 

Figura 2 - Precipitação Média Mensal [fev/1964-ago/2018] 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da ANA 

2.3 Estimativas de Consumo 

Para o cálculo da estimativa do consumo de água potável, foi levantado 

o número de usuários junto à Coordenadoria de Engenharia e 

Manutenção da Instituição (Quadro 1). Os usos de água não potável para 

o IFES campus Cachoeiro de Itapemirim considerados foram: descarga de 

bacias sanitárias e mictórios, lavagem de automóveis, rega de jardins e 



 

 

 

lavagem de pisos (Quadro 2). Uma parcela desse levantamento foi 

estimada a partir de dados da Coordenadoria de Engenharia e 

Manutenção e outra por estudos existentes na literatura. 

Quadro 1 - Número de usuários do IFES-campus Cachoeiro de Itapemirim-

Ano 2018 

Descrição Unidade Quantidade 

Discentes Diurnos (Integral) Pessoa 781 

Discentes Noturnos Pessoa 598 

Manutenção Pessoa 3 

Limpeza e Jardinagem Pessoa 16 

Segurança Pessoa 8 

Técnicos Administrativos (Diretorias e Secretarias) Pessoa 60 

Docentes (inclui Coordenadores de Curso) Pessoa 85 

Estagiários Pessoa 8 

Total Pessoa 1559 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados disponibilizados pela Coordenadoria de 

Engenharia e Manutenção do IFES campus Cachoeiro de Itapemirim/ES (2018) 

Quadro 2 - Consumo de água total não potável estimado no IFES 

Consumo Total Não Potável - Estimado 

Calendário 2018 - 

IFES Cachoeiro de 

Itapemirim 

Descarga 

em bacias 

sanitárias 

(m³) 

Lavagem de 

automóveis 

(m³) 

Rega 

de 

jardins 

(m³) 

Lavagem 

de pisos 

(m³) 

Total 

(m³) 

MÊS 
Dias 

Úteis 

Janeiro 0 2,42 1,95 62,93 0,00 67,30 

Fevereiro 13 199,18 1,95 62,93 9,30 273,35 

Março 21 320,64 1,95 62,93 12,87 398,39 

Abril 20 305,41 1,95 0,00 12,74 320,10 

Maio 22 335,79 1,95 0,00 15,54 353,28 

Junho 20 305,41 1,95 0,00 12,74 320,10 

Julho 11 169,11 1,95 0,00 6,50 177,56 

Agosto 24 366,10 1,95 0,00 15,80 383,85 

Setembro 20 305,41 1,95 0,00 12,74 320,10 

Outubro 23 350,95 1,95 0,00 15,67 368,57 

Novembro 20 305,41 1,95 0,00 12,74 320,10 

Dezembro 13 199,42 1,95 62,93 9,30 273,59 

Total Anual 207,00 3165,26 23,40 251,71 135,93 3576,29 

Fonte: O autor 



 

 

 

No Quadro 2, os maiores consumos mensais são em função do uso das 

bacias sanitárias, exceto em janeiro com um consumo muito reduzido 

devido ao período de férias. O volume de água utilizado para descargas 

de bacias sanitárias é responsável por 67% do consumo anual de água 

potável pelo IFES. Este percentual foi calculado a partir do consumo anual 

de água estimado para as descargas de bacias sanitárias, com o volume 

médio anual medido pelo hidrômetro da Instituição entre 2017 e 2018. 

Analisando a Figura 3, observa-se que os quatro usos não potáveis 

considerados neste trabalho representam juntos, em média, 76% do que se 

consume de água potável anualmente, sendo que este percentual 

poderia ser substituído por água pluvial. 

Figura 3 - Consumo de água total medido (média 2017-2018) x Consumo 

de água não potável 

estimado

 
Fonte: O autor 

2.4 Simulação: software Netuno 

Os volumes dos reservatórios inferiores (RI) foram calculados pelos 

diferentes métodos da ABNT NBR 15527/2007 e, posteriormente, utilizados 

na simulação computacional do Netuno para um período de análise de 

20 anos. Para essa análise financeira, foram utilizados os custos estimados 

do reservatório inferior (RI), reservatório superior (RS), tubulações e 

conexões e do sistema de bombeamento, conforme Dias (2019). Como a 

edificação já possui calhas e condutores verticais, estes não foram 

contabilizados na estimativa de custos. A partir das simulações realizadas 

para os diferentes métodos de dimensionamento dispostos pela ABNT NBR 

15527, foram obtidos o volume do reservatório inferior (RI), o Valor Presente 

Líquido (VPL), o Tempo de Retorno do Investimento (TRI) e a Taxa Interna 

de Retorno (TIR)   



 

 

 

Para a simulação, foram determinados os parâmetros de entrada no 

programa que são comuns para todos os métodos, sendo eles: os dados 

diários de precipitação obtidos da página da Agência Nacional de Águas 

(ANA) no intervalo de 01 de fevereiro de 1964 a 31 de outubro de 2018, 

contabilizando 19936 registros; o descarte de 2 mm (first flush); a área de 

captação total igual a 7788,37 m²;  a demanda total de água (litros x per 

capita/dia), obtida pela média dos volumes hidrometrados nos anos de 

2017 e 2018; o número de usuários (neste caso foi considerado o valor 1, 

pois os dados de demanda total de água em litros per capita/dia foram 

lançados mensalmente, sendo considerado implicitamente no cálculo da 

demanda); o percentual da demanda total a ser substituída por água 

pluvial no percentual de 76% e o coeficiente de escoamento superficial, 

considerado 0,80. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir das simulações realizadas com os diferentes métodos de 

dimensionamento dispostos pela ABNT NBR 15527, os resultados do RI, VPL, 

TRI e TIR estão apresentados no Quadro 3. Os resultados indicam que todos 

os métodos tiveram um tempo de retorno dentro do período de análise de 

20 anos. No entanto, o de Azevedo Neto se torna o mais inviável dentre os 

métodos, uma vez que o seu Tempo de Retorno do Investimento é 

correspondente a 77,1% do período de análise usado nesse estudo. 

A partir das informações do Quadro 3 e da Figura 4, observa-se que o 

tempo de retorno tende a aumentar conforme o volume do reservatório 

inferior aumenta, em função do aumento de custos construtivos. 

Quadro 3 - Resultados obtidos da análise econômica simulada no Netuno 

para os métodos de dimensionamento da ABNT NBR 15527/2007 

Método 
Volume 

RI (m³) 

Valor Presente 

Líquido-VPL 

Tempo de 

Retorno do 

Investimento-TRI 

Taxa 

Interna de 

Retorno-TIR 

(%/mês) Meses Anos 

Rippl 442,16 R$594.815,40 80 6,67 1,58 

Azevedo Neto 2313,86 R$227.357,43 185 15,42 0,68 

Simulação 226,00 R$587.579,55 69 5,75 1,82 

Prático Alemão 214,58 R$584.861,14 69 5,75 1,83 

Prático Inglês 550,92 R$588.272,49 86 7,17 1,48 

Prático 

Australiano 
263,00 R$592.456,49 71 5,92 1,77 

Fonte: O autor 

 

 

 



 

 

 

Figura 4 - Volume do Reservatório Inferior (RI) x Tempo de Retorno do 

Investimento por método de 

dimensionamento

 
Fonte: O autor 

 

A escolha de um método de dimensionamento para o reservatório inferior 

é um assunto delicado, visto que cada método tem aspectos de análise 

diferentes. A escolha deve ser feita de maneira que o método escolhido 

seja o que mais se adequa para o projeto em questão. 

De acordo com a Figura 5, o método que mais se aproxima do percentual 

de substituição de água potável por água pluvial (76%) é o de Azevedo 

Neto. Porém, como constatado, este método não é o mais recomendado 

para este caso. 

Figura 5 - Volume do Reservatório Inferior (RI) e Potencial de Utilização de 

água pluvial por método de dimensionamento. 

 
Fonte: O autor 

 

Os custos construtivos para cada método (Figura 6) foram estimados 

através do levantamento de materiais essencialmente necessários para a 

instalação do sistema de aproveitamento de água pluvial no IFES. Foi 

orçado por cotação um sistema com duas bombas (R$ 1.404,40) e um 

reservatório superior de 10.000 litros (R$ 3.664,11) e, por composições de 

custos do Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil 

(SINAPI), foram orçadas as tubulações e conexões (R$ 121.639) e os custos 



 

 

 

construtivos com o reservatório inferior em concreto armado e aterrado 

para cada método de dimensionamento. 

Figura 6 - Custos Totais (R$) por método de dimensionamento 

 
Fonte: O autor 

 

O custo unitário (Figura 7) foi obtido a partir da razão do custo total de 

implantação (R$) com o volume do reservatório inferior (m³) para cada 

método. 

Figura 7 - Custo Unitário (R$/m³) x Potencial de Utilização de água pluvial 

(%) 

 
Fonte: O autor 

 

Todos os métodos retornaram valores de VPL positivos, além da Taxas 

Internas de Retorno estarem superiores a Taxa Mínima de Atratividade 

(0,3715%), o que significa que são métodos economicamente viáveis. 

Entretanto, cada método tem um valor diferente de potencial de 

aproveitamento. 

Levando-se em conta que o método de Rippl considera a precipitação e 

a demanda não potável, e que ele chega o mais próximo do percentual 

da demanda total a ser substituída por água de chuva, pode-se dizer que 

este método é uma boa opção para a determinação do volume do 

reservatório inferior. 



 

 

 

O método Prático Inglês, apesar de apresentar um potencial de utilização 

de água pluvial maior e um custo unitário menor que o método de Rippl, é 

um método empírico e não leva em consideração as demandas da 

edificação. Logo, ele se torna um método menos atrativo para o 

dimensionamento do reservatório inferior. 

Os métodos Prático Alemão, da Simulação e Prático Australiano 

apresentaram os menores potenciais de utilização de água pluvial e os 

maiores custos unitários construtivos. Portanto, estes métodos deixam de 

ser candidatos para o dimensionamento do projeto em questão. 

A análise realizada pelo Netuno possivelmente resulta em valores mais 

otimizados, pois avalia dados históricos de precipitação diária, permite a 

alteração de dados de entrada e possibilita a comparação da análise 

financeira entre os métodos da ABNT NBR 15527, através da simulação 

para os diferentes volumes encontrados pelos métodos da norma. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No que concerne ao sistema de gestão pública de águas pluviais, os 

diversos municípios espalhados pelo Brasil encontram grandes desafios 

para a manipulação adequada desse recurso natural, para ser utilizado 

em prol das comunidades. Diversas regiões sofrem com alagamentos e 

enchentes nos períodos de chuvas intensas. De maneira antagônica, há 

também os locais que sofrem com a escassez hídrica ao longo do ano. 

Portanto, a busca por proposições de projetos que sejam eficazes no 

controle desses fenômenos para o bem-estar da sociedade se tornou 

parte essencial das políticas públicas municipais. 

O método de Rippl retornou um potencial de utilização de água pluvial 

satisfatório (71%) para a série histórica analisada, comparado ao 

percentual de consumo não potável estimado (76%). Os métodos 

retornaram VPL positivos e as TIR foram superiores a TMA, indicando a 

viabilidade financeira de cada método. Além disso, o tempo de retorno 

oscilou entre 6 e 16 anos, sendo relativamente viável no tempo de análise 

de 20 anos, exceto o método de Azevedo Neto que atingiu 77,1% do 

tempo de análise para início do retorno financeiro. 

Nesse sentido, é notório o reconhecimento das diversas vantagens 

sustentáveis que projetos do segmento deste trabalho podem 

proporcionar quando são implementados em edifícios de novos 

empreendimentos ou mesmo em obras de revitalização. Dessa forma, 

espera-se que este estudo de caso sirva de inspiração e incentivo para 

que os órgãos públicos desenvolvam políticas de aproveitamentos de 

recursos naturais em edificações públicas. 
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