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RESUMO: A atual crise hídrica mundial afeta diversos países do mundo e tem como causa 

principal, a poluição industrial e doméstica que afeta de forma perversa os recursos hídricos. Como 

soluções, foram desenvolvidas diversas práticas sustentáveis e, dentre estas destacam-se as 

atividades relacionadas ao aproveitamento e reuso de água e efluentes. Tendo em vista este fator, os 

usos da água por órgãos públicos, como em universidade e instituições de ensino, para fins menos 

nobres e em espaços comunitários, é essencial para reduzir o consumo de água originada das fontes 

de abastecimento público. Com isso, esse trabalho tem como finalidade principal, dimensionar e 

simular um sistema de aproveitamento de água pluvial para um edifício da Cidade Universitária 

Professor José Aloísio de Campos, o maior campus da Universidade Federal de Sergipe. Assim, para 

realizar o dimensionamento do sistema foi considerada a norma ABNT/NBR 15527:2007, além de 

utilizar o software Netuno para simular o potencial econômico. Deste modo, foram obtidos resultados 

que mostram uma relativa e possível redução no consumo de água potável e uma consequente 

economia na conta de água que se torna relevante ao longo dos anos. 

 

Palavras-Chave – Manejo de águas pluviais; Recursos hídricos; Economia de água. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os processos de desenvolvimento urbano, bem como o crescimento populacional, são 

responsáveis por ocasionar significativas mudanças na ocupação do espaço e na dinâmica ambiental 

dos ecossistemas. Diante desse fenômeno, uma série de impactos ambientais surgem, envolvendo os 

problemas de escassez de água, de drenagem das águas pluviais e de poluição dos recursos hídricos. 

Segundo Botelho (1985), a urbanização de uma localidade basicamente significa a ocorrência 

de um conjunto de ações, como a retirada relevante de parte da vegetação, abertura dos sistemas 

viários, obras de terraplenagem do solo, ocupação populacional intensa e adensada. Essas ações 

resultam em impactos que podem ser imensuráveis, implicando em processos erosivos, assoreamento 

de cursos d’água, alagamentos e enchentes. 

De acordo com Brito (2006), até certo tempo, os sistemas de drenagem urbana 

convencionalmente eram planejados como os denominados sistemas clássicos, os quais foram 

concebidos tendo como base a permissa de deslocar e mover rapidamente as águas das chuvas das 

áreas urbanas, de forma a evitar as enchentes e inundações. Porém com o grande crescimento das 

cidades, com o desenvolvimento urbano e industrial, esses sistemas clássicos revelaram ser 
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ineficientes e limitados, pois negligenciam aspectos da qualidade da água, do ciclo hidrológico e da 

capacidade hidráulica das localidades em que são inseridos. 

Na segunda metade do século XX surgiram novas técnicas de gerenciamento da drenagem 

urbana de águas pluviais. Dessa maneira, novas medidas alternativas começaram a ser 

implementadas, baseando-se na redução do escoamento superficial, na infiltração de água no solo, no 

tempo de retenção, entre outros fatores. Essas novas técnicas passaram a complementar os sistemas 

clássicos de drenagem urbana, aferindo novos mecanismos aos mesmos. 

Annecchini (2005), aponta que a utilização da água da chuva ocasiona diversos benefícios, 

como a conservação da água e a redução da quantidade de água provida das fontes superficiais de 

abastecimento. Consequentemente, essa utilização resulta na redução do escoamento superficial, 

minimizando a poluição difusa, os problemas com inundações e enchentes, auxiliando de forma 

significativa a sustentabilidade urbana. 

Portanto, a captação de água de água pluvial em locais urbanizados, como campus 

universitários e cidades universitárias, consiste em uma tecnologia que pode conceder um fim 

adequado para a água da chuva. Assim, tendo em vista que nas universidades existem diversos usos 

não potáveis, a água pluvial pode ser útil para irrigação de jardins e gramados, descargas de vasos 

sanitários, lavagem de pisos e calçadas. 

Diante do exposto, este trabalho como tem objetivo, simular um sistema de aproveitamento de 

água pluvial para um edifício da Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos 

(Universidade Federal de Sergipe) em São Cristóvão/SE, visando a utilização em fins não nobres. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A área em estudo consiste na Universidade Federal de Sergipe, especificamente o campus de 

São Cristóvão, denominado de Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos. O local possui 

aproximadamente 63,6 hectares de área, sendo dividido entre didáticas, departamentos, centros, 

biblioteca, restaurante universitário. 

Sendo assim, foi selecionada a Didática 2, que consiste em um prédio administrativo e com 

funções acadêmicas, dispondo de salas de aulas, auditórios e laboratórios de informática, para realizar 

o dimensionamento e simulação do sistema proposto.  

Inicialmente, foi definida a demanda de água per capita por habitante na Didática 2 da UFS. 

Por se tratar de uma instituição de ensino, onde há grande frequência de alunos por período (matutino, 

vespertino, noturno), foi estabelecida a demanda per capita de 50 L/dia por pessoa, conforme define 

a Prefeitura de Florianópolis (2016) e Creder (2006). 

Foi adotado esse valor como demanda per capita também em razão da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), que atesta que é necessário entre 50 a 100 litros de água por pessoa, por dia, para 

assegurar a satisfação das necessidades mais básicas e a minimização dos problemas de saúde. 

(OHCHR; UN-HABITAT; WHO, 2010). 

Em razão dos referidos autores adotarem a demanda per capita mínima de 50 L/hab.dia, bem 

como também ser considerado para instituições de ensino este mesmo valor, foi decidido adotar neste 

trabalho, o mesmo valor. Esta decisão foi tomada com base no entendimento que os alunos e 

funcionários que frequentam a UFS, realizam atividades no local que não demandam tanta quantidade 

de água, haja vista que os mesmos não são tratados como moradores, mas sim como pessoas que 

frequentam a universidade diariamente, em um intervalo de tempo. 

Assim, com base nessas considerações e adotado um valor per capita de consumo de água, 

posteriormente, foi definida a demanda total de água na Didática 2. Para proceder o dimensionamento, 

tornou-se necessário saber a quantidade de pessoas que utilizam os espaços das mesmas diariamente. 

Assim, em cada didática foi realizado um levantamento da quantidade pessoas que a frequentam 

diariamente, dentre estudantes, professores e funcionários. 
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Foi realizado um levantamento com base na plataforma do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas – SIGAA, que consiste na plataforma oficial utilizada pela UFS, para 

contabilizar a quantidade de alunos matriculados em cada sala de aula nos últimos 4 semestres. 

Convém salientar que o SIGAA registra a quantidade de alunos matriculados em cada didática 

por semestre, bem como os dias de aula das disciplinas, foi possível contabilizar a quantidade de 

alunos por dia na Didática 2 nos últimos 4 semestres e, foi obtida uma média. 

Além dessa contabilização de alunos, conforme foi explicado, a Didática 2 também possui salas 

destinadas a trabalhos administrativos, como secretarias e salas de chefias de programas de pós-

graduação, neste caso, foi feito um levantamento in loco para saber a quantidade de pessoas que 

frequentam o ambiente. 

Portanto, conhecida a demanda per capita do ambiente e a quantidade de pessoas que o 

frequentam diariamente, foi possível estimar a demanda de água total na Didática 2, multiplicando 

estes dois dados, com base na equação 1. 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 = 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑥 𝑛° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠    (1) 

 

Para implementar o sistema, é necessário um reservatório. Nesse contexto, a capacidade de 

armazenamento do referido reservatório vai ter total influencia no custo e, consequentemente na 

eficiência do sistema. Os principais fatores que podem ser considerados no dimensionamento do 

volume são: a superfície da área de contribuição; o coeficiente de escoamento; a precipitação da 

localidade; a demanda de água não potável; o período de estiagem. 

Dessa forma, para realizar o dimensionamento do reservatório, é necessário consultar NBR 

15527:2007, que apresenta os métodos para estimar o volume do mesmo, referente ao sistema de 

aproveitamento de água de chuva em áreas urbanas para usos não potáveis. Para este trabalho, o 

reservatório foi dimensionado com base no método empírico inglês. Neste modelo, se leva em 

consideração a precipitação e a área de contribuição do tralhado, não é influenciado pela demanda e 

nem pela estiagem. Assim, o volume é obtido pela equação 2. 

 

𝑉 = 0,05 𝑥 𝑃 𝑥 𝐴    (2)  
 

Onde: 

P = precipitação média anual, em mm; 

A = área de captação, em m²; 

V = volume do reservatório, em litros 

 

Para analisar o potencial econômico de redução do consumo de água das fontes de 

abastecimento, com a implementação do sistema de aproveitamento de água de pluvial na Didática 2 

da UFS, foi utilizado o software Netuno. 

O referido software consiste em um programa computacional desenvolvido pelo Laboratório 

de Eficiência Energética em Edificações da Universidade Federal de Santa Catarina (LabEEE/UFSC, 

2015) por Ghisi e Trés (2004), tendo como finalidade, a estimativa do potencial de economia de água 

potável em função da capacidade de armazenamento de água do reservatório, por meio de um sistema 

de aproveitamento de água pluvial para usos não nobres, como descarga de vasos sanitários, limpeza 

de pisos, lavagens de carros, entre outros. 

De acordo com Ghisi e Cordova (2014), de forma geral, a metodologia do programa 

basicamente tem como base um histórico comportamental já conhecido, de determinados dados. Com 

isso, os seguintes dados de entrada devem ser fornecidos:  

 

• Dados de precipitação diários para realizar as simulações; 



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 4 

• Descarte de escoamento inicial (água da chuva que “lava a cobertura” e é descartada); 

• Demanda de água; 

• Número de habitantes da edificação; 

• Coeficiente de escoamento superficial; 

• Tarifa de água local. 

 

Os dados referentes a precipitação diária foram obtidos no Sistema de Monitoramento 

Agrometeorológico da EMBRAPA, que consiste em um sistema de monitoramento climatológico e 

meteorológico, que dispõe de boletins e mapas com informações acerca da precipitação acumulada, 

temperaturas, tratamentos fitossanitários, necessidade de irrigação, em todos os biomas brasileiros. 

Para este trabalho, foram obtidos os dados de precipitação diária entre janeiro de 2009, até 

dezembro de 2018, totalizando assim, 10 anos de análise das precipitações diárias para inserir como 

dado de entrada no Netuno. 

Estes dados de precipitação são referentes a estação pluviométrica São Cristóvão - 

TRMM.4857, localizada no município de São Cristóvão, sob as coordenadas geográficas 11°0'0"S 

37°15'0"W. 

De acordo com o Programa de Pesquisa em Saneamento Básico da Associação Brasileira de 

Engenharia Ambiental e Sanitária coordenado por Gonçalves (2009), aproximadamente 40% do total 

de água consumida é utilizada para objetivos não potáveis. Assim, neste trabalho se definiu que 40% 

da água consumida na Didática 2, pode ser substituída pela água pluvial, para usos não nobres. 

A Tarifa de água no local foi obtida de acordo com Companhia de Saneamento de Sergipe 

(DESO), que no quadro tarifário de 2019, o ultimo lançado, atribuí a seguinte tarifa para instituições 

públicas: 

 

• Até 10 m3: R$ 166,07 

• Mais de 10 m3: R$ 25,38 / m3 

 

A taxa de esgoto de acordo com o quadro tarifário, consiste em 80% do valor da conta de água. 

A partir destas considerações, foi possível executar e aplicar no Netuno as simulações para averiguar 

o potencial econômico para reduzir o consumo de água potável, alinhado ao aproveitamento de água 

pluvial. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir desse levantamento, da quantidade populacional e, considerando a referida demanda 

per capita, foi calculado a demanda total de água na Didática 2, obtendo assim, 101 funcionários e 

187alunos, totalizando 288 usuários.  Conforme foi considerado 50 L por habitante de demanda de 

água diária, se obteve 14415 L/dia ou 14,415 m3/dia de demanda total diária para a Didática 2, com 

a aplicação da equação 1. Em relação ao reservatório, para realizar o dimensionamento do 

reservatório, se adotou o método empírico inglês, e com a aplicação da equação 2, foi aferido um 

valor de 43,42 m3.   

A partir do auxílio do software Netuno foram estimadas as possíveis economias no consumo e 

custo de água, com a implementação de um sistema de aproveitamento de água pluvial para a Didática 

2 da UFS. Com dados de entrada, descritos na Tabela 1, foi estimado no Netuno as economias de 

água em relação ao consumo e valor pago na Didática 2, ressaltando que também foram consideradas 

as seguintes condições: 
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• Dados de precipitação diários para realizar as simulações: série histórica EMBRAPA de 2009-

2019 para o município de São Cristóvão; 

• Descarte de escoamento inicial: 1 mm, usado para levar os telhados e não carregar impurezas 

para os reservatórios; 

• Demanda de água: 50 l/habitante dia; 

• Substituição da demanda total por água pluvial: 40%; 

• Coeficiente de escoamento superficial: 1 mm; 

• Tarifa de água local: até 10m3 = R$ 166,07, mais de 10m3 = R$ 25,38 por m3; 

• Tarifa de esgoto local: 80% do valor da conta de água. 

 
Tabela 1 - Dados de entrada do Netuno para a Didática 2. 

DIDÁTICA 

ÁREA DE 

CONTRUIBIÇÃO 

(m2) 

Demanda per capita 

(l/hab.dia) 

QUANT. TOTAL 

DE PESSOAS / 

DIA 

VOLUME DO 

RESERVATÓRIO 

ADOTADO (l) 

DIDÁTICA 2 632,88 868311,36 288 44000 

Fonte: os autores (2019). 

 

O potencial econômico em relação ao desconto na conta de água também foi calculado, com o 

fornecimento de dados referentes a tarifa de água e esgoto, o Netuno estimou em reais, o possível 

desconto na conta de água, que para a Didática 2, foi obtido um retorno econômico de R$ 11.166,10.  

Deste modo, Toda a água coletada pelo sistema de aproveitamento de água pluvial, poderia ser 

utilizada nos seguintes fins: jardinagem, lavagem de pisos, irrigação, descargas. A utilização da água 

pluvial para descargas e lavagem de pisos é ideal, pois como toda a Cidade Universitária Professor 

José Aloísio de Campos possui grandes extensão de calçadas, grande quantidade banheiros, se 

percebe que é adequada destinar a água de chuva para esses fins. 

A implantação de uma instalação hidráulica do reservatório para o sistema de descarga dos 

banheiros, possivelmente traria um grande custo-benefício pois, excluiria o consumo de água potável 

para este objetivo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, se pode concluir que o sistema de aproveitamento de água de chuva para a 

Didática 2 da Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos, consiste em uma tecnologia 

viável, na qual, com a instalação desse sistema ambientalmente adequado, se pode armazenar uma 

quantidade considerável de água.  

Além disso, alguns órgãos públicos já possuem projetos envolvendo a utilização de água 

pluvial, tornando o sistema uma técnica bastante promissora para as gerações futuras, visto que órgãos 

públicos possivelmente irão desenvolver as suas atividades e estarão em funcionamento por muitos 

anos. 

A aplicação de um sistema de aproveitamento de água de chuva, no âmbito da UFS, configura 

uma alternativa eficaz na redução de consumo de água, juntamente com a destinação da água 

reservada para utilização em fins menos nobres, como lavagens de calçadas, descargas, lavagens de 

pisos. Assim, as fontes de abastecimento de água podem ser menos requisitadas, pois a demanda total 

de água pode ser, em parte, substituída por água da chuva. 
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