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RESUMO
Estudos apontam elevados volumes de consumo de água em instituições de ensino.
Dados da Universidade do Estado do Rio de Janeiro apresentam gastos médios
mensais de 200 mil reais para um consumo de água superior à 17 mil m3/mês
(Ramos e Moraes, 2014). Silva et al (2003), ao estudar alternativas para uma política
de enfrentamento da escassez de água em instituições públicas de ensino,
verificaram que a demanda estimada anualmente por escola pode variar entre 100
mil até 2 milhões de litros de água, com população variando entre 100 e 2500
alunos, respectivamente. Este estudo propõe apresentar tecnologias de redução de
consumo de água com dispositivos economizadores para edificações da Fundação
São João Batista (FSJB), Aracruz-ES. Os resultados apontam um consumo total de
água diário institucional entre 22 e 219 litros por pessoa, cuja economia com a
instalação dos aparelhos economizadores é cerca de 700 reais no ano. Os
resultados de consumo de água são comparados com a média obtida para escolas e
universidades, pesquisados por TOMAZ (2001), RAMOS & MORAES (2014) e DA
SILVA (2014). A contribuição deste trabalho também inclui proposta de implantação
de reservatórios de captação e aproveitamento de águas pluviais na instituição de
ensino, com base no dimensionamento apresentado por Tomaz (2013), e
monitoramento hidrológico, considerando uso da água para consumo não-potável.
PALAVRAS-CHAVE: água da chuva, consumo de água, dispositivos
economizadores de água.
WATER SAVING DEVICES AND PROPOSED WATER TANKS RAINWATER
ABSTRACT
Studies indicate high volumes of water consumption in educational institutions. Data
from the University of Rio de Janeiro State cost 200000 reais for average monthly
spending to a higher water consumption to 17000 m3/month (RAMOS and MORAES,
2014). SILVA et al (2003) studying alternatives for a confrontation policy of water
scarcity in public education, found that the demand estimated annually by school can
range from 100000 to 2 million liters of water, with populations ranging from 100 and
2500 students respectively. This study proposes to present water consumption
reduction technologies with saving devices for buildings of St. John the Baptist
Foundation (FSJB), Aracruz-ES. The results show a total consumption of institutional
daily water between 22 and 219 liters per person, whose economy with the
installation of saving devices is about 700 reais in the year. The results of water
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.2565

2015

consumption are compared with the average obtained for schools and universities, by
TOMAZ (2001), RAMOS and MORAES (2014) and DA SILVA (2014). The
contribution of this work also includes implementation of proposed catchment
reservoirs and rainwater harvesting in the educational institution, based on the
design presented by TOMAZ (2013), and hydrological monitoring, considering use of
water for non-potable use.
KEYWORDS: consumption reduction technologies of water, water consumption,
rainwater.
INTRODUÇÃO
O Brasil dispõe da maior reserva de recursos hídricos do planeta com
aproximadamente 8200km3/ano, no entanto sua distribuição per capita ou
disponibilidade hídrica seja irregular (FAO, 2003). Conforme projeção do aumento
populacional em quase 40% entre 2006 e 2050 (ONU, 2006), ocorre uma redução
gradual da qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos. A situação se agrava
quando se percebe o uso indiscriminado e desperdício de água nos diferentes
setores. As transformações socioeconômicas e demográficas, especialmente
durante o século XX, resultaram impactos significativos no acesso, uso e gestão dos
recursos hídricos (BOSCAGLIA, 2013). Além disso, a negligência no uso de
determinadas fontes de abastecimento podem colocar em risco a saúde dos
usuários e atividades afins (OHNUMA JR et al, 2014). Nesse contexto, TUNDIZI
(2011) relaciona a crescente demanda pelo uso da água e redução de
correspondente oferta na crise mundial dos recursos hídricos.
De acordo com a classificação da situação dos países mais ricos em volume
de reserva de recursos hídricos e disponibilidade hídrica correspondente, o Brasil
ocupa a primeira posição em volume precipitado anual e o segundo lugar no volume
disponível por pessoa (Quadro 1).
QUADRO 1 - Classificação dos países por disponibilidade hídrica (FAO, 2003).
N

País

1
2
3
4
5

Brasil
Rússia
Canadá
Indonésia
China

Precip
3
(1961-1990) (km /ano)

Total de recursos
3
hídricos (km /ano)

Dispon hídrica
3
(m /percap/ano) (2000)

15.235,7
7.854,7
5.352,2
5.146,5
5.994,7

8.233,0
4.507,3
2.902,0
2.838,0
2.829,6

48.314,0 (2)
30.980,0 (3)
94.353,0 (1)
13.381,0 (4)
2.258,0 (5)

De forma geral, o crescimento pelo uso da água aumentou nas últimas
décadas. O volume consumido do total de água no município de Serra-ES, por
exemplo, cresceu cerca de 40% entre 1993 e 2010, sobretudo pela evolução da
dinâmica populacional no período e incremento do uso industrial. O consumo por
pessoa no mesmo município revela também aumento de 133 litros/dia para 140
litros/dia (CESAN, 2010).
Ao considerar dados de consumo e populacionais, torna-se fundamental
avaliar as características de cada ambiente, nação, bacia ou instituição. Locais com
atividades de consumo de água elevado, como por exemplo, ambientes escolares,
contribuem significativamente para o aumento da demanda.
Dada a importância dos usos finais da água, tem sido primordial também
prever a distribuição do consumo em função das atividades locais. Para instituições
de ensino, nota-se que o consumo médio pode variar consideravelmente, em função
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da distribuição em diversos setores da instituição, como lavanderia, laboratórios,
limpeza, resfriamento de equipamentos, etc. Ao avaliar as condições de uso da água
em escolas e universidades nos Estados Unidos, nota-se que o maior gasto ocorre
no consumo doméstico e rega de jardins (TOMAZ, 2001). A classificação para usos
potáveis e não-potáveis são fundamentais para se realizar estudos em sistemas de
aproveitamento de águas pluviais, visto tratar de alternativas que otimizam sistemas
de tratamento de água e usos menos restritivos (Tabela 1).
TABELA 1- Distribuição do consumo de água em instituições de ensino nos
EUA (TOMAZ, 2001).
Potável (%)
Não-potável (%)
Tipo de uso da água
Consumo doméstico
47,7
Rega de Jardins
29,5
Resfriamento e Aquecimento
10,6
Cozinhas
3,9
Perdas e vazamentos
4,6
Lavanderias
2,9
Outros
0,8
Total

57,0

43,0

Vários estudos têm sido propostos no sentido de despertar o interesse para
novas soluções. SILVA et al., (2003), ao estudar alternativas para uma política de
enfrentamento da escassez de água em instituições públicas de ensino, verificaram
que a demanda estimada anualmente por escola pode variar entre 100 mil litros até
dois milhões de litros de água, com população entre 100 e 2500 alunos,
respectivamente.
De acordo com TOMAZ (2001) o uso de medidas para conservação da água
no meio urbano representa economia considerável no consumo total, como na
manutenção de vazamentos em redes públicas. Promover mudanças nos valores
das tarifas, bem como instituir novas leis sobre o uso de aparelhos sanitários podem
prever economias de uso da água em até 45% (Tabela 2).
TABELA 2 - Medidas de conservação de uso da água (TOMAZ, 2001
adaptado).
Medidas de Conservação de Água
Consertos de vazamentos
Mudanças nas tarifas
Leis sobre aparelhos sanitários
Reciclagem e reúso da água
Educação pública
Redução de pressão nas redes públicas

Economia (%)
40
26
19
7
5
3

Este artigo visou avaliar medidas de redução do consumo de água em uma
determinada instituição de ensino baseado na análise de dados retrospectivos de
até três anos. Os objetivos específicos foram:
propor alternativas de aparelhamento sanitário e/ou gestão do consumo de
água em edificações escolares.
avaliar áreas para instalação de sistemas de aproveitamento de águas pluviais;
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MATERIAL E METODOS
O estudo foi realizado na Fundação São João Batista (FSJB) como
mantenedora de instituições de ensino localizada no município de Aracruz-ES,
distante cerca de 70km da capital Vitória-ES. Trata-se de uma instituição privada,
com ensino médio, fundamental e superior. De acordo com o levantamento realizado
junto à direção, foram encontradas demandas populacionais com quantidades
homogêneas durante os anos analisados. Os dados relativos ao número de usuário
referem-se basicamente a: funcionários, docentes, alunos e administração.
Para a aquisição dos dados de consumo de água, foi realizado contato
diretamente com os responsáveis pelo serviço de abastecimento de água do
município, sendo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). Ambas informações
(demanda populacional e consumo de água institucional) foram obtidas a partir de
um período histórico retrospectivo de até 03 anos (2007-2009). Portanto, tais dados
podem ser descritos como segue:
a) Fundação São João Batista (FSJB): número de usuários de água,
compostos por funcionários, docentes, alunos e administração, dos últimos 03 anos
retrospectivos (2007-2009);
b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae): volume em m3 de consumo
de água conforme demanda da instituição, com histórico dos últimos 03 anos (20072009).
O esquema metodológico se subdivide em três etapas: objeto de análise,
levantamento de dados e, avaliação de consumo e de aproveitamento de águas
pluviais, conforme apresentado na Figura 1.

FIGURA 1 – Fluxograma metodológico do trabalho.
Características da área de estudo
Segundo RODRIGUES (2011), o município de Aracruz-ES está situado nas
Bacias dos Rios Riacho e Rei Magos, com extensa localização em região costeira na
porção Norte do Estado, como afluentes da Região Hidrográfica Atlântico Sudeste.
Trata-se de uma bacia com expressiva relevância nacional devido
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.2568

2015

ao elevado contingente populacional e a importância econômica derivada do
complexo industrial de celulose e papel, como por exemplo, a Fábrica Fibria, antiga
Aracruz Celulose, em Barra do Riacho, Aracruz-ES e Siderúrgica Arcelor Mittal
Tubarão, localizada nos municípios de Serra e Cariacica.
A Fundação São João Batista (FSJB), fundada em 1956 como mantenedora
principal, é composta pelas mantidas: Faculdades Integradas de Aracruz (FAACZ) e
Centro Educacional de Aracruz (CEA). As edificações principais estão localizadas no
centro do município de Aracruz-ES, nas proximidades do Bairro Vila Rica, em um
terreno com área superior a 5.000m². Possui localização na Rua Professor Berilo
Basílio dos Santos, oferecendo cursos, além do ensino médio, os cursos de ensino
superior da Faacz como: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências
Contábeis, Direito, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Pedagogia. A
Faculdade oferece também cursos de pós-graduação lato-sensu como Gestão
Ambiental, Controladoria e Finanças, Gestão Empresarial, Gestão de Pessoas e
curso de strictu-sensu, como o Mestrado Profissional em Tecnologia Ambiental.
Número de usuários de água na instituição
Embora sejam dados representativos e, uma vez que não há dados reais de
controle de entrada e saída de pessoas na instituição, foi realizado levantamento de
pessoas que rotineiramente freqüentam a instituição, como: alunos, docentes e
funcionários dos serviços de limpeza e administrativo. O quantitativo populacional
deve-se, portanto a seguinte configuração:
a) Centro Educacional de Aracruz - CEA (ensino médio e fundamental)
b) Faculdade de Aracruz - Faacz (ensino superior)
c) Funcionários (docentes e administrativo)
O quantitativo populacional ao longo dos anos analisados (2007-2008-2009)
tem distribuição semestral e valor médio anual (Quadro 2):
QUADRO 2 - Número de usuários finais de água na FSJB (RODRIGUES
et al., 2011).
o

Ano

N de usuários

Semestre
Faacz
o

2009
2008
2007

Cea

Func.

Total Sem.

Média
2203

1
o
2

1559
1369

563
563

176
176

2298
2108

o

1475

471

190

2136

o

1304

471

190

1965

o

1562

429

180

2171

o

1368

429

180

1977

1
2

1
2

2051
2074

Ao longo dos três anos analisados compareceram aproximadamente 2100
pessoas usuárias de água na instituição. O maior volume populacional referem-se às
pessoas usuárias da FAACZ, seguido pelo CEA e funcionários.
Consumo de água na FSJB
A partir de dados fornecidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto
(Saae), os valores de consumo de água da FSJB informam uma variação mensal
entre 87 e 320m3. Tomando-se como base os dados analisados, nota-se uma
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redução no consumo de água final de até 30% em praticamente dois anos. Tal
percentagem representou no período analisado (2007-2009) uma redução de
aproximadamente 1000m3 no volume final (tabela 3). Nota-se menor consumo nos
meses de férias (jan-fev), onde a instituição encontra-se apenas com o setor
administrativo em funcionamento.
TABELA 3 - Volume de água mensais consumidos na
FSJB em três anos consecutivos (m3)
(RODRIGUES et al., 2011).
MÊS

2007

2008

2009

Média

Jan
Fev

62
226

47
86

153
149

87
153

Mar

186

190

215

197

Abr

268

223

177

222

Mai

203

289

173

221

Jun

322

245

174

247

Jul

261

214

137

204

Ago

222

175

182

193

Set

253

207

168

209

Out

219

225

206

217

Nov

330

325

222

292

Dez

434

398

127

320

Total

2986

2624

2083

2564,3

Não foram identificadas intervenções físicas significativas na instituição
durante o período, como obras civis e reformas. Os aparelhos sanitários utilizados
são do tipo: bacias sanitárias com válvula hidra, chuveiro padrão e torneiras de
lavatórios, tanque, cozinha e limpeza padrão.
RESULTADOS
Evolução do consumo de água percapita institucional
A representação anual dos valores de consumo de água, distribuídos
mensalmente e dados populacionais são apresentados na Figura 2 de forma obter
relação entre período de consumo e frequência de usuários. Observa-se que a
flutuação do consumo independe do acréscimo da população, cujo aumento pode ter
ocorrido devido sobretudo ao consumo individual e eventuais perdas em tubulações.

FIGURA 2 – Evolução do consumo de água percapita em três anos analisados na
FSJB.
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O reflexo da diminuição de usuários no segundo semestre de cada ano e
aumento do consumo pode estar relacionado aos períodos sazonais. O aumento da
temperatura no início do período hidrológico, especialmente nos finais de ano, pode
ter influenciado no aumento do uso da água.

18-20°C

22-24°C

26-28°C

FIGURA 3 – Variação mensal da temperatura no Estado do ES (INCAPER, 2015).
As mudanças sazonais durante o período entre agosto e dezembro nos anos
de 2007 à 2009 indicam aumento máximo possível de até 10°C nos limites de
temperatura mínima e máxima, o que resulta possivelmente num acréscimo do
consumo de água na primavera e verão.

Média final de consumo de água per capita institucional
Os valores de consumo per capita mensais a partir da relação entre volume
de água consumido na instituição e número de usuários são apresentados a seguir
de forma obter comparação entre anos retrospectivos de consumo. No ano 2007 e
2009, nota-se crescimento no consumo de água ao longo do período, enquanto que
para o ano 2009, há uma tendência mais constante no decorrer dos meses (Figura
4).
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FIGURA 4 – Análise histórica comparativa de consumo
percapita em três anos analisados na
FSJB.

A média do consumo percapita mensal é de 100 litros/pessoa e, embora as
condições observadas sejam exclusivamente do consumo medido e faturado pelo
SAAE, o aumento do consumo individual entre o valor mínimo e máximo é superior a
400%. Enquanto que no início do ano no período de férias o consumo é cerca de 2,0
litros/pessoa/dia, no verão o valor supera 7,0 litros/pessoa.dia para um intervalo de
22 dias no mês.
O valor médio obtido por este estudo encontra-se aquém dos valores médios
da literatura. TOMAZ (2001) aponta consumo variável, para universidades e escolas,
entre 10 e 50 litros/dia por aluno e 210 litros/dia por empregado. RAMOS e
MORAES (2014) encontraram valor médio de 35 litros/pessoa.dia, DA SILVA (2014)
um consumo médio de 13 litros/pessoa.dia e SABESP (2012) um consumo mínimo
de 10 litros/pessoa.dia.
Dispositivos economizadores de água
Atualmente, os dispositivos de economia de água em edificações se
apresentam como soluções de redução pelo uso da água com economias de até
7200 litros de água no mês (PROEMPI, 2015). A proposta de implantação aparelhos
sanitários requer cuidados especiais em bacias sanitárias ao desativar válvula hidra
correspondente. O Quadro 6 apresenta características e proposta de instalação dos
dispositivos redutores de consumo de água para aplicação na FSJB.
QUADRO 3 - Dispositivos redutores de consumo de água (PROEMPI, adaptado 2015).
Aparelho
Sanit.
Convenc.
Bacia
Sanitária
(12L/acion)
Limpeza
(18L/min.)

Consumo
Padrão
(L/mês)
73500

Dispositivo

Vazão de
consumo

Consumo
médio
(L/mês)
27500

Bacia
4,5
Sanitária de
L/acionam.
Cx Acoplada
Torneira
10900
4,5 L/min.
Arejador
Torneira
10900
6,0 L/min.
Restritor
(25L/min.)
Torneira
10900
3,6 L/min.
Dispersor
(14L/min.)
Chuveiro
Chuveiro
27300
8 L/min.
Restritor
(12L/min.)
3
(1) Custo de R$095 o volume m faturado (SNIS, 2014).

46000

Custo de
economia
(1)
(R$/ano)
R$ 313

2725

8175

R$ 93

2613

8287

R$ 94

2809

8091

R$ 92

18200

9100

R$ 104

Economia
(L/mês)
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Áreas para instalação dos reservatórios de águas pluviais
Após a obtenção dos resultados de consumo de água na instituição, e em
conjunto com outros dados, tornou-se possível estimar volumes de reservação para
o aproveitamento das águas pluviais. Tomando-se como referência o Método de
Ripple (TOMAZ, 2013), RODRIGUES (2011) dimensionou cisternas para a
implantação conforme áreas disponíveis no objeto de estudo.
Os cálculos para determinação das áreas de implantação dos reservatórios
levam em consideração além das áreas de cobertura disponíveis na instituição, os
índices de precipitação regional. Sabendo-se que os telhados são ótimos elementos
de captação das águas da chuva, RODRIGUES (2011) considerou a somatória de
todas coberturas existentes na instituição, como: quadra poliesportiva, blocos de
salas de aula, bloco administrativo, blocos de laboratórios, biblioteca, etc.
Os índices de precipitação foram obtidos junto a estação meteorológica
localizada nas dependências da Fábrica Fibria, distante 15km da instituição. A média
de 07 anos de dados resulta num volume de chuva captado total anual de
aproximadamente 4.000m3, levando-se em consideração um coeficiente de
escoamento de 0.8 para a superfície dos telhados.
Após os cálculos, obteve-se um volume total para armazenamento das águas
pluviais de aproximadamente 170m3. Os reservatórios, em função das áreas em
planta disponíveis, podem ser distribuídos, conforme Figura 4 a seguir. A proposta
de implantação considera altura de 2 metros para cada um dos reservatórios
apresentados na figura. Maiores detalhes acerca dos cálculos e outras informações
podem ser obtidos junto a RODRIGUES (2011).

FIGURA 5 – Proposta para implantação de reservatórios para captação de águas
pluviais na FSJB.
CONCLUSÃO
Após análise de demanda de água institucional, fruto do levantamento dos
dados de consumo obtidos junto a concessionária local (Saae) e quantitativo
populacional com freqüência na Fundação São João Batista (FSJB), obteve-se
resultados médios de consumo de água de até 100 litros/pessoa ao mês.
Considerando-se dados da literatura, com valores de 100 litros/pessoa ao dia
(TOMAZ, 2013), nota-se baixo consumo de água na instituição estudada. Tendo em
vista que a permanência na instituição do quantitativo avaliado não
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é diária e que as horas no decorrer do dia também não foram contabilizados, podese concluir que o resultado é expressivo, principalmente pelas variações observadas
ao longo dos meses. Diante da tipologia da edificação estudada em universidades
norte-americanas há diferenças no consumo dos usos finais da água para as
pessoas que freqüentam as instituições do Brasil e as pessoas que freqüentam as
instituições estrangeiras.
O consumo ao longo dos meses foi avaliado, conforme dados de 03 anos
retrospectivos (2007-2008-2009). Observou-se variação do consumo médio no
decorrer do ano entre 40 e 160 litros/pessoa ao mês, sendo que em dois anos
(2007-2009) houve redução no consumo de até 1000m3, fruto de políticas internas
institucionais e mudança nos sistemas de aparelhos sanitários (substituição de
torneiras convencionais para semi-automáticas).
A proposta de instalação de dispositivos economizadores, ainda que
necessite de maior aprofundamento e avaliação, obteve economia total de cerca de
R$ 700 no ano em relação aos aparelhos sanitários convencionais, exceto despesas
de manutenção.
Diante dos cálculos para o dimensionamento dos reservatórios de captação
das águas pluviais, em função da demanda e áreas disponíveis, foi possível estimar
as áreas de implantação do sistema. Ao todo foram quantificados 03 reservatórios
com dimensões de (8x7x2)m3, (5x4x2)m3 e (4x3x2)m3.
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