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RESUMO 
Entre os recursos naturais, a água doce, indispensável para a manutenção da vida no planeta, tem tido uma demanda 
cada vez maior decorrente do aumento da produção industrial e agrícola e da população mundial. Visando a preservação 
deste recurso para as gerações futuras é urgente a criação de políticas públicas sustentáveis pelos países e, 
principalmente a construção de uma cultura de racionalização dos recursos naturais. Este trabalho apresenta um estudo 
de caso de racionalização do consumo de água em uma edificação pública, através da utilização de dispositivos 
economizadores e os sistemas de captação de água pluvial. Inicialmente procedeu-se uma revisão bibliográfica sobre os 
dispositivos economizadores e sobre os sistemas de captação de água de chuva. A pesquisa demonstrou que a 
substituição de equipamentos convencionais por outros redutores de consumo pode contribuir com a redução da metade 
do suprimento de água da edificação. No caso dos sistemas de captação e aproveitamento de água de chuva o estudo 
apresentou um surpreendente resultado que ultrapassa a necessidade total de suprimento de água da edificação pública. 
A vantagem destas mudanças entre outras está na redução de volume de água consumido e de esgoto tratado e, 
consequentemente, diminuição dos gastos. No entanto, a maior vantagem é sem dúvida a possibilidade de atendimento 
de maior número de usuários. 
 
PALAVRAS-CHAVE: consumo de água, economia de água, captação de água de chuva. 
 
 
INTRODUÇÃO 

As cidades do século XXI têm desafios específicos para um desenvolvimento sustentável, independente do tamanho, 
como a deficiência de moradias adequadas com serviços de saneamento ambiental, desemprego, poluição ambiental, 
violência, baixa qualidade de transportes públicos e marginalidade social. A crise urbana e a ambiental estão 
indissoluvelmente unidas.  
 
Entre os recursos naturais, a água doce, indispensável para a manutenção da vida no planeta, tem tido uma demanda 
cada vez maior decorrente do aumento da produção industrial e agrícola e da população mundial. Visando a preservação 
deste recurso para as gerações futuras é urgente a criação de políticas públicas sustentáveis pelos países e, 
principalmente a construção de uma cultura de racionalização dos recursos naturais. 
 
Diante disto, observam-se algumas iniciativas de organizações mundiais para reverter este quadro, como o 
estabelecimento de agendas ambientais comuns, como a Agenda 21, Tratados e Convenções. Estes acordos procuram 
criar um encontro político entre uma agenda estritamente ambiental e uma agenda social, resultado do entendimento de 
que os fatores ambientais e sociais não são dissociáveis. Neste contexto, o conhecimento científico precisa integrar 
política ambiental com política econômica e realizar a difícil tarefa de unir teorias biológicas, sociais e econômicas para 
a sobrevivência das futuras gerações. 
 
O crescimento populacional mundial nas últimas décadas tem aumentado consideravelmente a demanda por água doce. 
Segundo dados da Agencia Nacional de Águas, o consumo global de água doce está dobrando a cada 20 anos, enquanto 
que a extração tem taxas superiores às da reposição. A poluição ambiental vem agravando a capacidade natural de 
suprimento desta crescente demanda. Além disto, a água doce tem uma distribuição bastante heterogênea e estima-se 
que 54 países, 40% da população mundial, enfrentarão uma severa escassez por volta de 2050. 

 
O Brasil possui grandes mananciais superficiais e subterrâneos. O aquífero Guarani é o maior de todos, se estendendo 
do sul do país até a Bacia Amazônica. No entanto, reservas como esta estão ameaçadas pela poluição, pelo 
desmatamento não sustentável e pelas alterações no ciclo das chuvas provocadas pelo aquecimento global. 
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Estudos demonstram que o Brasil, apesar de possuir grande reserva de recursos hídricos, apresenta atualmente em seu 
território regiões com stress hídrico (Gonçalves, 2006). A escassez de água nestas regiões, segundo o estudo é de origem 
quantitativa devida os períodos de estiagem e qualitativa provocada pela poluição. É de competência do governo federal 
a criação de políticas públicas com programas voltados para a eficiência do uso da água como forma de reduzir as 
vazões captadas e o incremento da poluição.   
Por isso a necessidade de termos uma mudança social profunda, revolucionando a utilização da água para um uso 
racional, evitando desperdícios, com o objetivo de termos esse bem precioso preservado para as gerações futuras. 
 
A redução do consumo da água bem como o combate do desperdício deste importante recurso natural pode ser, segundo 
Oliveira (1999) através de três tipos de ações, na área econômica, na área social e na área tecnológica.  
As ações econômicas podem ocorrer através dos incentivos e desincentivos propostos por subsídios para aquisição de 
procedimentos economizadores ou a implementação de política de elevação de tarifas visando a redução do consumo. 
No caso das ações sociais contemplam-se as campanhas educativas para a conscientização do usuário para 
procedimentos redutores de consumo. Já as ações tecnológicas implicam na substituição de sistemas e componentes 
convencionais por outros economizadores de água.  O autor enfatiza neste estudo que no caso da substituição de 
componentes economizadores a redução do consumo ocorre independentemente da ação do usuário.  
 
Neste trabalho trata de ações na área tecnológica, utilizando como estudo de caso um edifício público na cidade de João 
Pessoa e tendo como objetivo demonstrar a economia do consumo de água potável através da substituição de aparelhos 
convencionais por componentes economizadores e da implantação de um sistema de captação de água de chuva.   
 
 
OBJETIVOS DO TRABALHO 
 

 Apresentar exemplos de tecnologias economizadoras de água; 
 Comparar estimativas de consumo com a substituição de componentes hidráulicos convencionais por 

componentes hidráulicos economizadores; 
 Simular  o retorno de economia de água em termos percentuais com a substituição por tecnologias 

economizadoras em uma edificação pública; 
 Calcular uma estimativa de volume de água de chuva através da implantação de um sistema de captação de 

água de chuva para uma edificação pública; 
 Calcular o percentual de economia no consumo de água com substituição dos aparelhos convencionais e 

implantação do sistema de captação de água de chuva.  
 

 
METODOLOGIA 

A revisão bibliográfica desenvolveu-se inicialmente com o primeiro tema da pesquisa que são os aparelhos 
economizadores de água nos pontos de consumo. Apesar de ser uma questão fundamental na racionalização do uso da 
água, o Brasil tem poucos estudos na área. 
 
O segundo tema abordado, os sistemas de captação de água de chuva, têm sido nos últimos anos a grande novidade. 
Alguns municípios brasileiros estão começando a propor uma legislação que incentive a população ao uso da água de 
chuva para fins não potáveis. 
 
O estudo de caso apresentado está localizado no estado da Paraíba e por isso tornou-se necessário a descrição hídrica da 
região para depois acontecer a descrição do edifício da SUPLAN. 

Finalmente, de acordo com percentuais calculados em pesquisas trabalhos de autores sobre o assunto, procedeu-se uma 
estimativa de economia com o uso de equipamentos economizadores e a implantação de um sistema de captação de 
chuva. 
 

CONSUMO DE ÁGUA EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 
 
Os aparelhos com tecnologia economizadora de água nos pontos de consumo funcionam com vazão reduzida evitando o 
desperdício. A crescente aceitabilidade destes aparelhos provavelmente decorre do fato de serem medidas que 
dependem menos de hábitos e motivações permanentes do que de uma tomada de decisão sobre a aquisição dos 
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equipamentos. 
 
Um estudo realizado sobre estimativa de uso final de água em dez edifícios públicos na cidade de Florianópolis 
(KAMMERS, 2004) demonstra que os percentuais referentes aos vasos sanitários representam 47,70%, enquanto o 
consumo de mictórios chegou a 30,60 % e por último a limpeza, rega de áreas verdes e lavagem de carro, com 4,90% do 
total consumido. (Figura 13). Verifica-se que aproximadamente 78,30 % da água consumida em edifícios públicos não 
precisam ser potáveis uma vez que dizem respeitos ao uso de bacia sanitária e mictório. Os autores concluem com a 
indicação da possibilidade do reuso de água e da captação de água de chuva para esta destinação.   
 

VASO SANITÁRIO

MICTÓRIO

LIMPEZA, REGA DE
JARDIM E LAV DE

CARRO

 
Figura 1: Uso final de água em edifícios públicos. Fonte: Kammers (2004) 
 
 
APROVEITAMENTOS DA ÁGUA DE CHUVA NAS CIDADES 
 
O uso da água de chuva para o consumo das populações das cidades existe em construções antigas em diversas partes do 
mundo. Reservatórios escavados em rochas localizados em Israel comprovam a existência do costume do 
aproveitamento da água de chuva. Em Roma encontram-se reservatórios subterrâneos com entradas na parte superior 
utilizados para o abastecimento público (Tomaz, 2013). 

Atualmente, vários países desenvolvem e executam projetos de sistemas de captação de água de chuva. A constatação da 
carência e diminuição da disponibilidade deste recurso natural é um consenso a nível mundial. 
 
A cidade de Tóquio, por exemplo, prevenir simultaneamente as inundações e a falta de água, a cidade avançou para a 
construção de vários reservatórios por toda a cidade com a finalidade de reter a água pluvial. Os proprietários de 
edifícios e residências ao construírem seus reservatórios recebem incentivos por cada litro de água de chuva recolhido. 
(Amaral,2007) 
 
A Alemanha é abastecida 76% por aquíferos subterrâneos por causa da poluição de seus rios, após a forte 
industrialização do país. Recentemente, com o abaixamento dos aquíferos tornou-se um país líder na execução dos 
sistemas de captação de água de chuva, tanto para fins domésticos como comerciais. (Amaral,2007) 
 
A cidade de São Paulo, por exemplo, através da Lei nº 13.276 e o Decreto nº 41.814 que regulamenta esta lei 
determinaram a obrigatoriedade da execução de reservatório de águas pluviais coletadas de cobertas e pavimentos nos 
lotes construídos ou não, que possuam uma área impermeabilizada superior a 500 m². Trata-se de providências para 
evitar as inundações urbanas, uma vez que incentiva soluções para a infiltração da água de chuva no solo e a utilização 
da mesma, quando armazenada para fins não potáveis. 
 
As iniciativas municipais em todo Brasil para racionalizar o uso da água pretendem incentivar novos hábitos de 
consumo para a população urbana, reduzir o volume do abastecimento público e a redução da velocidade crescente da 
demanda hídrica das cidades. 
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Em residências, condomínios e edifícios públicos estes sistemas podem funcionar de forma independente e autônomo 
com a instalação de uma infraestrutura própria. A captação pode ocorrer através de telhas e calhas nos pisos e cobertas e 
a água direcionada a reservatórios específicos para este fim.  
 
A Norma Brasileira _ NBR 15527/2007 – “Água de chuva: aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins 
não potáveis” define requisitos e procedimentos para a elaboração do projeto de um sistema de captação e 
aproveitamento de água pluvial.  Esta norma considera fins não potáveis, após tratamento adequado, o uso para 
descargas de bacias sanitárias, irrigação de gramados, limpeza de calçadas e ruas, limpeza de pátios, espelhos de água e 
isos industriais. 
 
O sistema é composto de calhas horizontais e/ou verticais, tubulação de alimentação e os reservatórios. O 
dimensionamento do reservatório depende da área de captação, demanda da água, índice pluviométrico da região e do 
coeficiente de escoamento que depende da superfície de captação e no caso de coberturas, a inclinação do telhado. 
 

ESTUDO DE CASO: A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO 
ESTADO DA PARAÍBA SUPLAN. 
 

                          
Figura 2: Localização do edifício da SUPLAN no bairro de Jaguaribe. Fonte: www.maps.google.com.br 

  
A edificação tem 50 anos de construída e é abastecida em parte pela CAGEPA e por um poço situado na área do seu 
terreno. O edifício possui 2.319,56 m² de construção distribuídos em blocos, sendo dois os principais que abrigam as 
Diretorias Administrativas e Técnica e o Bloco da Superintendência. (Tabela 1) 

 
Tabela 1: Áreas de coberta do edifício sede da SUPLAN. Fonte: Arquivos em CAD da Divisão de Estudos e Projetos da 
SUPLAN 

SETORES ÁREA DE COBERTA (m²) 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E TÉCNICA 917,00 

SUPERINTENDENCIA 346,30 

CIRCULAÇÃO E SANITÁRIO PÚBLICO 84,07 

GARAGEM 492,04 

ASSUP 438,15 



VI Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental 
Porto Alegre/RS – 23 a 26/11/2015 

 
 

IBEAS – Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais 

 

5 

CANTINA 42,00 

ÁREA TOTAL 2319,56 

 
 
A seguir a planta de locação das construções existentes na sede da SUPLAN na Figura 3. 
 

 

Figura 3: Planta de Locação da SUPLAN. Fonte: Departamento de Estudos e Projetos da Superintendência de 
Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN 
 

A SUPLAN na sua sede conta com uma média de 277 funcionários nos últimos dois anos, que trabalham em dois turnos, 
conforme Tabela 2:  
 
Tabela 2: Quantidade de usuários no edifício sede da SUPLAN em 2012 e 2013. Fonte: Divisão de Recursos Humanos 
da SUPLAN.   

NÚMERO DE USUÁRIOS 

MÊS ANO 2012 ANO 2013 

JANEIRO 304 269 

FEVEREIRO 275 274 
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MARÇO 297 272 

ABRIL 297 273 

MAIO 292 272 

JUNHO 271 272 

JULHO 286 271 

AGOSTO 268 304 

SETEMBRO 267 270 

OUTUBRO 267 272 

NOVEMBRO 267 
 

DEZEMBRO 267 
 

MÉDIA ANUAL 279,8 274,9 

MÉDIA DOS DOIS ANOS 277,4 USUÁRIOS 

 
 
Estimativa de redução do consumo com a substituição de componentes convencionais por dispositivos 
economizadores   
 

Trata-se de um edifício público, portanto segundo a Tabela 3, o consumo de água prédios públicos ou comerciais é de 
50 litros per capita, isto é, por habitante ou usuário. 
 

Tabela 3: Estimativa de consumo de água. Fonte: (Creder, 2012) 

Prédio Consumo (litros) 

Residências 120 per capita 

Apartamentos 200 per capita 

Hospitais 250 por leito 

Escolas (internatos) 150 per capita 

Edifícios públicos ou comerciais 50 per capita 

Escritórios 50 per capita 

Restaurante 25 por refeição 

 

Desta forma, considerando a média de 277 usuários do edifício, temos: 
 
V = Ve x D/ 1000 x U 
 
Onde: Ve = estimativa de consumo em edificações públicas 
           D = dias úteis do ano   
           U = número de habitante 
 
V = 50 litros/ hab x dia x 252 dias no ano/ 1000 litros x 277 habitantes 
 
V = 50 X 0,252 X 277 = 3.490,2 m³ 
 
Cálculo do percentual de redução com a substituição dos equipamentos convencionais por equipamentos 
economizadores 
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Os fabricantes de aparelhos sanitários como foi visto, têm desenvolvidos dispositivos e modelos que reduzem a 
quantidade de água consumida. A Tabela 4 mostra estimativas em valores percentuais de redução de consumo entre 
equipamentos convencionais e os considerados redutores de consumo. 
 

Tabela 4: Diferença em percentual de consumo entre equipamento convencional e redutor. Fonte: (Marinho, 2007). 

EQUIPAMENTO 
CONVENCIONAL 

CONSUMO 
EQUIPAMENTO 
ECONOMIZADOR 

CONSUMO ECONOMIA 

BACIA COM CAIXA 
ACOPLADA 

12 litros/descarga Bacia com VDR 6 litros/descarga 50% 

DUCHA (até 6 mca) 
0,19 

litros/segundo 
Restritor de vazão 8 

l/min 
0,13 litros/segundo 32% 

TORNEIRA DE PIA 
(até 6 mca) 

0,23 
litros/segundo 

Arejador de vazão 6 
l/min 

0,10 litros/segundo 57% 

TORNEIRA DE USO 
GERAL (até 6 mca) 

0,26 
litros/segundo 

Restritor de vazão 0,10 litros/segundo 62% 

 

Neste estudo usaremos para nosso cálculo o percentual de economia referente aos consumos de água não potável, que 
são as bacias sanitárias e as duchas.  
 
Média percentual de consumo com os dispositivos redutores = 50 + 32 + 57 + 62 / 4 = 50,25 % 
 
V1 = V x 50,25% 
 
Onde: V= estimativa de consumo da sede da SUPLAN 
           V1 = quantidade de consumo reduzido 
V1 = 3.490,2 m³ X 0,5025 = 1753,82 m³ 
 
A quantidade de água economizada corresponde aproximadamente a metade da estimativa de consumo de água atual 
para toda as edificações da sede da SUPLAN. 
 
Estimativa de redução do consumo com a implantação de um sistema de captação de água de chuva 
 

A sede da SUPLAN é constituída de várias construções de diferentes áreas. Na Tabela 5 estão as áreas de coberta de 
cada edificação. Verifica-se que as maiores referem-se ao bloco da Diretoria Administrativa e Técnica com 917 m², a 
Garagem com 492 m², ASSUP com 438 m² e a Superintendência com 346,30 m². 
Para calcular uma estimativa de captação de água de chuva neste trabalho será realizada uma simulação com cada área 
de coberta disponível para a captação da chuva.  
O tipo de material por onde a chuva escoa influencia no volume aproveitado, Assim sendo, para efeito de cálculo, usa-se 
um coeficiente de escoamento denominado coeficiente de Runoff. Tomaz (2003) 
Quanto ao índice de precipitação pluviométrica será o índice acumulado para o município de João Pessoa fornecido pelo 
INMET para o ano de 2013, que é 2.120,20 mm. 
 
V2 = A x I x c 
 
Onde: V2 = volume de água de chuva aproveitado 
            A = área da coberta do bloco da Superintendência = 917,00 m² 
            I = Indice de precipitação acumulada 
            C = coeficiente de Runoff para telhas corrugadas = 0,9 
 
Verifica-se na Tabela 5 que o aproveitamento de todas as cobertas disponíveis para a captação de água de chuva 
ultrapassaria a estimativa de consumo de água para a sede da SUPLAN em 26%. Ou seja, seria suficiente para suprir 
todas as necessidades de abastecimento do edifício, somente com este sistema. 
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Tabela 5: Simulação de captação de água de chuva.  

SETORES 
ÁREA DE 
COBERTA 
(m²) 

COEFICIENTE 
DE RUNOFF 

PRECIPITAÇÃO 
ACUMULADA 
EM 2013 (m) 

VOLUME DE 
CHUVA 
APROVEITADA 
(m³) 

DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA E 
TÉCNICA 

917,00 0,90 2,12 1749,64 

SUPERINTENDENCIA 346,30 0,90 2,12 660,74 

CIRCULAÇÃO E 
SANITÁRIO PÚBLICO 

84,07 0,90 2,12 160,41 

GARAGEM 492,04 0,90 2,12 938,81 

ASSUP 438,15 0,90 2,12 835,99 

CANTINA 42,00 0,90 2,12 80,14 

ÁREA TOTAL 2319,56     4.425,72 m³ 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados deste estudo surpreendem sobre a capacidade de aproveitamento da água de chuva e de práticas simples 
como a substituição de equipamentos economizadores de água nos pontos de uso final. Evidentemente, no Brasil faltam 
pesquisas nesta área. Os programas e iniciativas legislativas do governo e os desenvolvidos por universidades ainda são 
insuficientes diante da urgência da concretização de uma prática de racionalização do uso da água.  
 
Esta pesquisa aconteceu numa região do estado de certa forma privilegiada em condições climáticas em comparação às 
outras regiões da Paraíba. As estiagens no interior e o processo de desertificação em algumas áreas é um fato 
preocupante. No entanto, é possível, urgente e necessário o desenvolvimento de estudos de racionalização dos recursos 
naturais para estes locais. 
 
É importante salientar que as tecnologias dos sistemas de captação de água de chuva são bastante simples porem devem 
ser associadas a outras práticas como o aproveitamento da energia solar e eólica, além de torna-las acessíveis 
socialmente para toda população. 
 
A pesquisa bibliográfica, entre outras coisas, mostrou que a tecnologia de aproveitamento de água de chuva era utilizada 
por civilizações antes da nossa era, como podemos ainda encontrar em Roma, Israel e em outros locais do mundo. Trata-
se de soluções simples que foi abandonada pela comodidade dos avanços tecnológicos e pelo falso entendimento que 
para atender grandes contingentes populacionais é necessário a implantação de outras soluções. 
A captação de água de chuva através de telhados verdes é extremamente interessante do ponto de vista sustentável e da 
racionalização do uso da água. As vantagens são muitas, desde a redução com os gastos com o condicionamento de ar 
internamente até os benefícios climáticos no meio urbano. 
Existem duas questões fundamentais que permeiam a racionalização do consumo dos recursos naturais que são a 
redução dos custos de implantação desta tecnologia e a construção de uma cultura de combate ao desperdício de um 
modo geral. 
 
Quanto aos custos destas tecnologias as palavras chaves são a pesquisa científica e políticas públicas de incentivos na 
fabricação e na utilização destas tecnologias. As iniciativas de políticas públicas com esta finalidade são ainda poucas e 
bastantes lentas para ter eficácia para uma questão tão urgente. 
 
A construção de uma cultura é complexa e deve ser iniciada nas escolas, desde as mudanças no próprio ambiente físico 
de aprendizagem com a instalação destas tecnologias com oficinas de elaboração de pequenas práticas de racionalização 
no consumo dos recursos naturais. 
 
Esta cultura deve ser estimulada também nas graduações dos cursos das áreas tecnológicas como arquitetura e as 
engenharias e demais áreas. Os projetos construtivos devem ter a sustentabilidade como item principal das decisões. 
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Finalmente, este estudo trata da economia de consumo de água de apenas uma edificação pública. Os benefícios para o 
meio ambiente seriam imensos se o governo nas diversas esferas tomasse a decisão por tais práticas, levando em conta a 
quantidade de construções existentes, desde escolas, hospitais e outras. Entre os benefícios diversos o exemplo para a 
população seria um passo fundamental no desenvolvimento de uma cultura de preservação e conservação de recursos 
naturais.  
Algumas considerações finais: 
 
•É preciso uma divulgação dos benefícios da racionalização dos recursos naturais, principalmente os hídricos, tanto os 
benefícios sustentáveis como os econômicos; 
 
•As tecnologias economizadoras de um modo geral devem ser desenvolvidas e apoiadas pelas agencias de pesquisas 
governamentais para a redução dos custos e torna-las mais acessíveis à população de menor poder aquisitivo;  
 
•A cultura de combate ao desperdício deve ser implantada em todas as políticas públicas municipais, estaduais e 
federais; 
 
•A divulgação de práticas sustentáveis, principalmente aquelas que racionalizam o uso dos recursos naturais devem ser 
realizada pelos poderes públicos de forma sistemática e constante. 
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