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IMPLANTAÇÃO DA FILOSOFIA DE RECUPERAÇÃO DA ÁGUA DE 

CHUVA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE BELO HORIZONTE 

André Silva1; Daniela Sampaio2; & Ilda Aguiar3  

RESUMO --- O presente artigo apresenta as primeiras análises do experimento sobre recuperação 
de águas pluviais construído em uma escola municipal de Belo Horizonte, experimento esse, 
considerado o marco zero no projeto SWITCH para o tema recuperação de água pluvial em Belo 
Horizonte. Trata-se de uma caixa d’água de 8000 litros acoplada a um sistema que recupera as 
águas pluviais escoadas por um telhado cerâmico com 67m². O período de monitoramento 
hidrológico se estendeu entre outubro de 2010 e abril de 2011. Duas vertentes foram analisadas 
neste estudo: a percepção ambiental dos funcionários da escola Anne Frank e a economia 
proporcionada pelo uso de água de chuva coletada por meio do aparato experimental. Apesar do 
curto período, os resultados mostraram que este tipo de alternativa é atrativo para a implantação de 
uma filosofia de aproveitamento das águas pluviais em meio a uma população escolar, e que um 
dimensionamento científico é fundamental para um custo-benefício atrativo desta técnica.   
 

ABSTRACT--- This paper presents the first analysis of the rainwater harvesting demonstration 
which was built in a public school of Belo Horizonte’s municipality. This experiment is considered 
ground zero in the project SWITCH for the theme rainwater retrieval in Belo Horizonte. It consists 
of an 8000-liter-water tank joined to a system which recovers the rainwater flowed by a ceramic 
roof of 67 m2. The period of hydrologic monitoring was from October, 2010 to April, 2011. Two 
approaches were taken into account in this study: environmental perception by Anne Frank 
School’s employees, and economy provided by the use of the rainwater collected by the 
experimental apparatus. Despite the short period, the results have shown that this kind of alternative 
is attractive for the philosophy of rainwater retrieval in a school area, and that one scientific’sizing 
is fundamental for the attractive technique’s cost-benefit. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A água representa um bem fundamental para o desenvolvimento da espécie humana. Portanto, 

a escassez desse bem pode gerar graves entraves à evolução de um país. Segundo Gomes et 

al.(2010), o Brasil embora possa ser considerado privilegiado em termos de recursos hídricos, já 

enfrenta problemas relacionados à escassez de água, devido a dois fatores principais: a distribuição 

espacial não uniforme e a degradação ambiental dos recursos hídricos. 

A captação de águas pluviais escoadas em telhados é uma tentativa de reduzir tal escassez. Os 

primeiros testes dessa alternativa foram realizados nas regiões semiáridas do nordeste e norte de 

Minas Gerais. 

Dentro deste contexto, destaca-se a difusão da filosofia de recuperação de águas de chuva em 

escolas municipais, haja vista a melhor propagação e maior perpetuação dessa filosofia por meio 

das futuras gerações brasileiras. Portanto, o objetivo do presente trabalho é avaliar a percepção 

ambiental de uma comunidade escolar do município de Belo Horizonte a respeito da implantação de 

um coletor de águas pluviais, assim como, avaliar o custo-benefício proporcionado pelo mesmo.  

O experimento em curso, realizado em Belo Horizonte, foi financiado pelo projeto SWITCH 

(projeto de pesquisa parcialmente financiado pela União Européia – 6º Programa Quadro), o qual 

tem foco nas questões de identificação, aplicação e demonstração de uma série de abordagens 

flexíveis e comprovadas científico, tecnológico e sócio-econômicas, que contribuam para a 

eficacidade e sustentabilidade da gestão integrada das águas urbanas, por meio da constituição de 

um consórcio de grupos-chave formados por organizações e indivíduos líderes. Esse consórcio deve 

possuir um interesse comum de uma visão futura da gestão urbana dos recursos hídricos no âmbito 

das respectivas áreas metropolitanas e na implementação de alternativas inovadoras (Nascimento et 

al, 2007). 

2. ÁREA DE ESTUDO E DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO 

No intuito de encontrar uma área que se adequasse aos objetivos do experimento, a equipe de 

pesquisa analisou diferentes locais no município de Belo Horizonte, com base em critérios que se 

adequassem à técnica em foco (e.g.: recuperação de água pluvial e educação ambiental), às 

características da área de contribuição (e.g.: telhado cerâmico, espaço físico disponível) e aos riscos 

associados ao vandalismo. Tendo em conta esses diferentes critérios, optou-se por realizar o 

experimento em uma escola municipal. 

A área de estudo em questão é a Escola Municipal Anne Frank (EMAF), fundada em 

novembro de 1991 e localizada na região da Pampulha em Belo Horizonte, conforme pode ser visto 

na figura 1. Essa escola possui 1350 alunos do ensino fundamental e 102 funcionários, que estão 

divididos nos turnos manhã, tarde e noite. Seu funcionamento se dá sob o regime de escola 
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integrada, ou seja, ela está disponível aos moradores durante os fins de semana para atividades 

acadêmicas e de lazer. A EMAF participa também de outros programas de conscientização 

ambiental, entre eles, o mensageiros da água, um programa financiado pela ex-primeira dama 

francesa Danielle Mitterrand que visa conscientizar comunidades carentes sobre o uso racional de 

água potável. A EMAF é considerada a escola referência para o tema água, devido a sua atuação na 

educação ambiental. Dentro desse contexto, ela foi a escolhida para abrigar o primeiro experimento 

do projeto SWITCH sobre recuperação de água pluvial em uma escola municipal. 

O funcionamento do experimento pode ser detalhado da seguinte forma: primeiramente a 

chuva escoa pelo telhado cerâmico de um dos prédios da escola, em seguida adentra a uma calha 

metálica que está conectada a uma área de 67 m² deste telhado. Uma vez que a água esteja na calha, 

ela será conduzida até um reservatório de 8.000 litros por uma tubulação de PVC (DN 150mm). As 

figuras 2 e 3 ilustram essa descrição do experimento. 

Deve-se destacar que a primeira precipitação após um longo período seco (7 dias) será sempre 

descartada no sistema por meio da tubulação vertical (figuras 2 e 3), pois ela servirá como um tipo 

de lavagem do telhado, evitando assim, um grau elevado de poluentes na água que será reutilizada. 

Após essa primeira chuva, o registro (figura 2) que se localiza na tubulação vertical será fechado, 

fato esse que forçará a condução da água para o reservatório. 

Ressalta-se que cada prédio possui uma área de telhado igual a 704 m². Entretanto, a 

utilização completa desta área exigiria um reservatório de dimensões muito superiores ao espaço 

físico disponível. O detalhamento desta escolha estará descrito a seguir no item metodologia. 

 

 
Figura 1 – Localização da área de estudo, Fonte: (Bouit e Legroux, 2010) 
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Figura 2 – Esquema da circulação de água no experimento 

 
Figura 3 – Sistema de captação de água de chuva na Escola Anne Frank 

3. METODOLOGIA 

3.1. Dimensionamento das estruturas 

O experimento é composto pelas estruturas de captação e reservação. O dimensionamento 

destes dispositivos encontra-se descrito a seguir. 

3.1.1. Estrutura de captação: Calha e condutores verticais e horizontais 

A fim de dimensionar a calha e os condutores verticais e horizontais a jusante, deve-se 

primeiramente calcular a intensidade pluviométrica da região, uma vez que a função de uma calha é 

coletar as águas pluviais das coberturas e similares, e as conduzir aos condutores verticais. Em 

seguida, calcula-se a vazão de projeto.  

Para o cálculo da intensidade pluviométrica, fez-se uso da equação idf da região 

metropolitana de Belo Horizonte (equação 01) elaborada por Pinheiro e Naguettini (1998). 

Considerando o padrão utilizado para microdrenagem da Prefeitura de Belo Horizonte, tem-se os 
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seguintes parâmetros da idf: tempo de retorno de 10 anos, duração da chuva de 10 minutos e 

precipitação anual de 1500mm. Por fim, determinou-se a intensidade pluviométrica de projeto igual 

a 195,12 mm/h . 

dTPdi .
536,07059,076542,0 µ

−
=                                                                                                              (01) 

Onde: 

i: intensidade pluviométrica (mm/h) 

d: duração da chuva (hs) 

P: precipitação anual (mm) 

dT .µ : quantil admensional regional elaborado em função do tempo de retorno e da duração da chuva 

A vazão de projeto foi calculada por meio do método racional (equação 02). O coeficiente de 

escoamento dessa metodologia para telha cerâmica varia entre 0,75 e 0,95 segundo Pruski et al. 

(2004). Em estudo do efeito do escoamento da água de chuva em diferentes coberturas, Cavalcanti 

(2010) encontrou coeficiente máximo igual a 0,79. Baseado na literatura supracitada, optou-se neste 

caso pelo valor de 0,85 para o coeficiente de escoamento. Considerando a área de contribuição de 

67m², determinou-se a vazão de projeto igual a 185,2 l/min. 

60

CIA
Q =                                                                                                                                           (02) 

Onde: 

Q: vazão de dimensionamento (l/min) 

C: coeficiente de escoamento (telha cerâmica, valor adotado = 0,85) 

I: intensidade pluviométrica (mm/h) 

A: área de contribuição (m²) 

 

A calha metálica que interliga o telhado à tubulação de alimentação do reservatório foi 

dimensionada por meio da equação de Manning (equação 03) segundo Baptista e Lara (2002). Os 

autores ressaltam que essa metodologia também está condizente com a NBR 10844/1989. 

n

IAR
Q h

2/13/2

=                                                                                                                                  (03) 

Onde: 

Q: vazão de dimensionamento, em m³/s; 

A: área da seção molhada da calha, em m²; 

n: coeficiente de rugosidade de Manning (valor adotado = 0,011); 

Rh: raio hidráulico, em m; 

I: declividade da calha, em m/m 
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As dimensões finais da calha foram as seguintes: 18 cm de altura e 14 cm de largura. A figura 

4 mostra a configuração final da calha.   

Os condutos verticais e horizontais foram dimensionados respectivamente por meio de ábaco 

e tabela constantes na NBR 10844/1989 e apresentados por Baptista e Lara (2002). Por fim, o 

diâmetro nominal de 110mm foi escolhido para toda a tubulação. A configuração final desses 

condutos pode ser visualizada na figura 3. 

 
Figura 4 – Calha metálica que capta a água precipitada sobre o telhado 

 

3.1.2. Estrutura de reservação: Caixa d’água 

Diversos métodos para cálculo de reservatórios de água pluvial foram desenvolvidos ao longo 

dos últimos 50 anos, haja vista a NBR 1527 (ABNT, 2007) que cita o método da simulação, o 

método prático alemão, o método prático inglês e o método Azevedo Neto. 

Segundo Dornelles et al. (2010), o método de Rippl se mostrou válido apenas para locais que 

apresentem grande amplitude da variação dos volumes precipitados nos períodos secos e úmidos, 

fato esse encontrado na região de Belo Horizonte. Portanto, tal metodologia seria a mais indicada 

para o estudo em questão. Entretanto, ao seguir o método de Rippl o volume demandado de 75 m³ 

se mostrou superior ao espaço físico disponível (Duquesnoy, 2009). Visto os argumentos anteriores, 

escolheu-se um reservatório compatível com o espaço físico disponível, ou seja, uma caixa d’água 

de fibra de vidro com capacidade de 8000 litros. A figura 5 ilustra essa estrutura de reservação.  

Ressalta-se que o objetivo principal deste experimento é implantar uma filosofia de 

recuperação de águas pluviais por meio de educação ambiental em escolas municipais. Dessa 

maneira, a metodologia de dimensionamento do reservatório torna-se secundária. 
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Figura 5 – Caixa d’água com capacidade de 8000 litros.  

3.2. Coleta dos dados 

A coleta de dados, do ponto de vista hidrológico, consistiu no registro da pluviometria e na 

evolução do nível d’água (NA) dentro do reservatório.  

Em relação à educação ambiental, a coleta se fez por meio de questionários e entrevistas. 

 

3.2.1. Nível d’água do reservatório e precipitação 

A evolução do NA dentro do reservatório foi monitorada com um data-logger GL500-2-1 da 

marca Global Water e um sensor piezoresistivo WL400 com precisão de 1cm, e fabricado pela 

mesma empresa. A figura 6 ilustra os equipamentos supracitados. 

A pluviometria foi registrada por um pluviômetro automático da marca Hidromec (figura 7) 

com precisão de 0,2 mm, e ele pertence a URBEL (órgão municipal de Belo Horizonte). A distância 

entre a escola Anne Frank e o pluviômetro é de aproximadamente 860 m. Ressalta-se que este era o 

ponto de registro de chuva mais próximo ao reservatório.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Data-logger e sensor piezoresistivo que registram o NA da caixa d’água 
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Figura 7 – Pluviômetro automático 
 

3.2.2. Percepção ambiental dos usuários 

A pesquisa de percepção ambiental foi realizada entre maio e julho de 2010 (Bouit e Legroux, 

2010), em que buscou avaliar os benefícios da construção de sistemas de reaproveitamento de água 

de chuva em áreas públicas, de modo a balizar, ou não, a sua aplicação em larga escala pelo poder 

público municipal. 

A análise dessa pesquisa foi construída por meio da aplicação de um questionário que buscou 

captar a apropriação do sistema pelo público alvo. 

O questionário pode ser caracterizado pelo grande número de questões fechadas de respostas 

únicas, múltiplas e múltiplas ordenadas. Além das questões de notação que acabaram por prover os 

dados para a primeira parte da pesquisa (construção do índice de viabilidade). O questionário 

também pode ser dividido em seis partes cobrindo:  

1. Identificação do entrevistado: ela permite a elaboração do perfil sócio-econômico, 

além de diferenciar os professores de química, biologia e física, dado que estes estão 

muito mais próximos da temática ambiental, manifestando provavelmente um maior 

conhecimento e interesse sobre o sistema de reaproveitamento. 

2. Conhecimento do projeto de reaproveitamento de água-de-chuva: por meio dessas 

perguntas, pode-se perceber o conhecimento e o uso do sistema por parte das pessoas 

além de possibilitar inferências sobre a determinação do conhecimento sobre o uso. 

Para os técnicos, cinco perguntas são formuladas separadamente, de modo a captar o 

conhecimento daqueles em contato direto com o sistema e seu respectivo grau de 

satisfação. 

3. Impactos do projeto: a mensuração dos impactos é realizada por meio da separação 

entre: impactos diretos (economia do projeto para a escola e estímulo para a educação 

sócio-ambiental dos alunos) e indiretos (difusão do projeto entre a comunidade escolar 

e para fora desta). 
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4. Percepção sobre o reaproveitamento: buscou-se captar a percepção do entrevistado 

sobre o conceito “reaproveitamento” e o seu interesse relativo a questões ambientais. 

5. Percepção e risco: por meio de associação de palavras, essa questão buscou avaliar se 

a “água de chuva” era percebida de forma positiva, neutra ou negativa. Essa percepção 

pôde se constituir como um forte indício sobre a propensão ou não do uso do sistema 

pelo público. 

6. Práticas domésticas: as questões buscaram avaliar a potencialidade de aplicação do 

sistema na esfera doméstica dos entrevistados. As questões basearam-se no contato 

doméstico com a água de chuva, o grau de aceitação da extensão de seu uso e os 

principais obstáculos para a difusão do sistema em outras esferas. 

Um pré-teste foi realizado com três técnicos, dois professores e um funcionário 

administrativo. Ele demonstrou o tempo necessário para a aplicação (30 minutos 

aproximadamente), o que permitiu uma melhor programação das entrevistas, principalmente com os 

técnicos que precisavam administrar o tempo de entrevistas com suas atividades de rotina. Um 

ponto fundamental de auxílio do pré-teste foi a modificação de questões consideradas problemáticas 

em termos de cognição por parte do entrevistado. Muitos possuíam um baixo nível de escolaridade, 

portanto perguntas de múltiplas respostas ganharam tendências de marcação das últimas opções 

lidas (as mais recentemente ouvidas pelo entrevistado).  

Outro ponto determinante para os aspectos cognitivos das perguntas foi a nacionalidade dos 

aplicadores, uma vez que os mesmos eram franceses. Portanto, para evitar o distanciamento e a 

dificuldade de compreensão da fala por parte dos entrevistados, houve um treinamento sistemático 

dos aplicadores na fase de coleta (o refraseamento de questões não compreendidas abre espaço para 

viéses pessoais e para o direcionamento das respostas). 

3.3. Análise dos dados 

3.3.1. Valor do m³ de água 

Apesar do objetivo principal deste experimento ser a implantação da filosofia de recuperação 

da água de chuva nas escolas municipais de Belo Horizonte, uma análise econômico-financeira é 

interessante para a valorização do estudo. Dessa forma, uma análise da economia no valor da conta 

de água e do pay-back do aparato experimental foi realizada. 

A figura 8 apresenta as tarifas de água e esgoto praticadas pela concessionária que atua em 

Belo Horizonte (COPASA-MG). Neste estudo em questão, a classe de consumo pública foi a 

utilizada, uma vez que o experimento foi construído em uma escola municipal. 

A metodologia de cálculo do valor economizado foi a seguinte: a tarifa mínima corresponde a 

6m³, o que equivale a R$ 29,25 para abastecimento de água potável e R$ 17,55 para esgoto, a partir 
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de 6m³, multiplica-se o volume excedente em cada intervalo de consumo (m³) pela tarifa de água. A 

mesma técnica é feita para o esgoto, contudo o volume corresponde a 80% do volume de água 

potável, conforme procedimento da COPASA-MG. 

Deve ser destacado que esta metodologia foi elaborada mensalmente, visto que a forma de 

pagamento da conta de água e esgoto também segue essa temporalidade. 

 

 
Figura 8 – Tarifas de água e esgoto da COPASA-MG segundo Resolução Normativa Nº001/2010 

de 27 de janeiro de 2010 
O cálculo do volume de água consumido foi baseado nos registros automáticos de nível 

d’água dentro do reservatório. Em função da variação de diâmetro do reservatório, elaborou-se uma 

estratificação do mesmo, ou seja, entre 0 e 50 cm de altura o diâmetro adotado foi de 2,00m, entre 

50 e 100 cm de altura o diâmetro adotado foi de 2,38m e entre 100 e 150cm de altura o diâmetro 

adotado foi de 2,50m. 

3.3.2. Questionários de percepção ambiental 

Para a aplicação dos questionários à população escolar, dois métodos foram adotados: 

questionário auto-aplicado para os professores; e questionário aplicado por pesquisadores e 

estagiários para funcionários e técnicos administrativos. Os professores tinham o prazo de uma 

semana para a devolução dos questionários, os quais foram nominais. Entretanto, esse prazo foi 

extendido em alguns casos.  

O cálculo do número total de professores (consequentemente, o número de não-respondentes) 

foi prejudicado devido à variação entre professores recém-contratados e professores em processo de 

aposentadoria. Em relação aos técnicos, três estavam de férias e um deliberadamente não se 

prontificou em participar da pesquisa. Em resumo, foram recolhidos 55 questionários, dentre os 

quais 12 eram provenientes dos técnicos e funcionários. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Economia na conta de água 

Um aspecto interessante da utilização de águas pluviais é a redução dos gastos com 

abastecimento de água potável. Baseado neste fato, buscou-se analisar os volumes consumidos por 

mês no reservatório conjuntamente às tarifas praticadas pela COPASA-MG (figura 8). 
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Segundo Duquesnoy (2009) o consumo médio de água na escola Anne Frank em um período 

chuvoso qualquer é de aproximadamente 525 m³/mês. Essa informação é vital para o cálculo do 

valor economizado, uma vez que o valor da tarifa varia segundo o intervalo de consumo. Visto as 

informações anteriores, determinou-se que a tarifa calculada seria de R$ 7,12 para água potável e de 

R$ 4,27 para esgoto.  

Após o cálculo do volume de água consumido segundo metodologia apresentada no item 

3.3.1, elaborou-se a tabela 1, que apresenta a variação do consumo de água de chuva recuperada e a 

economia proporcionada. Nota-se que os meses de novembro e março foram aqueles que 

apresentaram maior consumo. Esse fato se deve ao maior volume de chuva precipitado nesses 

meses. 

Por fim, pode-se afirmar que no período chuvoso 2010/2011 a escola Anne Frank economizou 

em torno de R$ 362,24 na conta de água. Ressalta-se que no mês de janeiro houve um problema 

técnico com o data-logger em função da mudança de ano. Portanto, esse mês não foi contabilizado. 

Entretanto, deve-se destacar que esse problema não altera os cálculos financeiros do período 

chuvoso, uma vez que o mês de janeiro faz parte das férias escolares, logo não haveria consumo de 

água. 

Em seguida, tem-se a figura 9 que ilustra melhor a tabela 1, ou seja, a variação mensal do 

consumo da água de chuva e a economia proporcionada na escola Anne Frank entre os meses de 

outubro de 2010 e abril de 2011, exceto o mês de janeiro de 2011. 

 
Tabela 1 – Avaliação mensal do consumo da água de chuva recuperada e a economia proporcionada 

MÊS 
TOTAL DE ÁGUA 
CONSUMIDA (m³) 

TOTAL ECONOMIZADO 
(R$) 

out/10 5.82 61.29 

nov/10 12.61 132.84 

dez/10 1.49 15.74 

fev/11 2.79 29.44 

mar/11 8.86 93.38 

abr/11 2.81 29.56 

TOTAL 34.38 362.24 
 

 
Figura 9 – Avaliação mensal do consumo da água de chuva recuperada e a economia proporcionada 
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Para uma gestão mais eficaz do coletor de águas de chuva, analisou-se também a perda de 

eventos chuvosos no experimento, seja em virtude da abertura do registro que controla a entrada de 

água no coletor, seja pelo extravasamento de água em função do reservatório estar completamente 

preenchido.  

Dessa maneira, elaborou-se a tabela 2, a qual apresenta o resumo dos dados hidrológicos e 

financeiros do experimento construído na escola municipal Anne Frank para os seis meses 

analisados no período chuvoso de 2010/2011.  

Percebe-se que o volume total de água perdido corresponde a aproximadamente 41% do 

volume total precipitado, sendo que 87,5% dessa perda se deve à forma de operação do registro 

gaveta que controla o experimento. Em termos financeiros, esse volume perdido corresponde a 

R$254,13. Entretanto, esses valores servem somente como ordem de grandeza, devido às incertezas 

inerentes ao pluviômetro. Ele está próximo de obstruções físicas que podem interferir na coleta de 

chuva (vide figura 7).  

Essas informações serão úteis para a sequência do monitoramento, pois elas permitirão 

comparações entre os diversos períodos chuvosos, de forma melhorar a eficiência do coletor de 

águas pluviais.  

 
Tabela 2 – Resumo da avaliação financeira do uso da água de chuva recuperada na escola Anne 

Frank para o período chuvoso 2010/2011 
TOTAL 
CHUVA 

EFETIVA  
TOTAL 

CONSUMIDO 
(m³) 

TOTAL PERDIDO (m³) 
TOTAL 

ECONOMIZADO 
(R$) 

ACRÉSCIMO 
QUE PODERIA 

SER 
ECONOMIZADO 

(R$) mm m³ Registro aberto Extravasamento 

873 58,49 34,37 21,10 3,02 362,08 254,13 

 
O tempo de retorno do investimento do experimento é uma informação valiosa para estimular 

o poder público a fazer uso do sistema de captação de água de chuva, visto que esse retorno 

financeiro pode gerar redução das despesas com abastecimento de água. A tabela 3 apresenta os 

preços de custo da construção do coletor de águas de chuva da escola Anne Frank e o respectivo 

tempo de retorno do investimento (pay-back). Ressalta-se que o uso do preço de custo se deve à 

variação da bonificação de custos indiretos (BDI) entre empresas privadas. 

Considerando a obra completa o tempo de retorno é de 29,33 anos. Contudo, uma análise 

mais criteriosa, a qual considera somente os componentes hidráulicos (calha, caixa d’água, 

tubulação, registro e tanque), mostra que em 8,26 anos o investimento será coberto pela economia 

na conta de água. Essa última análise apresenta um valor mais razoável para a expectativa do poder 

público em termos de pay-back. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 13

Deve-se destacar que o dimensionamento do reservatório não seguiu nenhum critério 

científico. Portanto, um dimensionamento mais criterioso deve melhorar a relação custo-benefício 

do sistema de captação de águas pluviais. 

Tabela 3 – Avaliação do custo-benefício do coletor de água de chuva na escola Anne Frank 

Equipamentos avaliados 
Preço de custo 
da construção 

(R$) 

Tempo de retorno 
do investimento 

(anos) 
Obra completa  10.619,67 29,33 

Somente componentes hidráulicos 2.989,09 8,26 

 
A tabela 4 apresenta os preços de custo da construção do coletor de águas de chuva da escola 

Anne Frank e o respectivo tempo de retorno do investimento (pay-back) para uma situação 

otimizada do uso do sistema, ou seja, considerou-se neste caso que a perda de eventos chuvosos 

seria próxima de zero. Mesmo nesta situação, o tempo de retorno do investimento continua alto para 

a obra completa, aproximadamente 17,23 anos. Entretanto, para a análise mais criteriosa, que 

considera somente os componentes hidráulicos (calha, caixa d’água, tubulação, registro e tanque), o 

retorno do investimento chegaria mais rápido, em torno de 4,85 anos. Essa última análise estimula 

bastante a utilização do sistema, uma vez que o retorno ocorrerá em pouco tempo. 

 
Tabela 4 – Avaliação do custo-benefício do coletor de água de chuva na escola Anne Frank – 

Situação otimizada 

Equipamentos avaliados 
Preço de custo 
da construção 

(R$) 

Tempo de retorno 
do investimento 

(anos) 
Obra completa  10.619,67 17,23 

Somente componentes hidráulicos 2.989,09 4,85 

 
 

4.2. Percepção ambiental da população escolar 

Os resultados do questionário sobre a percepção da população em relação ao sistema foram 

tabulados e rodados com auxílio do software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) e 

podem ser apresentados por meio das próprias seções do questionário. 

Em relação ao perfil sócio-econômico, a maioria dos entrevistados na Escola Municipal Anne 

Frank eram mulheres (78% contra 22% de homens) e 71% estão na faixa etária de 36 a 55 anos, 

conforme pode ser visto na figura 10. 
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Figura 10 – Faixa etária dos entrevistados 

 

Em relação à ocupação, a maioria é constituída de professores (76%), dentre os quais só 4% 

estão vinculados às áreas da biologia, química e física (figura 11). A maioria da população também 

trabalha há muito tempo na escola (80% trabalham de 11 a 20 anos na escola e outros 6%, de 6 a 10 

anos). 

O perfil educacional reflete a própria composição do grupo: a maioria é constituída por 

professores, logo 75% do grupo apresenta nível superior completo. Em relação aos funcionários, 

esses podem ser divididos entre aqueles do setor administrativo (9% com ensino médio completo) e 

aqueles do setor técnico (limpeza e cozinha), com 7% apresentando nível primário e 9% com nível 

primário incompleto. 

 
Figura 11 – Nível educacional dos entrevistados 

Após uma análise deste perfil sócio-econômico, percebe-se uma maioria de mulheres devido à 

própria natureza das ocupações que socialmente são destinadas ao sexo feminino na sociedade 

(professores de ensino fundamental, técnicos de limpeza e cozinha). Apesar da elevação do nível 

educacional pela porcentagem relativa de professores, são os técnicos da cozinha e da limpeza que 

lidam diretamente com água e, no caso dos últimos, são estes que estão em contato direto com o 

sistema. Assim, a análise da percepção e apropriação dos técnicos de limpeza é fundamental para 

analisar a prática de funcionamento do sistema, ao passo que o conhecimento dos professores sobre 
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o sistema é condição necessária para a difusão do mesmo para o restante da comunidade escolar 

(alunos) e seus arredores (famílias). 

Índices também foram elaborados para avaliar a percepção da população sobre o sistema de 

reaproveitamento. Eles foram construídos a partir de notações dadas às respostas das perguntas 

presentes no questionário. O índice de apropriação do sistema I(AS) se dá com a contabilização dos 

seguintes subíndices:  

 

i(ct) índice de conhecimento técnico sobre o sistema de reaproveitamento de água de chuva 

i(cp) índice de conhecimento do projeto 

i(pur) índice de conhecimento da utilidade do reaproveitamento  

 

O segundo índice denominado “percepção sobre o reaproveitamento de água chuva” I(PRA) 

também foi construído pelos seguintes subíndices: 

 

i(pac) percepção de água de chuva 

i(aua) índice de aceitação da utilização da água de chuva 

i(pr) índice de percepção de risco 

 

O I(AS) obteve o valor de 7,14, o que demonstra que os entrevistados possuem um relevante 

conhecimento sobre o projeto (i(cp) = 7,79), e sua gestão, além dos mesmos reconhecerem uma 

certa utilidade do reaproveitamento de água pluvial (i(pur) = 7,80). Porém, as noções sobre o 

funcionamento do sistema e seus elementos são frágeis (i(ct) = 5,84). De acordo com o perfil do 

grupo, são os funcionários administrativos que melhor conhecem o sistema seguido pelos 

professores. Já os técnicos, por mais que demonstrem um otimismo muito grande em relação ao 

sistema, possuem um conhecimento falho sobre ele como um todo, o que pode ser um reflexo do 

próprio nível de escolaridade do grupo. Os anteriores possuem um maior nível educacional. 

Portanto a variável escolaridade é muito importante ao analisar o grau de apropriação do sistema de 

reaproveitamento de água pluvial na escola. 

O I(PRA) possui o valor de 5,86. Em relação à percepção da água pluvial, a escola em geral 

se manifesta positivamente, o que reflete seu alto valor (i(pac) = 7,64). A percepção sobre a 

utilização do reaproveitamento de água e sobre o risco obtiveram valores mais baixos (i(aua) = 4,63 

e i(pr) = 5,31 respectivamente), refletindo, assim, resistências em relação à prática de se 

reaproveitar água em geral.  

Considerando o perfil da população, os funcionários da limpeza obtiveram as notas mais altas 

em relação aos subíndices, o que permite inferir que, para este grupo particular, há uma maior 
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aceitação com relação às práticas de reaproveitamento de água e uma baixa percepção de seu risco à 

saúde. Os cursos de treinamento oferecidos pelo Projeto SWICTH ao grupo pode ser considerado 

um provável fator que leve a uma percepção mais positiva do sistema por parte dos técnicos de 

limpeza, em relação aos outros grupos da população analisada. 

 

5. CONCLUSÕES 

Apesar de curto, o primeiro período chuvoso amostrado apresentou resultados negativos no 

que tange a economia proporcionada pelo aproveitamento das águas pluviais e o custo-benefício do 

aparato experimental. Esse fato se justifica pela falta de critério científico no dimensionamento do 

reservatório. 

O tipo de utilização mais freqüente das águas de chuva recuperadas foi a limpeza da cantina, 

que ocorria, em média, a cada três dias. Os demais usos do experimento também se relacionam à 

limpeza de utensílios domésticos (panos, cortinas, baldes, etc.). Esse último ocorria diariamente por 

meio de um tanque de louça instalado ao lado do reservatório.  

A sistemática de operação do reservatório deve ser melhorada, pois houve uma perda de 41% 

da chuva total efetiva que poderia ser aproveitada. Neste caso, uma padronização da operação e 

uma definição da pessoa responsável devem contribuir para a otimização do sistema. 

Com relação à percepção ambiental pela população entrevistada, pode-se concluir que o nível 

educacional é preponderante para a apropriação e compreensão do sistema de coleta de água 

pluvial. Porém, para a aceitação do experimento, o contato direto com a água coletada e a 

transmissão de conhecimento por meio de cursos de aperfeiçoamento podem ser considerados como 

os fatores cruciais para esta percepção otimista (haja vista a aceitação do sistema verificada nos 

técnicos de limpeza da escola).  

Acredita-se que, com o aprimoramento do aparato experimental e com a constituição de uma 

série mais longa de dados de monitoramento, o experimento aqui descrito possibilitará novos 

desenvolvimentos em termos de: análise estatística, modelagem do funcionamento dos dispositivos, 

e análise de incertezas em medições e modelagem. Esses desdobramentos poderão se dar 

concomitante e complementarmente a uma mais aberta e informada percepção ambiental da 

população envolvida, por meio de atividades futuras a serem realizadas na escola Anne Frank e em 

outras escolas municipais em Belo Horizonte, como por exemplo, gincanas educativas sobre a água. 
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