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RESUMO

Torna-se cada dia mais evidente, que um dos maiores problemas do século, está na
discordância entre o aumento populacional e escassez cada vez mais abrangente dos
recursos naturais, dos quais todos nós seres humanos somos dependentes para a
sobrevivência. A água é o recurso fundamental para a existência de nossas vidas, e
apesar de nosso planeta ser dotado de grande volume d´agua, apenas uma
pequeníssima parte, ou seja, 2,4% de toda a água disponível é água doce, e deste
percentual, apenas 0,02% está disponível em lagos e rios para o consumo. A
população cresceu, e ainda cresce, mais rápido do que se pode repor os recursos
naturais. Esse problema não é local ou nacional, e sim mundial. A proposta para um
futuro sustentável encontra-se na soma das pequenas ações, e, diante disso, a
captação de águas pluviais, seja ela aplicada de formas ou tamanhos distintos está
muito aquém de ser a solução para o problema enfrentado pelo século, porém, é uma
das alternativas de minimização da aceleração constante da problemática mundial, do
mesmo modo, a captação, das águas pluviais são aliadas na prevenção de
alagamentos e enchentes vivenciados atualmente nos centros urbanos cada vez mais
densos e impermeáveis. Ainda são condicionantes favoráveis à sua utilização, fatores
econômicos, uma vez que a redução de consumo de água potável fornecida pelas
empresas de abastecimento é significativa. Sabendo-se que, o abastecimento de
água na universidade Alto Vale do Rio do Peixe, provem de poço artesiano, o projeto
proposto tem como foco principal a responsabilidade social e ambiental, pois é sabido
que para o processo de reabastecimento dos lençóis d´água através do processo de
infiltração de águas no solo é extremamente deficitário quando comparado com a
demanda da retirada de suas águas, que atenua o desiquilíbrio entre a retirada de
água potável e sua devida reposição.

Palavras-chave: Águas Pluviais. Captação. Dimensionamento.
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ABSTRACT

It becomes more evident day, one of the biggest problems of the century, is the
discrepancy between population growth and increasingly widespread scarcity of
natural resources, all of which we humans are dependent for survival. Water is the key
resource for the existence of our lives, and although our planet is endowed with great
d'agua volume, only a small part, or 2.4% of all available water is fresh water, and this
percentage, only 0.02% is available in lakes and rivers for consumption. The
population grew and still grows faster than it can replenish natural resources. This
problem is not local or national, but global. The proposal for a sustainable future lies in
the sum of small actions, and, before that, the capture of rainwater, be it applied to
shapes or different sizes is far from being the solution to the problem faced by the
century, however, is an alternative to minimize the constant acceleration of global
problem in the same manner, the capture, the rainwater is coupled in preventing
flooding and floods currently experienced in urban centers increasingly dense and
impermeable. conditions are still favorable to its use, economic factors, since the
reduction of potable water consumption supplied by supply companies is significant.
Knowing that, the water supply at the university Alto Vale do Rio do Peixe, comes from
artesian well, the proposed project is mainly focused on social and environmental
responsibility, it is known that for the refueling process of Moorhen sheets through the
water infiltration process in soil is extremely deficient when compared to demand the
withdrawal of its waters, which attenuates the imbalance between the withdrawal of
drinking water and its proper replacement.

Keywords: Stormwater . Capture . dimensioning
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1. INTRODUÇÃO
1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA
O Planeta Terra está no seu limite de exaustão, devido à enorme degradação
e intervenção feita pelo ser humano. O resultado disto, são catástrofes ambientais
ocorrendo com maior frequência, como tempestades, terremotos, grandes períodos
de secas, elevação do nível das águas, entre outros desastres naturais, os quais
indicam que o Planeta está sofrendo pela depredação humana, causada pela busca
do desenvolvimento desenfreado.
Sabe-se que desde o início da história da humanidade, houve interferência do
homem x natureza, mas nunca viu-se uma relação tão conflitante como no contexto
atual. É certo que nos primórdios de sua existência, o ser humano moldava-se a
natureza, sendo considerado, portanto, parte integrante dela. Contudo, o homem
cultivador daquela época deu espaço ao ser humano que não se limita ao não acesso
aos recursos, ao homem que, por meio de explosões atômicas, desloca montanhas e
modifica o curso dos rios, obrigando-os a irrigar desertos, ao homem que vive a era
do desenvolvimento, que constrói, que destrói. E realmente, é preciso reconhecer que
essa diferença é fundamental, pois refere-se principalmente à rapidez das
transformações, fator de maior importância quando se analisa o poder de assimilação
dos impactos e a auto recuperação da natureza (SOUZA, 2015).
O grande desafio do século XXI, está na busca de equilíbrio entre o
desenvolvimento sustentável aliado ao aumento populacional, que segundo
estimativas da Organização das Nações Unidas – ONU, deverá se atingir a marca dos
11 bilhões de habitantes em 2100. No Entanto, para essa marca é certo que não
haverá recursos naturais suficientes (BRIDI, 2012).
Busca-se com o desenvolvimento deste trabalho, analisar a viabilidade para
implantação de um sistema de captação, armazenamento e utilização de água da
chuva, mostrando-se diante do atual contexto, uma alternativa sustentável.
Para tal, serão apresentados índices quanto à população, disponibilidade
hídrica superficial por região hidrográfica, conceituação das 12 RHs que dividem o
país, índices de precipitação, dados gerais em âmbito nacional, por região
hidrográfica, até atingir o município de Caçador.
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Assim também são os casos de sucesso, que enfatizam crescimento aliado ao
desenvolvimento sustentável, vistos em âmbito global e local como o caso da cidade
de Las Vegas, que buscou diante da crise hídrica, a implantação de diferentes ações
sustentáveis, entre elas, o tratamento de esgoto de forma a reutilizar a água para
consumo, a China, que desenvolveu as cidades ecológicas afim de mudar o conceito
de país com maior índice de poluição, dentre outras alternativas aplicáveis. (BRIDI,
2012).
Em âmbito local, vê-se a cidade de Caçador criando parcerias por exemplo para
o desenvolvimento de projetos de reciclagem de materiais, ou ainda a educação
sustentável, que busca a conscientização, através de trabalhos e palestras
ministradas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe. Diante disso, a análise
de viabilidade e implantação de um sistema de captação, armazenamento e utilização
de água da chuva mostra-se, uma alternativa sustentável a ser desenvolvida ao
término deste trabalho.
1.2 PROBLEMA
A questão ambiental hídrica é tema mais que difundido no mundo todo,
principalmente na questão da água potável, sendo tema de congressos, palestras,
movimentos, conteúdos educacionais, seja em âmbitos fundamentais, universitários,
entre outros.
Desta forma, a instituição da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP,
sendo um agente formador de opiniões, e ao mesmo tempo disponibilizando em suas
edificações, grandes áreas de telhado, que são áreas de captação em potencial para
o recolhimento das aguas da chuva. Com tais característica, a universidade não
poderia servir de exemplo prático de sustentabilidade, para todo o seu corpo docente,
alunos, e comunidade em geral?

1. 3 JUSTIFICATIVA
A crescente preocupação com os recursos naturais, e notadamente com os
recursos hídricos, justifica o desenvolvimento e implantação deste projeto, como uma
alternativa sustentável.
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A série de reportagens, “Água Planeta em crise”, aponta que na medida que
cresce a demanda por recursos hídricos no mundo, diminui a probabilidade de
fornecimento de água doce em muitas regiões (FERREIRA, 2015).
Portanto, existe uma grande e comum preocupação com o perigo do
esgotamento dos recursos naturais, dos quais, dependem todas as espécies de seres
vivos e a sustentabilidade.
E como proposta sustentável, apresenta-se um sistema de captação,
armazenamento e uso de água da chuva, que é um recurso disponível e abundante
na cidade de Caçador - SC, uma vez que seu potencial pluviométrico é considerável,
ficando em consonância com a média nacional, segundo o Instituto Nacional de
Meteorologia – INMET aproximadamente 1796mm3/ano. De acordo com Neto (1991)
considera a disponibilidade de água da chuva de acordo com a precipitação anual
para uso como razoável para índices pluviométricos entre 1000 e 1500mm/ano e
excelente para índices superiores a 2000mm/ano, fato que remete a cidade de
Caçador como uma cidade potencial para a implementação do projeto.
A importância deste trabalho, está na determinação da viabilidade de utilização
de uma fonte alternativa de recursos hídricos para o município de Caçador – SC, mais
especificamente, no Bloco D da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, – UNIARP,
com base em tecnologias utilizadas em várias partes do mundo. A utilização da água
da chuva como recurso adicional, torna-se viável não apenas economicamente, mas
de forma a conscientizar, para o desenvolvimento de ações sustentáveis.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo Geral

Analisar a viabilidade para implantação de um sistema de captação,
armazenamento e utilização da água da chuva, dimensionando-o de acordo com a
demanda da edificação do Bloco D da sede da Universidade do Alto Vale do Rio do
Peixe – UNIARP, localizada na cidade de Caçador – SC, visando a redução do
consumo de água potável, bem como a disposição de um modelo concreto, que
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servirá como agente de conscientização para o incentivo à prática de ações
sustentáveis.

1.4.2 Objetivos Específicos

a) Quantificar os índices pluviométricos da cidade de Caçador – SC;
b) Identificar a média de consumo de água nos sanitários da edificação do bloco
D da Universidade;
c) Avaliar o potencial de aproveitamento de água da chuva para o seu uso, e
instalação de um sistema de coleta, armazenamento e utilização de água para
fins não potáveis;
d) Dimensionar o sistema de coleta de água da chuva, cisterna e meio elevatório;

1.5 METODOLOGIA

Para analisar a viabilidade de implantação de um sistema de captação,
armazenamento e utilização de água da chuva na edificação do bloco D da
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP na cidade de Caçador – SC, foi
desenvolvida a metodologia que compreende as seguintes etapas: descrição do
objeto de estudo; levantamentos e comparativo dos dados pluviométricos das RHs
nacionais com a RH do Uruguai a qual está inserida a universidade; levantamento dos
dados pluviométricos para a cidade de Caçador/SC, levantamento da população e do
consumo de água utilizada nos sanitários da universidade, determinação da área de
telhado para captação da água da chuva, e o dimensionamento do sistema de
captação e armazenamento.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.1 Planeta Terra: Do Crescimento Populacional Ao Desperdício De Tudo

O Planeta Terra apresentou um crescimento populacional alarmante nos
últimos anos. O índice registrado em 2011 pela Organização das Nações Unidas ONU
era de 7 bilhões de habitantes.
Estudos recentes apresentados pelo Departamento de Assuntos Econômicos
e Sociais da ONU, através do documento Revisão da Projeção Mundial 2015 estimam
o crescimento populacional para 8,5 bilhões em 2030, 9,7 bilhões em 2050 e as
estatísticas para 2100 é chegar a marca de 11 bilhões de habitantes. Os estudos
mostram a Índia ultrapassando a China em apenas 7 anos (ONU, 2015).
Já as pesquisas para o Brasil que hoje ocupa o quinto lugar, com cerca de 207
milhões de pessoas, apontam uma queda na corrida populacional. Para 2030 as
estimativas marcam em torno de 228 milhões de habitantes, em 2050 a marca de 238
milhões, porém para 2100 a tendência apresentada é de redução para cerca de 200
milhões habitantes (ONU, 2015).
O relatório “Mundo perspectivas populacionais” apresentado em 29/07/2015
prevê um crescimento acelerado para países mais pobres, como já citado
anteriormente, a Índia lidera o ranking seguido da Nigéria, Paquistão, República
Democrática do Congo e Etiópia. Dentre os países listados, os Estados Unidos terá
também um crescimento considerável.
Essas estimativas são importantes para que o mundo busque alternativas
para o tão sonhado desenvolvimento sustentável, uma vez que o crescimento
populacional é fato e o assunto precisa ser tratado com atenção e traz preocupações.
A ONU (2015), através de seu diretor da Divisão de População John Wilmt
mostra-se preocupada com as novas projeções de crescimento populacional
concentrado em países mais pobres, fato esse que gera consequências negativas e
novos desafios para se erradicar a pobreza, desigualdades, combater a fome, a
miséria, a desnutrição, necessários para o desenvolvimento sustentável (ONU, 2015).
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O desperdício de tudo é fato histórico uma vez que ainda dispomos de recursos
naturais, mas é fato também que o crescimento populacional está ocorrendo de modo
que não haverá condições de sobrevivência para o modelo de vida que atualmente a
maioria da população busca. A proposta defendida através desta tese atende
justamente uma demanda que existe, mas que não é atingida por falta de
conscientização, ou seja, a aplicação de soluções sustentáveis para a reutilização da
água da chuva, para fins diversos, como regar as plantas, lavar calçadas, descargas
em banheiros entre outras utilizações mostrando-se como uma prática sustentável
que deveria ser aplicada em massa juntamente com tantas outras ações necessárias
ao desenvolvimento sustentável.

2.1.2 Os Recursos Hídricos e Sua Utilização

Ao se tratar da problemática ambiental a água e sua má utilização está no topo
da lista. Sabe-se que atualmente mais de 700 milhões de pessoas não tem acesso a
água limpa.
A água doce disponível na natureza é bem restrita, ou seja 97,61% da água
total é proveniente das águas dos oceanos, portanto trata-se de água salgada que
ainda não é consumível. Diante desses percentuais apenas 2,4% da água do Planeta
é doce, assim apenas 0,02% está disponível em lagos e rios e para consumo
(AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, 2015).
Existe urgência na mudança do gerenciamento e utilização desse recurso que
está ao nosso alcance e que já parece tão pouco, sendo empregado sempre em face
da crescente demanda aliada a exploração das reservas subterrâneas.
Atualmente verificam-se problemas que geram o crescimento da demanda pelo
consumo de água e exploração de fontes subterrâneas, que estão aliados ao
crescimento populacional, trata-se da irrigação intensa de plantações a frequente
ausência de tratamento de esgoto.
Estatísticas apresentadas pela Organização das Nações Unidas – UNESCO
(2015) afirmam que até 2050, o setor agrícola, que é o setor que mais consome água,
terá sua demanda aumentada em 60%. E ainda que a demanda do setor industrial
terá um aumento de 400%.
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Os números assustam e a utilização de sistemas alternativos e sustentáveis
precisam ser implementados em massa, tanto para a redução no consumo, quanto
para a reciclagem e reutilização de recursos naturais.
O cenário que está se formando no planeta causa preocupações, são
mudanças climáticas, elevação das temperaturas, elevação do nível dos mares
ameaçando os lençóis freáticos das áreas costeiras, reservas subterrâneas de água
contaminadas seja por água salgada, pelo descarte incorreto de resíduos ou pela
exploração excessiva, falta de saneamento básico. A China sofreu recentemente as
consequências do excesso de consumo de água para irrigação, na Planície do Norte
do país ocorreu uma queda de 40m no lençol freático e ainda poderiam ser citados
inúmeros problemas causados pelo uso descontrolado da água em todo o Planeta
(BRIDI, 2012).
Atualmente, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia permitem que fontes
contaminadas se tornem potáveis após tratamento. Hoje existem métodos
diversificados, para que o esgoto e o lixo não afetem a saúde e o meio ambiente.
Estudos apresentados pela UNESCO (2015) comprovam a existência de um
ciclo virtuoso, onde, para cada dólar investido em proteção de áreas de captação,
poderiam ser economizados até US$ 200 no tratamento de água contaminada. Já
existem países mostrando que é possível melhorar a governança e utilizar a água de
maneira mais eficiente.

2.1.3 Os Recursos Hídricos e os Exemplos de Sustentabilidade

Atualmente, são observadas em todo o mundo inúmeras ações, não somente
de conservação, como também de recuperação ambiental: recomposição de matas
ciliares e outros tipos de áreas verdes, descontaminação de cursos d’água, reciclagem
e reaproveitamento de materiais, criação de animais em cativeiro para a preservação
da espécie, substituição de matérias-primas com o objetivo de conservação dos
recursos naturais entre outras. Dentre todas essas ações, estudos provenientes da
Austrália denotam que os sistemas de aproveitamento da água da chuva
proporcionam uma economia no consumo de água nas residências de 45% e na
agricultura de até 60% (PROSAB, 2006).
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Portanto, busca-se a melhoria na legislação referente a exploração dos
recursos naturais e preservação da qualidade ambiental, submetendo a regras
precisas qualquer atividade que cause impacto ao ambiente e a população. Isso
significaria

uma

ampliação

nas

regulamentações

existentes

em

prol

da

sustentabilidade.
Já em 1992, existia a preocupação quanto à escassez da água, tanto que a
ONU foi responsável pela elaboração e divulgação de documento intitulado
“Declaração Universal dos Direitos da Água”, o qual segue (IFRAH, 1992, p. 01):

- A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo,
cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão, é plenamente
responsável aos olhos de todos.
- A água é a seiva de nosso planeta. Ela é condição essencial de vida de todo
vegetal, animal ou ser humano. Sem ela não poderíamos conceber como são
a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura.
- Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos,
frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com
racionalidade,
precaução
e
parcimônia.
- O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água
e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando
normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este
equilíbrio depende em particular, da preservação dos mares e oceanos, por
onde
os
ciclos
começam.
- A água não é somente herança de nossos predecessores; ela é, sobretudo,
um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma
necessidade vital, assim como a obrigação moral do homem para com as
gerações
presentes
e
futuras.
- A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico:
precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode
muito
bem
escassear
em
qualquer
região
do
mundo.
- A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De
maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento
para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração
da
qualidade
das
reservas
atualmente
disponíveis.
- A utilização da água implica em respeito à lei. Sua proteção constitui uma
obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta
questão não deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo Estado.
- A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção
e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social.
- O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o
consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra

Frente a todos os problemas ambientais a ONU busca aprovar entre os países
o Relatório que deve propor os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável –
ODS para 2030, neste existem objetivos exclusivos que tratam dos recursos hídricos,
visto a importância do assunto para o futuro.
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Existem sugestões e alternativas que podem e devem ser implantadas pelos
estados através de uma proposta de governança consciente como por exemplo a
utilização de energias renováveis em escala, como a energia eólica e a energia solar.
É preciso encontrar equilíbrio entre demanda e suprimento em prol de um
desenvolvimento sustentável.
O Banco Mundial revelou que das 30 cidades mais poluídas no mundo 20 são
cidades chinesas. O país está no seu auge de crescimento, e passa pelo maior
processo de transferência de gente do campo para a cidade da história. São 750
milhões de chineses nas cidades. E a estimativa é que até 2030, esse número chegue
a um bilhão. Frente às estatísticas negativas existe a preocupação de alocar todas
essas pessoas de modo a causar menos depredação aos recursos disponíveis.
Portanto, o país está também entre os líderes na corrida pela sustentabilidade e dá o
exemplo positivo.
A proposta iniciada na cidade chinesa chamada Tianjan, está se alastrando
para todo o país, o governo busca a implantação de pelo menos 500 cidades
ecológicas. Ela propõe uma economia de 40% no consumo de água e energia do que
em prédios normais, pois todos os prédios, públicos ou particulares tem seus telhados
cobertos por painéis solares gerando assim eletricidade. Em cada poste uma placa
solar e uma mini turbina transformando a avenida em uma usina. Turbinas eólicas que
possibilitam carregar ônibus elétricos, e para 2020 pretende-se que 90% do transporte
seja sustentável através da utilização do ônibus elétrico ou bicicletas. É a criatividade
e a tecnologia aliadas para o futuro sustentável (BRIDI, 2012).
Outro exemplo sustentável foi implantado em Las Vegas nos Estados Unidos,
a cidade recebe cerca de 40 milhões de turistas todos os anos e o lago formado pela
represa de Hoover não deu conta do crescimento populacional e a alternativa foi
utilizar-se da água do esgoto com a construção de um grande centro de
reaproveitamento e tratamento (BRIDI, 2012).
A cidade de Las Vegas em busca da meta de cidade sustentável implantou
mecanismos que vão desde a redução de consumo à incentivos fiscais a Empresas.
A cidade apresenta um caso de sucesso implementado por um dos mais famosos
resorts e cassinos, trata-se do Palazzo, que faz uso de um sistema de nano filtração
para limpar a água de uma corrente subterrânea que é considerada imprópria para
consumo humano, uma vez que está muito próxima da superfície, para uso em
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irrigação de jardins, gramados e campos. A iniciativa ajuda a economizar 22,7 milhões
de litros de água por ano (BRIDI, 2012).
Percebe-se atualmente que diferentes setores da sociedade passam a ver o
aproveitamento da água da chuva não apenas necessário, mas rentável:

Indústrias, instituições de ensino, estádios, estabelecimentos comerciais
como empresas de lavação de carros, empresas de ônibus, supermercados,
empresas de limpeza pública buscam utilizar água da chuva visando retorno
da economia de água consumida, e ainda no apelo de marketing, uma vez
que estas práticas se inserem nos conceitos de empresas com
responsabilidade social e ambiental ou ecológicas. (PROSAB, 2006, p. 80).

São soluções ambientais simples que precisam ser implementados em massa,
seja pela indústria, comércio, estados ou sociedade em geral, em prol de um futuro
sustentável.

2.1.4 Os Recursos Hídricos e Sua Disponibilização no Brasil

O panorama de recursos hídricos do Brasil é disponibilizado e atualizado pela
Agência Nacional das Águas (ANA), de livre acesso à sociedade em seus tópicos que
consideram quantidade de água, qualidade, utilização, balanço geral de recursos
hídricos, secas e cheias e gestão dos recursos.
Do percentual de água doce disponível no Planeta o Brasil é um país
privilegiado pois de acordo com o Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos
divulgado a cada quatro anos pela ANA, sendo sua última edição de 2014, o país
possuí cerca de 13% desse recurso e mesmo assim regiões como sudeste e nordeste
enfrentam problemas com a escassez de água.
Portanto, o Brasil é dotado de uma vasta rede hidrográfica. A Resolução nº
32/2003 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) institui a divisão
hidrográfica nacional em 12 regiões afim de melhor estudá-las, sendo, A RH
Amazônica, RH Atlântico Ocidental, RH Atlântico Oriental, RH Tocantins Araguaia, RH
Parnaíba, RH São Francisco, RH Atlântico Leste, RH Atlântico Sudeste, RH Atlântico
Sul, RH Paraguai, RH Uruguai e RH Paraná conforme apresenta a figura 01. A referida
Lei aprovada em 2003 encontra-se na íntegra no Anexo I deste trabalho.
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Figura 1. As 12 Regiões Hidrográficas do Brasil

Fonte: ANA (2015)

Apesar do grande volume de água doce estar em nosso país a distribuição é
desigual, pois das 12 Regiões Hidrográficas acima, 81% da água concentra-se na RH
Amazônica, onde o volume populacional é menor, cerca de 5% da população
brasileira habita aquela região. Trata-se da RH que é considerada a maior do mundo
em disponibilidade de água doce. A bacia hidrográfica do rio Amazonas tem suas
nascentes nos Andes Peruanos e termina no Brasil (63%), sendo no Peru 17%, Bolívia
11%, Colômbia 5,8%, Equador 2,2%, Venezuela 0,7% e Guiana 0,2% (ANA, 2015).
A tabela 01 apresenta um resumo com as informações relevantes das 12 RH
do Brasil.
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Tabela 1 – Regiões Hidrográficas Brasileiras
(Continua)
Regiões
Hidrográficas

Estados

Área (Km2)
“Aproximado
”

População
Fonte: IBGE
2010
“Aproximado
”

Principais
Rios

Disp.
Hídrica
Superficia
l
Fonte:
INMET

AC, AM,
RR, RO,
MT, PA
E AP.

6.925.674Km2
de área total;
Aprox.
3.870.000 Km2
no Brasil.
(45% da área
total)

9,7 milhões de
habitantes em
2010. (5% da
população
total o país)

Amazonas,
Rio Negro,
Solimões e
Purus

73.748m3/
s (81% do
total do
país)

2.239
mm/ano

GO, MT,
TO, MA,
PA e
DF.

920mil Km2
(11% da área
total do país)

8,6 milhões de
habitantes (4%
da população
total do país)

Tocantins,
Araguaia,
Vermelho,
Itacaiunas e
Crixá-Açu

5.447m3/s
(6% do
total do
país)

1.837
mm/ano

MA e PA

274.300Km2
(3% da área
total do país)

6,2 milhões
(3% da
população
total do país)

Gurupi,
Turiaçu,
Pericumã e
Mearim

320,4m3/s
(menos de
0,5%)

1.790
mm/ano

PI, MA e
CE.

333.056Km2
(4% da área
total do país)

4,15 milhões
(2% da
população
total do país)

Parnaíba,
Balsas,
Gurgueia e
Uruçuí-Preto

379m3/s
(menos de
0,5%)

1.117
mm/ano

CE, RN,
PB e AL.

286.800Km2
(3% da área
total do país)

24,1 milhões
(12% da
população
total do país)

Jaguaribe,
Salgado,
Banabuiú e
Cariús.

91,5m3/s
(0,1% do
total)

1.218
mm/ano

638.466Km2
(7% da área
total do país)

14,3 milhões
(7% da
população
total do país)

São
Francisco,
Rio das
Velhas,
Abaeté e
Carinhanha

1.886m3/s
2,07%

1.037
mm/ano

388.160Km2
(4%)

15,1 milhões
(8% da
população
total do país)

Paraguaçu,
Mucuri,
Pardo e
Jequitinhonh
a e São
Mateus

305m3/s
(0,3% do
total do
país)

1.058
mm/ano

Amazônica

TocantinsAraguaia

Atlântico
Nordeste
Ocidental

Precipitaçã
o (mm/ano)
Fonte:
INMET

Parnaíba

Atlântico
Nordeste Oriental

São Francisco
SE, AL,
PE, BA,
GO, MG
e DF
Atlântico Leste
SE, BA,
MG e
ES.
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Tabela 1 – Regiões Hidrográficas Brasileiras
(Conclusão)
Atlântico Sudeste

ES, MG,
RJ, SP
e PR

214.629Km2
(2%)

MG,
GO, MS,
SP, PR,
SC e DF

879.873Km2
(10%)

28,2 milhões
(15%)
Segunda mais
populosa

Rio Doce,
Paraíba do
Sul,
Ribeira de
Iguape.

61,3 milhões
(32% da
população
total do país)

2,16 milhões
(1% da
população
total do país)

1.145m3/s
(1,2%)

1.349
mm/ano

Rio Paraná,
Paranaíba,
Tietê e
Iguaçu

5.956m3/s
(6,5%)

1.511
mm/ano

Paraguai,
Miranda,
Cuiabá e São
Lourenço.

782m3/s
(Menos de
1%)

1.398
mm/ano

Uruguai,
Chapecó,
Passo
Fundo, Rio
do Peixe e
Rio da
Várzea

565m3/s
(0,6%)

1.785
mm/ano

Itajaí, Jacuí,
Itajaí-Açu e
Itajaí do Sul

647,4m3/s
(0,7%)

1.568
mm/ano

Paraná

Paraguai
MT e
MS

363.446 Km2
(4%)

Uruguai

RS e SC

174.533Km2
(3%)

SP, PR,
SC e RS

187.522Km2
(2%)

3,9 milhões
(3% da
população
total do país)

Atlântico Sul
13 milhões
(7% da
população
total do país)

Fonte: ANA (2015)

Os dados apresentados no Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos pela
Agência Nacional das Águas (ANA, 2015) trazem basicamente um mapa com
informações importantes sobre a disponibilização dos recursos hídricos no país,
conforme descrito na tabela acima. Vê-se, portanto, as regiões Amazônica
considerada a maior do mundo e a região Tocantins-Araguaia em situação confortável
com altos índices de precipitação e disponibilidade superficial de água aliado ainda a
um baixo índice populacional.
Em contrapartida percebe-se nas regiões do Paraná e Atlântico Sudeste alto
índice

populacional,

pois

nessas

regiões

encontram-se

os

estados

mais
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desenvolvidos, com índices consideráveis de precipitação e disponibilidade
superficial, porém com elevada demanda de consumo. A figura 2 apresenta os índices
de precipitação entre as 12RH.

Figura 2. Isoietas do país no período de 1961 a 1990

Fonte: ANA (2015)

A cidade de Caçador, objeto de pesquisa para desenvolvimento deste projeto,
pertence a Região Hidrográfica do Uruguai, cujos rios principais são: o Rio Uruguai,
Rio Chapecó, Rio do Peixe, Rio Passo Fundo e Rio da Várzea.
Além dos índices referentes a disponibilidade hidrográfica superficial
apresentada acima entre as 12 RH, o Brasil conta ainda com grande volume de água
subterrânea distribuída entre o sistema de aquíferos, onde, listam-se 27 principais em
todo o país, sendo o aquífero Boa Vista, Solimões, Alter do Chão, Parecis, Barreiras,
Itapecuru, Motuca, Serra Grande, Corda, Poti-Piauí, Urucuia-Areado, Furnas, Ponta
Grossa, Bauru-Caiuá, Cabeças, Exu, Açu, Jandaíra, Beberibe, Tacaratu, Missão
Velha, Inajá, Marizal, São Sebastiao, e para nossa região os conhecidos Aquíferos
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Guarani e Serra Geral,

conforme o mapa da figura 3, disponibilizado pela Agência

Nacional das Águas (2015).

Figura 3. Distribuição dos principais Aquíferos do Brasil

Fonte: ANA (2015)

Portanto, o país conta com fontes gigantescas de água subterrânea, entre eles
lista-se o Aquífero Guarani, este estende-se pelos Estados de Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul, além da Argentina, Paraguai e Uruguai. Ocupa uma área de 1,2 milhões de
km2, dos quais 70% encontram-se no Brasil. É um dos maiores reservatórios
subterrâneos de água do mundo. Foi batizado de Guarani em homenagem à nação
indígena do mesmo nome que habitava a região. A RH do Uruguai conta ainda com o
Aquífero Serra Chata que corta o estado de SC, passando pelo município de Caçador.

30
A figura 4 apresenta a disponibilização dos aquíferos para a RH do Uruguai, ou
seja, a distribuição dos dois principais aquíferos, o Guarani na coloração vermelha e
o Serra Geral na coloração amarela.

Figura 4. Distribuição dos Aquíferos Guarani e Serra Geral

Fonte: ANA (2015)

O país é privilegiado em disponibilidade de recursos hídricos, já que 13% de
toda água doce encontra-se aqui, contudo a má gestão e a falta de planejamento
levam ao desperdício deste recurso. A figura 5 apresenta os principais percentuais de
utilização por atividade segundo a Agência Nacional da Águas (ANA, 2015).
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Figura 5. Utilização dos recursos hídricos

Fonte: ANA (2015)

2.1.5 A Região Hidrográfica do Uruguai

A Região Hidrográfica do Uruguai engloba os estados do Rio Grande do Sul
(74%) e Santa Catarina (26%), fazem parte dela 405 municípios, destes, 354 são
brasileiros, inclusive a cidade de Caçador - SC. A área total em terras brasileiras
corresponde a 174.533Km2 (3% do total do território nacional). Esta região forma
juntamente com outras duas regiões hidrográficas a RH do Paraná e a RH do
Paraguai, a grande região hidrográfica do Bacia do Prata. O rio Uruguai que dá nome
a região origina-se da confluência dos Rios Pelotas e Rio do Peixe com extensão de
2.200Km. A população aproximada pertencente ao país é cerca de 3,9 milhões de
habitantes (IBGE 2010). A tabela 2 aponta dados importantes da região comparandoos à média nacional:

Tabela 2 – Índices comparativos RH do Uruguai
Informações Relevantes

Região Hidrográfica
do Uruguai (média)

Brasil (média)

Densidade Demográfica

22,8hab./Km2

22,4 hab./Km2

Precipitação

1.785mm/ano

1.797mm/ano

Disponibilidade hídrica superficial
Vazão média

565m3/s

(0,6%)

4.103m3/s (2,3%)
Fonte: ANA (2015).

91.071m3/s
179.516m3/s
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A RH do Uruguai apresenta grande potencial agroindustrial e hidrelétrico, sendo
assim fundamental para o país. Dos 384 municípios brasileiros merecem destaque as
cidades de Lages e Chapecó em SC, e Erechim, Ijuí, Uruguaiana, Santana do
Livramento e Bagé no RS.
Segundo o relatório da ANA, existe nesta região alta demanda de água para
irrigação, e baixos índices de saneamento, tendo ainda registros altos de incidências
de enchentes.
Em função das características hidrológicas e principais rios que formam a RH
do Uruguai, e conforme a Resolução CNRH nº 30/2003, Anexo II deste trabalho, a
mesma dividiu-se em 04 sub bacias de nível 1, divididas em unidades chamadas de
sub bacias nível 2:

1. Sub bacia do Rio Uruguai – Trecho Alto

•

Sub bacia do Rio Pelotas;

•

Sub bacia do Rio Canoas;

•

Sub bacia Uruguai Nacional (a qual está inserida a cidade de Caçador).

2. Sub bacia do Rio Uruguai – Trecho Médio

•

Sub bacia do Uruguai (Rio Turvo e outros)

•

Sub bacia do Rio Ijuí

•

Sub bacia Uruguai 2

•

Sub bacia do Rio Quaraí

3. Sub bacia do Rio Ibicuí

•

Sub bacia do Rio Santa Maria

•

Sub bacia Uruguai 3

4. Sub bacia do Rio Negro
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Figura 6. Sub bacias da RH do Uruguai

Sub bacia do Rio Uruguai
– Trecho Alto -

Sub bacia do Rio Uruguai
– Trecho Médio -

Sub bacia do Rio Negro

Sub bacia do Rio Ibicuí

Fonte: Ministério do Meio Ambiente - MMA (2015).

No trecho alto situa-se a sub bacia Uruguai Nacional, onde está inserido o
município de Caçador – SC, município sede da pesquisa. Nesta sub bacia encontramse as bacias dos rios do Peixe e Jacutinga, Irani e Chapecó e Rio das Antas e PeperiGuaçu, isso pertencente ao estado de SC, já para o estado do RS apresentam-se as
bacias dos rios Aupaê e Inandava, Passo Fundo, Várzea e Guarita. O rio Chapecó é
o maior da bacia e o rio Peperi-Guaçu está entre a fronteira Brasil e Argentina (ANA,
2015).
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Para melhor embasar a pesquisa parte-se de um estudo em nível geral das 12
regiões hidrográficas, detalhando a RH do Uruguai, até a identificação da sub bacia
Uruguai Nacional, onde está inserida a cidade de Caçador.
Já o Estado de Santa Catarina foi dividido em 23 Bacias Hidrográficas,
conforme o mapa da figura 7, disponibilizado pela CASAN, das quais fazem parte a
Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, que como visto passa pela cidade de Caçador.

Figura 7. As 23 bacias hidrográficas do estado

Fonte: CASAN (2015)

Ainda considerando a estrutura organizada dentro do estado, para assim
melhor estudá-la existe uma divisão em 10 regiões hidrográficas, dentre as quais
insere-se a Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe na RH3 conforme apresenta a figura
8.
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Figura 8. As 10 RH de SC

Fonte: Comitê Rio do Peixe (2015)

As 10 Regiões Hidrográficas do estado distribuem-se da seguinte forma:

a) RH1 – Extremo Oeste: Bacias dos rios Peperi-Guaçu e Antas;
b) RH2 – Meio Oeste: Bacias dos rios Chapecó e Irani;
c) RH3 – Vale do Rio do Peixe: Bacias dos rios do Peixe e Jacutinga;
d) RH4 – Planalto Lages: Bacias dos rios Canoas e Pelotas;
e) RH5 – Planalto Canoinhas: Bacias dos rios Iguaçu, Negro e Canoinhas;
f) RH6 – Baixada Norte: Bacias dos rios Cubatão e Itapocu;
g) RH7 – Vale do Itajaí: Bacia do rio Itajaí-Açu;
h) RH8 – Litoral Centro: Bacias dos rios Tijucas, Biguaçu, Cubatão (sul) e Madre;
i) RH9 – Sul Catarinense: Bacias dos rios Tubarão e D`Una;
j) RH10 – Extremo Sul Catarinense: Bacias dos rios Araranguá, Urussanga e
Mampituba.
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2.1.6 A Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe

A Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe no estado de Santa Catarina abrange
uma área territorial de aproximadamente 5.438Km2 e uma população estimada em
385.160 habitantes (Comitê Rio do Peixe), sendo 21% na zona rural e 79% na zona
urbana, passando por 26 municípios, inciando-se em Caçador, Rio das Antas, Videira,
Pinheiro Preto, Tangará, Ibicaré, Luzerna, Herval d` Oeste, Joaçaba, Lacerdópolis,
Ouro, Capinzal, Ipira, Calmon, Macieira, Salto Veloso, Arroio Trinta, Iomerê, Treze
Tílias, Água Doce, Fraiburgo, Ibiam, Erval Velho, Campos Novos, Alto Bela Vista e
Piratuba conforme o mapa da figura 9 disponibilizado pelo Comitê Rio do Peixe:

Figura 9. Municípios integrantes da Bacia do Rio do Peixe – SC.

Fonte: Comitê Rio do Peixe (2015)

A precipitação média para os municipios da bacia hidrografica do rio do Peixe
se assemelha à média nacional que é de 1.797mm/ano, marcando 1.796mm/ano.
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2.1.7 A RH3 – Vale do Rio do Peixe

A Região Hidrográfica do Vale do Rio do Peixe – RH3 é composta pelas bacias
dos Rios do Peixe e Jacutinga, e tem uma área de abrangência de 7.904,88Km2. A
bacia do rio do Peixe é a de maior extensão, conforme descrito acima 5.438,57Km2,
com sua nascente na serra do espigão no muicípio de Matos Costa. Já a bacia do rio
Jautinga nasce na vertente oposta do rio Irani, com 2.466,31Km2 de extensão.
Com relação aos recursos hídricos subterrâneos a RH3 insere-se na Provícia
Hidrogeológica Serra Geral, sobre a Unidade Aquífera Serra Geral, correspondente a
uma superfície de 7.904Km2.

2.1.8 Os Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais e Suas Utilizações

No atual contexto que nos remete a escassez de recursos naturais, dentre eles
a água, alternativas precisam ser implementadas, vê-se portanto, nos sistemas de
aproveitamento de água da chuva uma opção sustentável a ser considerada, contudo
as iniciativas que fazem uso desses sistemas já são apresentadas a séculos.
A História mostra que os sistemas de coleta e armazenamaneto de água da
chuva são utilizados pela humanidade há milhares de anos. Escavações e registros
mostram a famosa fortaleza de Masada em Israel, com pelo menos dez reservatórios
escavados em rochas, com capacidade de armazenamento para aproximadamente
40 milhões de litros de água, outro exemplo foi apresentado no México, com cisternas
ainda em uso, que datam antes da chegada de Cristóvão Colombo a América
(TOMAZ, 2003).
A utilização dos sistemas hoje é vista no mundo como uma medida necessária
ao desenvolvimento. Tem-se exemplos como Tóquio, no Japão, onde regulamentos
do governo obrigam que os prédios com área maior que 30.000m2 ou que utilizem
mais de 100m3 por dia de água, façam reciclagem de água da chuva para fins não
potáveis (TOMAZ, 2003).
No aeroporto de Chagi – Cingapura, existe um sistema de captação de água
nas pistas de decolagem, direcionada para as descargas dos banheiros (GROUP
RAINDROPS, 2002).
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O Brasil conta com a Associação Brasileira de Manejo e Captação de Água da
Chuva – ACBMAC para a realização de estudos e pesquisas relacionadas ao assunto
e bons exemplos podem ser citados.
A Ilha de Fernando de Noronha, em nosso país conta com um dos sistema de
coleta e uso de águas pluviais mais antigos, instaladas em 1943 pelo exército norteamericano, e que atualmente abastece a população local.
As ações vistas no país tem além de incentivos empresarias e governamentais,
insentivos de instituições não governamentais, as ONGs. Exemplo disso é o trabalho
realizado pela CÁRITAS, instituição de assitência social de âmbito internacional,
criada no Brasil em 1957. O Projeto “Programa de Convivência com o Semi Árido”
desenvolvido pela organização do 3º setor orientou a construção de cisternas no semi
árido brasileiro. Segundo a EMPRAPA mais de 50.000 cisternas foram construídas
naquela localidade nos últimos anos (PROSAB, 2006).
Em São Paulo algumas indústrias já fazem uso de água da chuva, vendo em
meio a crises hídricas oportunidades de se economizar água potável.
Em Santa Catarina, na cidade de Blumenau um hotel com uma área de
aproximadamente 570m2 de cobertura (área de captação), faz uso de um sistema de
captação e reaproveitamento de água da chuva, com cisterna com capacidade para
16 mil litros e economia real de água potável de aproximadamente 684 mil litros/ano
(BELLA CALHA, 2007).
Mais do que uma tendência isolada, a utilização da água de chuva vem sendo
considerada como uma fonte alternativa de água, para fins potáveis ou não potáveis,
isso conforme a necessidade e qualidade.
“Coletar água da chuva não é apenas conservar a água, mas também a
energia, trata-se de um sistema descentralizado e alternativo de supriemnto
de água visando entre outros a conservação dos recursos hídricos reduzindo
a demanda e consumo de água potável” (PROSAB, 2006, p. 84).

Assim sendo, não se trata apenas do uso das águas pluviais, como aqui
proposto, mas das vantagens aliadas a esta utilização que traz a redução do consumo
da água potável dentre outros benefícios.
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2.1.9 Os Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais e Suas Definições

Os projetos de aproveitamento de águas pluvias já são utilizados não apenas
no país, mas no mundo. E para mehor fundamentar esta tese a ser desenvolvida na
cidade de Caçador – SC, estudou-se a importância da aplicação do mesmo em
edificações escolares, que em geral, apresentam grandes áreas de telhados e
coberturas, conhecidos como área de captação, vê-se então grande potencial para a
implantação dos sistemas em edificações escolares que contribuem para a coleta de
maior volume de água. Além disso, as escolas têm grandes quantidades de locais
potenciais para uso da água, tratam-se dos banheiros e descargas, as áreas de
calçadas e pisos e áreas de jardins. São ainda meios de disseminação de
conhecimento, contribuindo para a divulgaçao dos benefícios e vantagens da
utilização de técnicas sustentáveis (WERNECK; BASTOS, 2006).
Diante disso a água pluvial, ou água da chuva, devidamente tratada serve como
uma alternativa para uso não potável para diversas atividades presentes em nosso
cotidiano como descargas de vasos sanitários, irrigação de jardins e áreas menores,
limpeza de veículos, pisos, roupas entre outras atividades.
A implantação dos sistemas de aproveitamento de água da chuva deve
considerar diversos fatores, tais como, índices pluviométricos, neste caso já
analisados para a cidade de Caçador e que encontra-se em condições excelentes
para a aplicação dos mesmos, potabilidade, considerando-se os padrões fisicoquímicos da água, demanda de utilização e os custos envolvidos (MARINOSKI, 2007).
O aproveitamento de água da chuva é uma maneira simples e sustentável de
se mostrar a consciencia enquanto ser humano racional e inteligente, mostrando que
é possível utilizar-se dos recursos naturais de maneira equilibrada, sem destruir ou
esgotar suas fontes (GIACCHINI, 2005).
Oliveira (2006) elenca algumas das inúmeras vantegens de se utiizar de
sistemas de aproveitamento de água da chuva:
a) Diminuir o consumo de água potável;
b) Evitar o desperdício de água potável em atividades desnecessárias como
limpeza de pisos diversos, veículos, irrigações de pequenas áreas, descarga
de vasos sanitários entre outros;
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c) Contribuir com a natureza ecologicamente não desperdiçando um dos recursos
naturais mais preciosos;
d) Sistema de simples instalação e implementação;
e) Redução efetiva no consumo de água potável;
f) Redução do risco de enchentes e erosão, através do armazenamento da água
que seria escoada para rios e córregos.

O sistema de captação de águas pluvias, em sua maioria de simples
instalação é composto das seguintes partes de acordo com Meira Filho (2004):

a) Área de captação ou área de contribuição: telhado;
b) Subsistema de condução: calhas e dutos;
c) Dispositivo para desvio das primeiras chuvas;
d) Reservatório: cisterna;
e) Sistema simplificado de tratamento;
f) Meio elevatório: para condução da água, em sua maioria bombas hidráulicas;
g) Reservatório: caixa d’ água.

Figura 10. Sistema de captação e utlização de água pluvial

Fonte: (Ecorracional, 2015).
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2.1.9.1 Área de captação ou área de contribuição

Para a determinação da área de contribuição do sistema, tem-se que levar em
consideração os incrementos existentes quanto ao grau de inclinação da área de
captação, bem como os incrementos de paredes existentes as quais possam
interceptar as águas de chuva que devam ser drenada pela área de contribuição.
(NBR 10844, ABNT, 1989).

Figura 11. Fórmulas para cálculo de área de captação

Fonte: adaptado NBR 10844 (ABNT 2015)
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2.1.9.2 Potencial de captação de água

A área de captação corresponde ao espaço que recebe a água da chuva
precipitada, e o potencial de captação de água é obtido pela fórmula apresentada pela
NBR 15.527(ABNT, 2007)

=

∗

∗

∗

(01)

Sendo:

V = Volume potêncial (L)
A = Área de captação (m2)
P = Média de precipitação, anual, mensal ou diária (mm/ano)
C = Coeficiente de Runoff

ᶯ = Fator de captação (0,85)
O coeficiente de Runoff é o indicador do percentual da água precipitada na área
de captação que efetivamente é armazenada, ou seja, desconsidera a porção perdida
por evaporação ou por absosrção ocorrida na área de contribuição. Desta forma o
coefiente de Runoff depende do tipo de material existente na área de contribuição.

2.1.9.2.1 Coeficiente de Runoff

São consideradas perdas no volume de agua da chuva no processo de
captação, ou seja, o volume efetivamente aproveitado não é o mesmo precipitado sob
a área de captação. Estas variam entre 10% à 33% do volume precipitado (MAY,
2005).
O coeficiente de Runoff é a razão dada entre o volume de água que é escoada
superficialmente e o volume que precipitou, considerando assim, perdas de volume
de água por evaporação, lavagem do telhado, vazamentos, etc.
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Tabela 03 – Coeficiente de Runoff médios
MATERIAL
COEFICIENTE DE RUNOFF
Telhas cerâmicas

0,8 a 0,9

Telhas esmaltadas

0,9 a 0,95

Telhas corrugadas de metal

0,8 a 0,9

Cimento amianto

0,8 a 0,9

Plástico, pvc

0,9 a 0,95
Fonte: Tomaz (2011)

2.1.9.3 Intensidade pluviométrica

Para a determinação da intensidade pluviométrica local para fins de projeto,
deve ser apurada a duração da precipitação e do número médio de anos em que para
uma mesma duração de precipitação uma determinda intensidade pluviométrica será
igualada ou ultrapassada apenas uma vez, ou seja, a determinação do periodo de
retorno.
Conforme estabelece a norma NBR 10844 (ABNT, 1989), os periodos de
retorno de acordo com as características da área a ser drenada são:

• T = 1 ano, para áreas pavimentadas, empoçamentos podem ser tolerados
• T = 5 anos, para coberturas e/ou terraços
• T = 25 anos, para coberturas e áreas onde empoçamentos ou
e

extravasamento não possa ser tolerado.

2.1.9.4 Vazão de projeto

Para a determinação da vazão de projeto utiliza-se a seguinte formula:

=

.

(02)
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Onde:

Q = vazão de projeto, em litros/min
i = intensidade pluviométrica, em mm/h
A = área de contribuição, em m2

2.1.9.5 Subsistema de condução - calhas e dutos

Segundo a NBR 10844 (ABNT, 1989), as calhas são denominações dadas aos
canais que reconhem as águas das áreas de contribuiçoes, como coberturas, terraço
es e similares, e as conduzem até o ponto de destino determinado. Estas calhas ainda
são classificadas conforme sua aplicação:

•

Calha de água-furtada: aplicada na cobertura no ponto da linha de junção das
águas do telhado de água-furtada, conforme apresenta a figura 12. A inclinação
da calha deve estar dentro das conformidades do projeto de cobertura.

Figura 12. Calha de água-furtada

Fonte: Autor.
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•

Calha de beiral: aplicada na linha de beiral da cobertura, conforme apresenta a
figura 13. Deve conter inclinaçao uniforme com no mínimo 0,5%.

Figura 13. Calha de beiral

Fonte: Autor.

•

Calha de platibanda: disposta na linha de encontro com a platibanda, como
apresentado pela figura 14. Deve conter inclinaçao uniforme com no mínimo
0,5%.

Figura 14. Calha de platibanda

Fonte: autor
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Para o dimensionamento correto das calhas utiliza-se a fórmula de MannigStrickler, conforme apresentado a seguir:

=

.

/

.

/

(03)

Sendo:

Q

= Vazão de projeto, dada em L/min

S

= Área da seção molhada, dada em m2

ṉ

= Coeficiente de rugosidade

RH = S/P Raio hidráulico, dado em m
PH

= P/S perímetro molhado, dado em m

d

= declividade da calha, dada em m/m

K

= 60.000

Tabela 04 – Coeficientes de rugosidade
Material

ṉ

Plastico, fibrocimento, aço, metais não-ferrosos

0,011

Ferro fundido, concreto alisado, alvenaria
revestida

0.012

Cerâmica, concreto não-alisado

0,013

Alvenaria de tijolos não-revestida

0,015

Fonte: NBR 10844 (ABNT, 1989)

Para a determinação da capacidade de vazão da calha, deve ser calculado o
raio hidráulico, que é a resultante entre a área molhada e o perímetro mollhado.
(CREDER, 2003). A figura 15 apresenta as geometrias usuais para as calhas.

47
Figura 15. Geometrias usuais para calhas

Fonte: Adaptado de Evangelista (2014).

Os dutos ou condutores são descritos pela NBR 10844 (ABNT, 1989), como
sendo a tubulação destinada a realizar o recolhimento e a destinação das águas
pluviais até os devidos locais permitidos pelos dispositivos legais. Estes recebem as
águas das calhas, coberturas, terraços e similares, e os conduzem à sua destinação,
geralmente até a parte inferior da edificação. Para os dutos verticais circulares a
norma determina uma seção minima de 70mm, e sempre que possível deve estar
disposto em uma so prumada, de modo a evitar curvaturas, porém quando estas forem
inevitáveis, deve-se utilizar curvas de 90º de raio longo, ou curvas de 45º e ainda,
devem ser previstas peças para inspeção. Para o dimensionamento dos dutos
verticais tem-se que levar em conta a vazão, altura da lamina de água na calha e o
comprimento do condutor vertical.
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2.1.9.6 Dispositivo para desvio das primeiras chuvas

A NBR 15527 (ABNT, 2007) - Água de chuva - Aproveitamento de coberturas
em áreas urbanas para fins não potáveis, recomenda que que os 2mm iniciais da
precipitação sejam descartados, de forma que esta água descartada sirva como
lavagem da área de captação, das calhas e dutos, retirando assim possiveis poeiras,
fezes de animais, e outras impurezas. Desta forma, os 2 primeiros litros de água por
metro quadrado de área coletora serão utilizados somente para a limpeza e
despresados para o armazenamento.

Figura 16. Modelo de descarte da primeira água da chuva

Fonte: Cipriano 2004

Fórmula para a determinação da quantidade de água de descarte:

=

.

Onde:
V = Volume a ser despresado (m3)
A = Área coletora (m2)
D = Descarte por metro quadrado (2mm)

(04)
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2.1.9.7 Reservatório – cisterna

O reservatório para as águas pluviais coletadas devem ser dimensionados
levando-se em consideração critérios como de custos totais para a implantação,
demanda destas águas, áreas totais de captação, confiabilidade e regime
pluviométrico (CASA EFICIENTE, 2007).
Para o cálculo das cisternas, a NBR 15527 (ABNT, 2007) apresenta o método
de Azevedo Neto, onde faz-se uso da seguinte equação:

V = 0,042 ∗ P ∗ A ∗ T

(05)

Onde:

V = Volume de água aproveitável, e volume da cisterna (L)
P = Precipitação média anual (mm)
A = Área de coleta (m2)
T = Valor teórico de meses com poucas chuvas

2.1.9.8 Sistema simplificado de tratamento

Uma vez realizado o descarte das primeiras águas, este procedimento já é
considerado um pré-tratamento, e dependendo da utilização da água coletada esta
necessitará de tratamentos mais aprimorados. São aconselhados os usos da água da
chuva de acordo com a sua classificação de grau de pureza conforme tabela 05
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Tabela 05 – Usos aconselháveis para determinado tipo de área de coleta
Classificação
do grau de

Tipo de área de coleta

Usos aconselháveis

pureza

A

B

Telhados não utilizados por
pessoas e animais

Sanitários e rega de jardim. E se
purificadas, podem ser
consumidas

Telhados utilizados por

Sanitarios e rega de jardim.

pessoas e animais

Não podem ser consumidas
Sanitários e rega de jardim.

C

Estacionamentos e jardins

Não podem ser consumidas, e a

artificiais

água necessita de algum tipo de
tratamento mais avançado
Sanitários e rega de jardim.

Superficies pavimentadas
D

(Estradas, rodovias, ruas e
ferrovias)

Não podem ser consumidas e a
água necessita de algum tipo de
tratamento mais avançado.

Fonte: Fendrich e Oliynik (2002)

Para o tipo de uso pretendido da água coletada, são indicados tratamentos
distindos conforme tabela 06:

Tabela 06 – Tipos de tratamento para usos requeridos
Usos para a água da chuva
Tratamento da água
Regar plantas

Não é necessário tratamento

Aspersores de irrigação, combate a

Cuidados para manter o equipamento

incêndios e ar condicionado

de estocagem e distribuição em
condições de uso

Lagos, fontes, vasos sanitários,

Tratamento adequado ao uso a ser

lavagens de roupas e de carros

feito, devido ao possível contato da
água com o corpo humano

Piscina, banho, beber e cozinhar

Desinfecção, para a água ser
consumida direta ou indiretamente.

Fonte: Fendrich e Oliynik (2002)
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A tabela 07 apresenta métodos de tratamento em determinados pontos do
sistema.
Tabela 07 – Localização indicada para as unidades de tratamento de água
TÉCNICAS DE TRATAMENTO
Método
Local
Resultado
Previne entrada de folhas e
Telas e grades
Calhas e tubo de queda
galhos no sistema
Sedimentação

No reservatório

Sedimenta matéria
particulada

Filtração
Na linha de água

Após bombeamento

Filtra sedimentos

Carvão ativado

Na torneira

Remove cloro

Osmose reversa

Na torneira

Remove contaminantes

Camadas mistas

Tanque separado

Captura material particulado

Filtro lento

Tanque separado

Captura material particulado

Antes do uso

Elimina micro-organismos

Desinfecção
Fervura/destilação

Tratamento químico No reservatório ou no
(cloro ou lodo)

Elimina micro-organismos

bombeamento (líquido,
tablete/pastilha ou granulado

Luz ultravioleta

Sistemas de luz ultravioleta

Elimina micro-organismos

devem estar localizados após
passagem por filtro
Ozonização

Antes da torneira

Elimina micro-organismos

Fonte: Texas Guida to Rainter (1997 apud PROSAB, 2006)

2.1.9.9 Meio elevatório

Conforme a NBR 15527 (ABNT, 2007), havendo a necessidade de se bombear
a água coletada para um reservatorio elevado para a sua distribuição, deverá então
ser atendida a norma da NBR 12214 (ABNT, 2007). Terão que ser seguidas as
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recomendações para as tubulações de sucção e recalque, bem como as velocidades
mínimas da sucção e escolha do aparelho motor-bomba.

2.1.9.9.1 Determinação da vazão de recalque

Segundo Pierezan (2005 apud ROGGIA, 2007), a quantificação da vazão de
recalque é feita através da seguinte equação:

"#$

=

%&

(06)

'(

Onde:

Qrec = Vazão de recalque (m3/h)
NF = número de horas de funcionamento da bomba
CD = Consumo diário de água não potável (m3/dia)

2.1.9.9.2 Dimensionamento da tubulação de recalque

Para a determinação do diametro de recalque segundo Roggia (2007):

"#$

= 1,3. +

/
/.
"#$ ,. -

(07)

Onde:

Drec = Diâmetro de recalque (m)
Qrec = Vazão de recalque, converte-se o valor de m3/h para (m3/s)
X = Número de horas de funcionamento sobre 24 horas diárias, adota-se o
valor de (6 horas diárias) de acordo com a NBR 5626 (ABNT, 1998).
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2.1.9.9.3 Dimensionamento da tubulação de sucção

O diâmetro a ser adotado para a sucção é um valor imediato superior ao
calculado para as tubulações de recalque.

2.1.9.9.4 Determinação da altura manométrica

O dimensionamento da bomba a ser utilizada está diretamente relacionada com
a altura manométrica que é determinada pela seguinte equação:

/01 = /01

"#$

+ /01

34$

(08)

Onde:

Hman = Altura manométrica total (m)
Hman rec = Altura manométrica de recalque (m)
Hman suv = Altura manométrica de sucção (m)

Sendo,

/01

"#$

= / "#$ + 5/"#$

(09)

Onde:
Hrec = É o desnível entre a bomba e o ponto mais alto a ser atingido pelo
recalque.
ΔHrec = É a perda de carga no recalque
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Para o cálulo da perda de carga no recalque utiliza-se:

5/"#$ = 6"#$ . 78"#$

(10)

Onde:

Jrec = É a perda unitária no recalque
Ltrec = É o comprimento real da tubulação de recalque mais os comprimentos
equivalentes
Para a determinação da altura manométrica de sucção utiliza-se a equação:

/01

34$

= /34$ + 5/34$

(11)

Onde:

Jsuc = É a perda unitária da sucção
Ltsuc = É o comprimento real da tubulação de sucção mais os comprimentos
equivalentes

Determinados os valores da altura manométrica total e da vazão de recalque,
pode-se especificar o tipo e potência da moto bomba necessária para atender as
necessidades.

2.1.9.10 Reservatório - caixa d’ água

Conforme especificações da NBR 5626 (ABNT, 1998) as instalações de água
fria, devem ser projetadas e construidas de modo que possa ser garantido o
fornecimento de água de forma contínua nas quantidades necessarias e suficientes,
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com as devidas presões e velocidades adequadas a um perfeito funcionamento das
peças de utilização do sistema, prevendo um máximo de conforto aos usuários.
Os reservatórios devem ser dimensionados para o armazenamento de água de
modo a suprir as necessidades da edificação por um periodo de minimo de um dia,
onde, para tanto, calcula-se a população e o consumo per capto, e ainda prever
determinada quantidade de água reservada ao RTI (Reserva Tecninca de Incendio).
Em conformidade com o uso destinado para as águas pluviais, deve-se prever
uma fonte alternativa de alimentação destes reservatórios quando da ausência de
águas pluviais na cisterna, como por exemplo em periodos de grande estiagem. Nesta
situação, quando assistido por águas potáveis, deve-se evitar a contaminação da
água potável da rede de abastecimento pela água do reservatório pluvial.
Segundo Pierezan (2005 apud ROGGIA, 2007), este problema pode ser evitado
fazendo uso de um sensor de nível na interligação entre os reservatórios de água fria
e o reservatório de água pluvial, desta forma, no momento em que baixar o nível da
água pluvial no reservatório inferior, o sensor instalado aciona a entrada da água
potável neste reservatório.

Figura 17. Interligação do sistema de água potável com o sistema de água pluvial

Fonte: Pierezan (2005 apud ROGGIA, 2007)
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2.1.10 Aproveitamento da Água de Chuva - Legislação

A falta de legislação que norteia o assunto dificulta ou pouco incentiva o uso da
água da chuva. O que se tem no país são NBRs abrangentes, projetos de leis
municipais, leis em fase de estudos entre outras regulamentações que surgem a
medida que os estados ou municípios sofrem com as consequências dos desastres
ambientais, dentre eles a crise hídrica. A seguir listam-se os principais normativos.
O Projeto de Lei 7818/2014 ainda em fase de análise pela Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CMADS, é de fundamental importância
para melhor esclarecer o tema, uso das águas pluviais, junto à sociedade. O Projeto:
“Estabelece a Política Nacional de Captação, Armazenamento e Aproveitamento de
Águas Pluviais e define normas gerais para sua promoção” (RESENDE, 2014).
Dentre todas as NBRs que permeiam o assunto a NBR 15527 (ABNT, 2007) é
mais ampla, e trata dos sistemas de armazenamento, diretrizes de projeto e
dimensionamento dos sistemas para reutilização de águas pluviais, intitulada Água da
Chuva – aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis.
A Resolução nº 54/2005 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH
estabelece critérios gerais para uso da água: “Estabelece modalidades, diretrizes e
critérios gerais para a prática de uso direito não potável de água, e dá outras
providências” (CNRH, 2005). Resolução na íntegra no Anexo III.
A NBR 5626 (ABNT, 1998) traz, instalação predial de água fria, dispondo:

Esta Norma estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto,
execução e manutenção da instalação predial de água fria. As exigências e
recomendações aqui estabelecidas emanam fundamentalmente do respeito
aos princípios de bom desempenho da instalação e da garantia de
potabilidade da água no caso de instalação de água potável (ABNT, 1998,
p.41).

A NBR 10844 (ABNT, 1989) contempla às construções prediais, através do
tema: instalações de águas pluviais – procedimentos:
Esta Norma fixa as exigências necessárias aos projetos das instalações de
drenagem de águas pluviais, visando a garantir níveis aceitáveis de
funcionabilidade, segurança, higiene, conforto, durabilidade e economia
(NBR 000, ABNT, 1989, p.13).
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A NBR 12213 (ABNT, 1992) instrui projetos de captação de água de superfície
para abastecimento público em seus procedimentos: “Esta Norma fixa as condições
exigíveis para a elaboração de projeto de captação de água de superfície para
abastecimento público”.
A NBR 12214 (ABNT, 1992) instrui projetos de sistemas de bombeamento de
água para abastecimento público em seus procedimentos: “Esta Norma fixa as
condições exigíveis para a elaboração de projeto de sistema de bombeamento de
água para abastecimento público”.
A NBR 12217 (ABNT, 1994) referências projetos de reservatório de distribuição
de água para abastecimento público em seus procedimentos: “Esta Norma fixa as
condições exigíveis na elaboração de projeto de reservatório de distribuição de água
para abastecimento público”.
A prática da sustentabilidade em seus diversos âmbitos ainda está atrelada à
existência de leis e regulamentos que definam suas ações, e para a aplicação de
projetos de uso de águas pluviais não é diferente. O município de Curitiba – PR
instituiu o PURAE – Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas
Edificações, como o próprio nome elenca o programa prevê alternativas e medidas
para o uso da água da chuva, no entanto, o programa somente ganhou ênfase através
do Decreto Lei 293/2006 do município de Curitiba – PR, disponível no Anexo IV.
As legislações em âmbito local vão surgindo ao passo que os estados e
municípios sofrem com as crises. O estado de São Paulo sancionou a Lei 12526/2007
que estabelece normas para a contenção de enchentes e destinação de águas
pluviais e seu artigo 1º fundamenta:
É obrigatória a implantação de sistema para a captação e retenção de águas
pluviais, coletadas por telhados, coberturas, terraços e pavimentos
descobertos, em lotes, edificados ou não, que tenham área impermeabilizada
superior a 500m2 (quinhentos metros quadrados), com os seguintes objetivos:
I - reduzir a velocidade de escoamento de águas pluviais para as bacias
hidrográficas em áreas urbanas com alto coeficiente de impermeabilização
do solo e dificuldade de drenagem; II - controlar a ocorrência de inundações,
amortecer e minimizar os problemas das vazões de cheias e,
consequentemente, a extensão dos prejuízos; III - contribuir para a redução
do consumo e o uso adequado da água potável tratada.(ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SP, 2007. p.01).

Os problemas ambientais, considerando principalmente a falta de água levam
as cidades, estados e países adotarem medidas emergenciais inclusive no que diz
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respeito ao uso das águas pluviais. Daí a importância da existência de projetos e leis
que padronizem tais sistemas, diz o especialista Henrique Martins:

“Como todo projeto de engenharia de sistema de tratamento deve-se ter
conhecimento da qualidade da água bruta e da água tratada para se
estabelecer os processos que serão necessários, portanto com maior
disponibilidade de normas para reuso, certamente haverá maior segurança,
agilidade e melhoria na comunicação entre as empresas que buscam no
reuso uma fonte de alternativa visando à economia e preservação de
recursos, além das empresas fabricantes de equipamentos focarem no
projeto de especificações das normas. Atualmente, as empresas solicitantes
do sistema muitas vezes não têm as especificações de qualidade para o
reuso, ficando sob responsabilidade da empresa fabricante especificar a
qualidade da água” (MARTINS. 2013, p. 01).

A normatização faz-se necessária e em conjunto a ela é preciso a
conscientização para a discussão de temas importantes como a conservação da água
que ainda está disponível, a melhoria dos índices de coleta e tratamento de esgotos,
o uso da água da chuva como alternativa sustentável, aliada a novas tecnologias.

2.1.11 Qualidade das Águas Pluviais - Padrões de Potabilidade da Água

A qualidade da água da chuva pode ser considerada em momentos distintos
aliado à sua utilização. É importante relevar os diferentes momentos que são: a chuva
atmosférica, a água após a passagem pelo sistema de captação, e por fim, a água da
cisterna, que é o reservatório onde ela será armazenada para o direcionamento e uso.
Existem leis e regulamentos que definem os padrões a serem seguidos.
A Portaria nº 518/2004 “estabelece os procedimentos e responsabilidades
relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu
padrão de potabilidade, e dá outras providências” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
Diante da portaria citada, fixada em 2004 existem padrões a serem seguidos
para a água a ser consumida. Portanto, a água da chuva armazenada, pode ser
classificada de duas formas de acordo com Mano e Schmitt (2004):
•

De uso total: essa utilização contempla além de outras atividades as de
consumo, como por exemplo beber, cozinhar, higiene pessoal, para essa
finalidade recomenda-se tratamentos mais complexos, como desifecção por
ultravioleta;
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•

De uso parcial: apenas para fins não potáveis, ou seja, não serve para
consumo, mas para atividades como descarga de banheiros, higienização de
pisos, calçadas, regar plantas, entre outros. Para essa finalidade pode-se
utilizar um tratamento simplificado, como filtração simples e cloração.

As informações a respeito dos padrões de potabilidade da água para consumo
humano estão disponíveis na Portaria do ministério da Saúde de nº 2914/2011.
Segundo a mesma as empresas responsáveis pelo abastecimento e saneamento são
obrigadas a disponibilizar informações acerca da qualidade da água distribuida e as
caracteristicas bacteriológcas, diante de testes mínimos a serem apresentados na
fatura de consumo mensal de água. A cópia da fatura de água/esgoto, amostra da
cidade de Caçador encontra-se no Anexo V.
Parâmetros são definidos pela mesma portaria, tais como:

•

Turbidez: indica a presença de partículas na água;

•

Cor aparente: Indica a presença de substâncias dissolvidas que modificam a
qualidade estética da água;

•

Cloro residual: agente utlizado para eliminar microorganismos;

•

Quantidade de análises: dependem da quantidade de habitantes atendidos
pelo sistema, que pode ser sperficial ou subterrâneo;

•

Colifórmes totais: microorganismos cuja presença é aceitável em determinados
padrões: Em sistemas com menos de 20 mil habitantes é permitida a presença
em 01 amostra; Sistemas com mais de 20 mil habitantes é tolerável até 5% das
análises;

•

Escherichia Coli: microorganismos indicadores de poluição de origem fecal, a
presença deste não é permitida.

O Anexo VI apresenta a tabela contendo os padrões de exigência do Ministério
da Saúde através desta portaria. Os padrões e ou análises devem ser aplicados para
águas superficiais e subterrâneas considerando-se aqui os poços artesianos,
mananciais e poços superficias. Estes padrões são utilizados para água potável, ou
seja, água a ser consumida.
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Portanto, verificou-se que a água a ser consumida necessita obrigatoriamente
de análise em seus componentes fisico-quimicos que definirão seus padrões para
consumo. Já as águas pluviais são analisadas de acordo com sua utilização. O fluxo
inicial em todos os sistemas é considerado impróprio para ser utilizado, pois pode
conter poluentes, insetos, folhas, poeiras. Esse primeiro fluxo deve ser descartado no
sistema de aproveitamento de água da chuva para não comprometer a qualidade da
água, independente de sua utilização (BROWN, 2005).
Os sistemas de captação de águas pluviais são em sua maioria simplificados e
de fácil acesso, trata-se de uma oportunidade de se fazer uso de estruturas existentes
que são as áreas de captação, como prédios, casas, construções diversas, como
ferramenta para a coleta, e posterior armazenamento da água da chuva, que pode ser
útil em inúmeras atividades do dia a dia.

2.2. METODOLOGIA

2.2.1 Caçador/SC – Dados Históricos

Tendo em vista a sede desta pesquisa situar-se na cidade de Caçador é
importante que se faça uma pesquisa sobre os principais dados do município. Iniciase então com dados históricos que deram origem a cidade.
Inicialmente a região era habitada por índios das etnias kaingang e xokleng.
Com a construção da estrada de ferro São Paulo/Rio Grande do Sul, a colonização
intensificou-se e o povado passou a se chamar Rio Caçador, isso após a guerra do
contestado, (conflito de terras entre PR e SC entre 1913 e 1916). No ano de 1934
Caçador torna-se município. A cidade recebeu imigrantes poloneses, árabes,
italianos, alemães, entre outros que vieram atraídos pelas atividades madereiras, já
que a cidade contava com grandes extensões da floresta nativa de araucária. A
imagem 18 reúne algumas fotos do ínicio do período de colonização (IBGE, 2014).
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Figura 18. Imagens da cidade de Caçador no início de sua colonização

Fonte: IBGE (2015)

Atualmente a cidade desenvolve-se através da indústria, comércio, atividades
agropecuárias e prestação de serviços (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR,
2015).
Segundo dados do IBGE, a área atual do município é de 984.285Km2, e a
população está na marca de 75.048 habitantes. A seguir a imagem 19 apresenta na
parte em cinza a localização do município no estado de SC (IBGE, 2014).
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Figura 19. Localização do município de Caçador no Estado de SC

Fonte: Prefeitura Municipal de Caçador

2.2.2 Caçador/SC – Utilização e Qualidade da Água

A cidade de Caçador, cidade sede desta pesquisa é abastecida pela
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN deste 1973. A captação
é realizada no Rio do Peixe, da Região Hidrográfica do Vale do Rio do Peixe que é a
RH3 na divisão das Regiões Hidrográficas do estado que totalizam 10 RHs. Já no que
tange as divisões corelacionadas às Bacias Hidrográficas o estado conta com um
número de 23 Bacias, onde o município pertence a Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe
de número 6.
Quanto a qualidade das águas a CASAN (2015, p. 01) discorre:

A bacia ocupa uma grande área e recebe diariamente uma grande carga de
efluentes, provenientes de aglomerações urbanas montante à captação de
água. A qualidade do manancial se enquadra na classe apropriada para ser
tratada para o consumo humano. Fontes de possível contaminação: esgotos
domésticos, industriais, dejetos de suínos e atividades agrícolas.
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Mesmo com as ocorrências apresentadas pela CASAN (2015), a mesma
apresenta em seu relatório anual de qualidade da água distribuída, relatos positivos
uma vez que não foram identificadas no ano anterior amostragens fora dos padrões,
isso considerando-se o limite permissível. O relatório encontra-se dispoível para
consulta no Anexo VII deste trabalho.

2.2.3 Caçador/SC - Dados Hidrográficos e Precipitação

Apresentou-se no decorrer deste trabalho os índices pluviométricos das 12 RH
do país, bem como a média nacional. Este índice é importante, afim de se identificar
o volume de chuva de uma determinada região, e isto é feito através de estações
metereológicas espalhadas pelo país, que fazem uso de um aparelho chamado
pluviômetro, o principal órgão responsável pela leitura e identificação dos dados é o
Instituto Nacional de Metereologia – INMET.
Este índice pluviométrico é calculado em mm, por exemplo, a região
hidrógrafica a qual a cidade de Caçador encontra-se inserida, a RH Uruguai, é de
1.785mm/ano (ANA, 2015).
A cidade de Caçador conta com aparelho que faz a coleta de dados para cálculo
de indice de precipitação, que é o pluviômetro, instalado no município. Em 2014 fez a
substituição do mesmo por um modelo mais moderno e automatizado, junto a sede
da defesa civil, que tende a repassar informações precisas e imediatas acerca do
volume de chuva. A seguir imagem do aparelho em seu ato de inauguração:
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Figura 20. Pluviômetro automático instalado em Caçador – SC

Fonte: Portalcdr (2014)

2.2.4 Identificação da População e Média de Consumo de Água nos Sanitários

Como forma de estimar a população do bloco D da Universidade Alto Vale do
Rio do Peixe, será levantado a quantidade de salas e suas devidas metragens,
presumindo-se a taxa de ocupação de 01 pessoa a cada 1,4m2, e este valor
multiplicado por 02 turnos diários de utilização.
Para a estimativa do consumo de água nos sanitários, será realizado uma
pesquisa com os alunos, onde estes informarão a quantidade média de vezes que
fazem uso dos sanitários semanalmente. A determinação da quantidade de água
gasta por fluxo de utilização será determinada pela vistoria dos aparelhos sanitários
existentes no referido bloco da universidade.
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2.2.5 Caçador/SC – Sistemas de Uso de Águas Pluviais.

O município de Caçador – SC através da Câmara de Vereadores, apresenta
uma solução sustentável e dá o exemplo para a cidade com a aplicação de um sistema
de utilização de água da chuva instalado em suas dependências. O sistema abastece
uma cisterna que armazena água da chuva utilizada em atividades diárias de limpeza
de pisos, calçadas, janelas, regar o jardim e descarga dos banheiros.
De acordo com o engenheiro da obra João Alberto Lima Bruhn, a instalação do
sistema é simples e atende grande parte do consumo, desde os jardins, até os vasos
sanitários. A redução da água potável da CASAN é visível.

Figura 21. Câmara de vereadores de Caçador/SC

Fonte: Câmara de Vereadores de Caçador – SC (2013)

Outro exemplo que potencializa a aplicação do sistema de captação e uso de
água da chuva para a cidade de Caçador, vem de uma Empresa de concretos e
argamassas da cidade, GATTIMIX, que faz uso de um sistema para utilização de
águas pluviais.
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Figura 22. Fotos da Empresa GATTIMIX.

Fonte: Autor.

A Empresa GATTIMIX que além de disponibilizar materiais de construção,
concreto e argamassa é também construtora, conhecida na cidade de Caçador – SC,
viu através do desenvolvimento de um projeto de captação e uso de águas da chuva,
uma oportunidade se aproveitar uma potencial área de captação para implantação do
sistema, aliado à redução no consumo de água potável na fábrica de concretos e
argamassa, conforme imagens a seguir:

Figura 23. Imagens da cisterna

Fonte: Autor.

A cidade de Caçador – SC dá seu exemplo de sustentabilidade através de suas
empresas, aproveitando assim seu potencial hidrográfico e excelentes índices
pluviométricos.
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2.2.6 Universidade de Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP – Objeto de Estudo

A tese deste projeto tem como objeto de estudo a Universidade de Alto Vale do
Rio do Peixe – UNIARP situada na cidade de Caçador – SC, mais especificamente a
ser aplicado no Bloco D da instituição de ensino. De acordo com a pesquisa,
considerando dados como índices pluviométricos, disponibilidade hídrica e população,
a cidade apresenta condições favoráveis à implantação do sistema.

Figura 24. Imagem aérea da UNIARP – Bloco D

Fonte: Autor.

A Universidade localiza-se à Rua Victor Baptista Adami, nº 800 no Centro da
cidade de Caçador – SC. São 16.000m2, que abrange 147 salas de aula, 37
laboratórios, seis núcleos de atendimento, teatro, arena multiuso, auditório e biblioteca
(UNIARP, 2015).
O bloco D da UNIARP, como os demais blocos e departamentos da instituição
não são abastecidos de água pela concessionária local, CASAN, uma vez que toda a
água consumida provém de poço artesiano, poço este, compartilhado também com a
corporação de bombeiros voluntários da cidade de Caçador, localizada nas
proximidades da universidade.
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Pelo fato da utilização de poço artesiano para suprir a demanda de água a ser
consumida na instituição, logo, não sendo gerado onerações financeiras para a
UNIARP, a aplicação do sistema de coleta e utilização das águas pluviais não tem
como finalidade primordial a redução de encargos financeiros, e sim a consciência de
uma prática sustentável de minimização dos impactos ambientais, considerando que
esta pesquisa resultou em pouquíssimos exemplos práticos para uma cidade com
excelentes condições de aplicabilidade de projetos afins.
E ainda, tem-se que a instituição caçadorense através dos seus cursos e corpo
docente constituem um grande agente formador de opiniões, será então, de grande
valia a aplicação deste projeto, uma vez que o mesmo servirá como exemplo de
sustentabilidade aplicada, já que, além de contar com todos os fatores positivos já
mencionados para a aplicação do projeto, o bloco D da UNIARP objeto de estudo
deste trabalho, conta com uma área de contribuição de águas pluviais de grande
dimensão favorecendo para a quantidade de água que pode ser captada e
armazenada para utilização.

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

2.3.1 Caçador/SC – Dados hidrográficos e Séries Históricas de Precipitação

Na cidade de Caçador/SC, objeto de estudo deste trabalho, o controle, coleta
e armazenamentos dos dados referentes a precipitação diária na cidade é realizada
pela EPAGRI, a qual em seu acervo, possui dados precisos dia/dia catalogados desde
o dia 01 de janeiro do ano de 2000 até os dias atuais, e com base neste acervo, a
tabela a seguir apresenta os números precipitados anualmente:

Tabela 08 – Séries históricas anuais da cidade de Caçador
Ano

Precipitação

2000
2001
2002
2003

2.055,50
1.778,00
1.675,60
1.474.90

Média
acumulada
2.055,50
1.916,75
1.836.37
1.746,00

Ano

Precipitação

2008
2009
2010
2011

1.424,50
1.599,80
1.882,11
1.914,60

(Continua)
Média
acumulada
1.569,39
1.572,43
1.600,58
1.626,75
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Tabela 08 – Séries históricas anuais da cidade de Caçador
2004
2005
2006
2007

1.292,60
1.623,90
1.214,10
1.585,40

1.655,32
1.650,08
1.587,80
1.587,50

2012
2013
2014
2015

1.419,80
1.956,00
2.330,50
2.319,80

(Conclusão)
1.610,83
1.635,49
1.681,82
1.721,69

Fonte: EPAGRI (2016)

O anexo VIII, apresenta tabelas com as informações detalhadas, com relação
ao índice de chuvas apurado dia à dia para a cidade de Caçador/SC.
A seguir, lista-se os índices de precipitação relacionados no decorrer deste
trabalho, para assim fundamentar a tese defendida de que a cidade de Caçador é
potencialmente indicada para a implementação e desenvolvimento do projeto “Análise
da viabilidade para implantação de um sistema de captação, armazenamento e
utilização de água da chuva em edificação no bloco D da universidade do Alto Vale
do Rio do Peixe – UNIARP na cidade de Calçador – SC”:
•

Média nacional de precipitação: 1.797mm/ano;

•

RH Uruguai (região hidrógrafica na qual a cidade de Caçador encontra-se
inserida): 1.785mm/ano;

•

Bacia Hidrográfica Rio do Peixe: 1.796mm/ano.

•

Caçador: 1.721,69 mm/ano. (EPAGRI, 2016)
Considerando ainda parâmetros que ponderam a disponibilidade de água da

chuva, em consonância com a precipitação anual, para uso referenciados por
Azevedo Neto (1991), classifica:
•

Razoável: Índices pluviométricos entre 1000 mm/ano e 1500mm/ano;

•

Excelente: Índices pluviométricos acima de 2000mm/ano.
Diante do exposto, concluí-se que o município encontra-se em situação

favorável à implantação e desenvolvimento do projeto aqui proposto, visto que a
média pluviométrica anual para a cidade é de 1.721,69 mm, sendo classificada
segundo Azevedo Neto (1991), bem acima da condição razoável ao desenvolvimento
do sitema, remetendo assim, a cidade, a uma condição excelente para que se

70
obtenham resultados positivos com o desenvolvimento do projeto, buscando além da
economia da água, uma forma de conscientizar através de uma prática sustentável.

2.3.2 Identificação da Média de Consumo de Água nos Sanitários do Bloco D

Objetivando quantificar uma média do consumo de água, utilizada para suprir
a demanda dos vasos sanitários existentes no bloco D da Universidade Alto Vale do
Rio do Peixe, foi realizado uma pesquisa com os alunos que utilizam o referido bloco,
onde um total de 458 alunos participaram da pesquisa.
Cada aluno participante, quantificou o número médio de vezes que faz uso dos
sanitários e ou mictórios semanalmente, desta forma utilizou-se a seguinte equação:

9:
9:

#01 1;

Q á" 1

=

=

∑ =º : ?@ABACDçõ:G G:HD=DAG
2366
∴
= 5,1659 ?@A/G:H
∑ DB?=IG :=@J:KAG@D IG
458

S#QTUVWXWY

∴

Z,

Z[

= 0,8610 ?@ABACDçõ:G/ AD

O bloco D da universidade Alto Vale do Rio do Peixe, conta com um total de 41
salas e 08 banheiros, conforme apresenta a tabela 09, sendo que destas, 24 salas
são atualmente destinadas para salas de aula, e as outras 17 utilizadas para fins
diversos.

Tabela 09 – Composição das salas do bloco D da UNIARP
(Continua)
Pavimento
Subsolo
Subsolo
Subsolo
Subsolo
Subsolo
Subsolo
Subsolo
Subsolo
Subsolo
Subsolo
Subsolo

Sala
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04
Sala 05
Sala 06
Sala 07
Sala 08
Sala 09
Sanitário Feminino
Sanitário Masculino

Metragem
71,95 m2
72,29 m2
38,07 m2
72,62 m2
71,92 m2
71,95 m2
72,29 m2
35,24 m2
25,00 m2
35,91 m2
35,57 m2

Destinação
Ministério Público Federal
Ministério Público Federal
Ministério Público Federal
Ministério Público Federal
Ministério Público Federal
Ministério Público Federal
Ministério Público Federal
Ministério Público Federal
Ministério Público Federal
Utilização MPF
Utilização MPF
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Tabela 09 – Composição das salas do bloco D da UNIARP
(Conclusão)
Subsolo
Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
3º Pavimento
3º Pavimento
3º Pavimento
3º Pavimento
3º Pavimento
3º Pavimento
3º Pavimento
3º Pavimento
3º Pavimento
3º Pavimento
3º Pavimento
3º Pavimento
4º Pavimento
4º Pavimento
4º Pavimento
4º Pavimento
4º Pavimento
4º Pavimento
4º Pavimento
4º Pavimento
4º Pavimento
4º Pavimento
4º Pavimento
4º Pavimento
4º Pavimento

Sala 10
Sala 912
Sala 01
Sala 913
Sala 914
Sala 914
Sala 916
Sala 917
Sanitários Feminino
Sanitários Masculinos
Sala 919
Sala 921
Sala 922
Sala 923
Sala Extra
Sala 924
Sala 925
Sala 926
Sala 927
Sanitários Feminino
Sanitários Masculinos
Sala 929
Sala 931
Depósito
Sala 932
Sala 933
Sala extra
Sala 934
Sala 935
Sala 936
Sala 937
Sala 938
Sanitários Feminino
Sanitários Masculinos
Sala 939
Depósito
Sala 942
Sala de Reunião

71,84 m2
71,95 m2
23,58 m2
71,95 m2
72,29 m2
72,29 m2
35,24 m2
37,08 m2
35,91 m2
35,57 m2
72,62 m2
71,92 m2
71,84 m2
71,95 m2
23,58 m2
71,95 m2
72,29 m2
72,29 m2
35,24 m2
35,91 m2
35,57 m2
72,62 m2
71,92 m2
24,06 m2
71,84 m2
71,95 m2
23,58 m2
71,95 m2
72,29 m2
72,29 m2
35,24 m2
38,07 m2
35,91 m2
35,57 m2
145,69 m2
24,06 m2
71,84 m2
73,66 m2

Ministério Público Federal
Sala de Aula
Núcleo de Prática Jurídica
Sala de Aula
Coord. Curso de Direito
Sala de Aula
Sala de Aula
Sala de Aula
Utilização Alunos e Professores
Utilização Alunos e Professores
Sala de Aula
Sala de Aula
Sala de Aula
Sala de Aula
Projeto Mediação
Sala de Aula
Sala de Aula
Sala de Aula
Sala de Aula
Utilização Alunos e Professores
Utilização Alunos e Professores
Sala de Aula
Sala de Aula
Sala de Aula
Sala de Aula
Sala de Aula
Sala de Aula
Sala de Aula
Sala de Aula
Sala de Aula
Utilização Alunos e Professores
Utilização Alunos e Professores
Sala de Aula
Sala de Aula

Sabendo-se que, as 17 salas, hoje destinadas a outras funções, pode ter sua
destinação convertida a qualquer momento para salas de aulas, foi adotado neste
trabalho a totalidade das salas, ou seja, as 41 existentes no bloco D como sendo salas
de aula.
Para estimar uma a população do bloco D da UNIARP, considerou-se uma
densidade de 01 aluno a cada 1,4m2, resultando na seguinte equação:
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=

∑ H:@JD\:H DG GDBDG
2.419,62
∗ @?J=IG ∴
∗ 2 = 3.457^:G/ AD
1,4
1,4

Em vistoria aos banheiros da universidade, constatou-se que as bacias
sanitárias são do tipo “caixa acoplada”, e conforme as especificações do produto
existente, este consome 06 litros de água a cada fluxo (Lfp), os mictórios existentes
utilizam em média 02 Lpf. A Figura 25 apresenta o tipo de bacia sanitária e mictório
existente na edificação.

Figura 25. Aparelhos Sanitários da UNIARP – Bloco D

De modo a superestimar o consumo de água, será tratado todas as utilizações
da população calculada anteriormente como utilizações de bacias sanitárias, ou seja,
06 Lpf, resultando na seguinte equação:
= I^ ∗ 9é

Q á" 1

∗ 7^` ∴ 3.457 ∗ 0,8610 ∗ 6 = 17.858,86 7/ AD I? 17,86 H / AD

2.3.3 Dimensionamento do Sistema de Captação e Armazenamento

2.3.3.1 Área de captação ou área de contribuição

Após vistoria in loco ao telhado existente na edificação do bloco D da
Universidade Alto Vale do Rio de Peixe, foi obtida as medidas da cobertura, a qual foi
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subdivida em áreas distintas para a realização dos cálculos de contribuição, conforme
apresenta a figura 26 a seguir:

Figura 26. Subdivisão da área de telhado do bloco D – UNIARP

•

Contribuição das áreas 01 e 02
o Telhado
ℎ = % ∗ 7 ∴ 0,20 ∗ 8,7 = 1,74H
c

@ = +D + , ∗ d ∴ +8,7 +

,e.

, ∗ 25,01 = 239,35 H

o Contribuições em áreas verticais
K= f

gh

g

(
∴ f

∗ Z,

k,l g
)
g

)g h ( ∗

= 35,9 H

o Total para área 01 e 02:
m = ( @ + K) ∗ 2 ∴ (239,35 + 35,9) ∗ 2 = 550,50 H
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•

Contribuição da área 03
o Telhado
c

@ = +D + , ∗ d ∴ +8,7 +

,e.

, ∗ 24,75 = 236,85 H

o Contribuições em áreas verticais
K =+

1∗n

, ∴+

∗ .,eZ

, = 24,75 H

o Contribuição da laje impermeabilizada (área 06)
B = (D ∗ d) ∴ 7,65 ∗ 5,20 = 39,78 H
o Total para área 03:
m = ( @ + K + B ) ∴ (236,85 + 24,75 + 39,78) = 301,38 H
•

Contribuição da área 04
o Telhado
c

@ = +D + , ∗ d ∴ +1,16 +

,

, ∗ 5,2 = 1,27 H

o Contribuições em áreas verticais
K =+

1∗n

, ∴+

,. ∗Z,

, = 8,84 H

o Total para área 04:
m = ( @ + K ) ∴ (1,27 + 8,84) = 10,11 H
•

Contribuição da área 05
o Telhado
c

@ = +D + , ∗ d ∴ +8,7 +

,e.

, ∗ 20,07 = 192,07 H

o Contribuições em áreas verticais
K =+

1∗n

, ∴+

∗

, e

, = 20,07 H

o Total para área 05:
m = ( @ + K ) ∴ (192,07 + 20,07) = 212,14 H
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•

Contribuição da área 07
o Telhado
ℎ = % ∗ 7 ∴ 0,20 ∗ 4,6 = 0,92H
c

@ = +D + , ∗ d ∴ +4,6 +

,[

, ∗ 15,45 = 78,18 H

o Contribuições em áreas verticais
K =+

1∗n

, ∴+

∗ Z,.Z

, = 15,45 H

o Total para área 07:
m = ( @ + K ) ∴ (178,18 + 15,45) = 93,63 H
•

Contribuição total das áreas:
m = ΣáJ:DG ∴ 550,50 + 301,38 + 10,11 + 212,14 + 93,63 = 1.167,76H

2.3.3.2 Potencial de captação

V = Volume potencial (L)
A = Área de captação (1.167,76m2)
P = Média de precipitação (1.721,69 mm/ano)
C = Coeficiente de escoamento superficial da cobertura (0,85)

ᶯ = Fator de captação (0,85)
=

∗

∗

∗

∴ 1.721,69 ∗ 1.167,76 ∗ 0,85 ∗ 0,85 = 1.452.601,22 7/D=I

2.3.3.3 Vazão de projeto

Para a vazão de projeto utilizou-se a Área 03 conforme apresenta a figura 25,
pois corresponde a maior das áreas de contribuição. A intensidade pluviométrica foi
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obtida utilizando-se a tabela da NBR 10844 (ABNT, 1989) a qual indica a região mais
próxima como sendo Blumenau/SC, e sua intensidade pluviométrica de 152 mm/h.

Q = vazão de projeto, em litros/min
i = intensidade pluviométrica, (152 mm/h)
A = área de contribuição, em m2
∗

Á"#1

=

Á"#1

=

Á"#1 .

=

∗

Á"#1 Z

=

Á"#1 e

=

∴

Z ∗

, q

= 763,50 B/HA=

=

∗

∴

∴

Z ∗

,

= 25,61 B/HA=

∗

∴

Z ∗

∗

∴

Z ∗[ ,

Á"#1

, .

Z ∗ eZ, Z

= 697,30 B/HA=

= 537,42 B/HA=

= 237,20 B/HA=

2.3.3.4 Subsistema de condução – calhas e dutos

2.3.3.4.1 Calhas

Após vistoria ao telhado existente na edificação, objeto de estudo deste
trabalho, constatou-se que as calhas existentes são do tipo retangulares, e
confeccionadas com material do tipo aço galvanizado, contendo as medidas de 15cm
de base por 16cm de altura conforme apresenta a figura 27.
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Figura 27. Imagem das calhas existentes na edificação do bloco D

15cm
16cm

Ao ser comparado as características das calhas existentes na edificação com
as dimensões propostas pela tabela apresentada por Carvalho Junior (2012),
constatou-se que as mesmas encontram-se subdimensionadas, uma vez que, para o
comprimento de telhado no sentido da queda d`água sendo de 8,7 metros, a base das
calhas deveria obedecer um mínimo 20 cm, conforme apresenta a tabela 10.

Tabela 10 – Dimensões das calhas em função do comprimento do telhado
Comprimento do telhado (m)
Largura da calha (m)
Até 5
0,15
5 a 10
0,20
10 a15
0,30
15 a 20
0,40
20 a 25
0,50
25 a 30
0,60
Fonte: Carvalho Junior (2012).

Ainda, Carvalho Junior (2012), afirma que a projeção horizontal da telha sobre
a calha deve obedecer a exatos 1/3 da largura da calha, o que neste caso em relação
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às calhas existentes foi obedecido. A figura 28 apresenta a projeção correta das telhas
sobre a calha.

Figura 28: Projeção do telhado sobre a calha

Fonte: Carvalho Junior (2012).

2.3.3.4.1.1 Verificação da vazão das calhas através da formula de Mannig-Strickler

Q = Vazão de projeto (L/min)
S

= Área da seção molhada: [b * h ∴ 0,15 * 0,16] = 0,024m2

ṉ = Coeficiente de rugosidade: (0,011 para tellhas de amianto)
RH = A/P Raio hidráulico: [0,15*0,16 )/(0,15+2*0,16)] = 0,051m
PH = P/S perímetro molhado: [(0,15+0,16+0,16)/0,024] = 19,58m
d = declividade da calha: [(0,5%/100)] = 0,005 m/m
K = 60.000
=

g

∗ ∗ ℎr ∗

= 60000 ∗

,
,

.

s
g

g

s

∗ 0,051r ∗ 0,005g ∴

= 1.273,02 7/HA=
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Logo, a vazão das calhas que é de 1.273,02 L/min, é maior que a vazão de
projeto calculada em 763,50 L/min, portanto as calhas atendem à demanda proposta.

2.3.3.4.2 Condutores verticais

Sabendo-se que foi obtido para o dimensionamento do sistema de calhas uma
vazão de 1.273,02 L/min, e que o comprimento dos condutores verticais é de 14,40m,
e ainda que as calhas contam com saída do tipo aresta viva, recorreu-se ao ábaco
disposto na NBR 10844 (ABNT, 1989), onde este indicou um diâmetro de 75mm para
as tubulações verticais, conforme apresenta a figura 29.

Figura 29. Ábaco para o dimensionamento dos condutores verticais

Fonte: NBR 10844 (ABNT, 1989).

Em vistoria ao sistema já implantado na edificação constatou-se que a
tubulação vertical possui diâmetro de 100mm, portanto, dentro das conformidades
com a norma vigente.
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2.3.3.4.2.1 Quantidade de condutores verticais

Segundo Carvalho Junior (2012), para o pré-dimensionamento da quantidade
de condutores verticais de cada calha, primeiramente deve-se determinar o diâmetro
dos condutores em função da área máxima de contribuição que cada condutor pode
escoar, conforme tabela 11.

Tabela 11 - Área máxima de cobertura para condutores verticais de seção circular.
Diâmetro (mm)
Vazão (L/s)
Área do telhado (m2)
50
0,57
14
75
1,76
42
100
3,78
90
125
7,00
167
150
11,53
275
200
25,18
600
Fonte: Carvalho Junior (2012).

•

Quantidade de condutores verticais para a área 01
==

8

$

∴

eZ, Z
[

= 3,05 ∴ 4 mI= ? IJ:G K:J@AmDAG

Em vistoria a sistema existente, constatou que para esta calha existem 04
condutores verticais, portanto, atende à demanda da calha.
•

Quantidade de condutores verticais para a área 02
==

8

$

∴

eZ, Z
[

= 3,05 ∴ 4 mI= ? IJ:G K:J@AmDAG

Em vistoria a sistema existente, constatou que para esta calha existem 04
condutores verticais, portanto, atende à demanda da calha.
•

Quantidade de condutores verticais para a área 03
==

8

$

∴

[

, q

= 3,34 ∴ 4 mI= ? IJ:G K:J@AmDAG
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Em vistoria a sistema existente, constatou que para esta calha existem 05
condutores verticais, portanto, atende à demanda da calha.
•

Quantidade de condutores verticais para a área 04
==

8

$

∴

,

= 0,11 ∴ 1 mI= ? IJ K:J@AmDB

[

Em vistoria a sistema existente, constatou que para esta calha existe 01
condutor vertical, portanto, atende à demanda da calha.

•

Quantidade de condutores verticais para a área 05
==

8

$

∴

[

, .

= 2,35 ∴ 3 mI= ? IJ:G K:J@AmDAG

Em vistoria a sistema existente, constatou que para esta calha existem 02
condutores verticais, portanto, inicialmente, não atende à demanda da calha.

•

Quantidade de condutores verticais para a área 07
==

8

$

∴

[ , q
[

= 1,04 ∴ 2 mI= ? IJ:G K:J@AmDAG

Em vistoria a sistema existente, constatou que para esta calha existe 01
condutor vertical, portanto, inicialmente, não atende à demanda da calha.

2.3.3.4.2.2 Distância entre os condutores verticais

Segundo Carvalho Júnior (2012), as distâncias mínimas a serem aplicadas
entre os condutores verticais é dada em função do comprimento da calha e número
de condutores.
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•

Distância entre condutores para calha da área 01
1=

•

= 8,33 H
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∴

Z

.u

= 8,33H
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.,eZ

.u

= 8,25H
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∴

Z,

u

= D^:=DG 1 mK

Distância entre condutores para calha da área 05
5=

•

.u

Distância entre condutores para calha da área 04
4=

•

Z

Distância entre condutores para calha da área 03
3=

•

u

∴

Distância entre condutores para calha da área 02
2=

•

t

t

u

∴

u

= 10H

Distância entre condutores para calha da área 07
7=

t

u

∴

Z,.Z
u

= 15H

Em vistoria a sistema existente na edificação, constatou-se que todas as
distâncias, em todas as áreas existentes forma obedecidas.

2.3.3.4.3 Condutores horizontais

Os condutores horizontais estão dimensionados conforme especificações da
NBR 10844 (ABNT, 1989), cuja inclinação adotada foi de 4%.
A distribuição dos condutores está representada no esquema da figura 30 a
seguir:
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Figura 30. Esquema dos condutores horizontais

As ligações dadas entre os condutores verticais e horizontais é constituída por
curva de raio longo, com inspeção. A tabela 12, apresenta o diâmetro de cada trecho
em função da vazão.
Tabela 12 - Capacidade de condutores horizontais de seção circular.

Fonte: NBR 10844 (ABNT, 1989).
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De posse dos cálculos de vazões realizados neste trabalho, e recorrendo a
tabela na NBR 10844 (ABNT,1989), definiu-se o dimensionamento da tubulação
horizontal, conforme apresenta a tabela 12.

Tabela 13 - Dimensionamento dos condutores horizontais de seção circular.
Trecho
Vazão acumula
Diâmetro da Tubulação
CV1 – CV2
174,33 L/min
100 mm
CV2 – CV3
348,66 L/min
100 mm
CV3 – CV4
522,99 L/min
100 mm
CV4 – CV5
697,30 L/min
125 mm
CV5 – CV6
871,63 L/min
125 mm
CV6 – CV7
1.045,96 L/min
150 mm
CV7 – CV8
1.220,29 L/min
150 mm
CV8 – CV16
1.394,62 L/min
150 mm
CV16 – CV15
1.662,33 L/min
150 mm
CV15 – CV14
1.930,04 L/min
200 mm
CV14 – Y
1.955,65 L/min
200 mm
CV9 – CV10
152,57 L/min
100 mm
CV10 – CV11
305,14 L/min
100 mm
CV11 - CV12
457,84 L/min
100 mm
CV12 – CV13
610,54 L/min
125 mm
CV13 – CV17
763,24 L/min
125 mm
CV17 – Y
1.044,44 L/min
150 mm
Y – Filtro
3.000,09 L/min
200 mm

2.3.3.5 Dispositivo para desvio das primeiras chuvas

Seguindo orientações da NBR 15527 (ABNT, 2007), os dois primeiros litros de
água por metro quadrado de área coletora, serão utilizados somente para a limpeza,
e despresados para o armazenamento.

V = Volume a ser despresado (m3)
A = Área coletora (1.167,76 m2)
D = Descarte por metro quadrado (2mm)
=

∗

∴ 1.167,76 ∗ 0,002 = 2.34H I? 2.3407
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2.3.3.6 Reservatório – cisterna
Utilizando-se o Método de Azevedo Neto, expresso NBR 15527 (ABNT, 2007),
tem-se:

V = Volume de água aproveitável, e volume da cisterna (L)
P = Precipitação média anual (1.721,69mm)
A = Área de coleta (1.167,76 m2)
t = Valor numérico teórico de meses com poucas chuvas (1)
= 0,042 ∗

∗

∗@

= 0,042 ∗ 1.721,69 ∗ 1.167,76 ∗ 1 = 84.441,87 7 I? 84,44H
2.3.3.7 Meio elevatório

Qrec = Vazão de recalque (m3/h)
NF = número de horas de funcionamento da bomba (6)
CD = Consumo diário de água não potável (17,86 m3/dia)
"#$

%&

= '( ∴

e,q

= 2,98 H /ℎ

2.3.3.7.1 Dimensionamento da tubulação de recalque

Drec = Diâmetro de recalque (m)
Qrec = Vazão de recalque, converte-se o valor de m3/h para (m3/s)
X = Número de horas de funcionamento sobre 24 horas diárias, adota-se o
valor de (6 horas diárias) de acordo com a NBR 5626 (ABNT, 1998).

"#$

= 1,3. v

/
/.
"#$ w. -

∴ 1,3. v0,0008

/

w.

.

/.

= 0,026H ∴ 32HH
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Adota-se tubos de 40 mm uma vez para 32mm o diâmetro interno seria de
25,4mm.

2.3.3.7.2 Dimensionamento da tubulação de sucção

O diâmetro a ser adotado para a sucção é um valor imediato superior ao
calculado para as tubulações de recalque, portando adota-se tubulações de 50mm.
2.3.3.7.3 Determinação da altura manométrica

Tubulações de recalque: 40mm
Tubo: 18,20 + 1,38

= 19,58 m

Válvula de retenção vertical

= 4,00 m

Te de passagem direta

= 1,50 m

Registro de gaveta

= 0,40 m

Curva de 90º

= 0,70 m

Saída de canalização

= 1,40 m

Total

= 27,58 m

Tubulações de sucção: 50mm
Tubo:

= 4,20 m

Curva de 90º

= 1,20 m

Válvula de crivo

= 18,30 m

Total

= 23,70 m

xJ:m = 8,69. 10Z ∗

,eZ

∗

u.,eZ

∴ 8,69 ∗ 10Z ∗ (

∴ xJ:m = 0,0153 ∗ 27,58 = 0,422 HmD
xG?m = 8,69. 10Z ∗

,eZ

∗

u.,eZ

/01

"#$
34$

,eZ

∗ 40u.,eZ = 0,0153 H/H

2,98
)
3,6

,eZ

∗ 50u.,eZ = 0,0053 H/H

∴ 8,69 ∗ 10Z ∗ (

∴ xG?m = 0,0053 ∗ 23,70 = 0,1256 HmD
/01

2,98
)
3,6

= 18,20 + 0,422 = 18,62 HmD
= 4,20 + 0,1256 = 4,33 HmD

/01 = /01

"#$ +

/01

34$

∴ 18,62 + 4,33 = 22,95 HmD
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2.3.3.7.4 Determinação da Potência da Bomba

=

y∗z∗ 01
eZ∗'

∴

∗ ,[q∗

eZ∗[q

,[Z

= 9,3 /

Recomea-se acréscimo de 20% para bombas de maiores que 5 HP até 10 HP
= 9,3 ∗ 1,2 = 11,16 ∴ 12 /
{D@@G = / ∗ 745 ∴ 12 ∗ 745 = 8.940 {
K=

|

e Z

∴

q. [Z
e Z

= 12.16 K

A figura 31, apresenta um esboço resumido da ciserta e meio elevatório.

Figura 31. Cisterna, tubulações e bomba.
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2.3.3.8 Reservatório superior

Tomando-se como parâmetro o consumo estimado através da pesquisa
realizada em campo para os sanitários no bloco D, que foi de 17,86 m3/dia ou
17.858,86 L/dia, e seguindo as especificações da NBR 5626 (ABNT, 1998) a qual
estabelece que o reservatório deve suprir 24 horas de utilização, e ainda prevê que
os reservatórios são divididos na órdem de 60% para o reservatório inferior e 40%
para o superior, chegou-se então a seguinte equação para o reservatório superior:
:G_34~ =

∗ 0,4 ∴ 17.858,86 ∗ 0,4 = 7.143,54 7 ∴ 8.0007

Paro o reservatório inferior, descartou-se a órdem dos 60%, uma vez que tratase do máximo aproveitamento das águas pluviais para a cisterna já devidamente
calculada, a qual ficou com capacidade de 84,44m3 ou 84.441,87 L.

2.3.3.9 Dispositivos auxiliares.

2.3.3.9.1 Ralos hemisféricos

São dispositivos que impossibilitam a passagem para os condutores verticais
de materiais grosseiros, como folhas, plasticos, animais, entre outros que possam ser
acumulados pelas calhas, de forma a evitar entupimentos no sistema. A figura 32
apresenta o ralo hemisférico aplicado sobre junção da calha com o condutor vertical.
Figura 32. Ralo hemisférico
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2.3.3.9.2 Filtro horizontal

O mercado hoje, conta com diversos fabricantes e fornecedores para filtros de
águas pluviais, desde sistemas mais simplificados até sistemas mais complexos
dependendo da área a ser coletada e a utilização final da água da chuva. O filtro
apresentado na figura 33, está disponível no mercado, e segundo fornecedor, este
modelo atende à demanda de área de coleta de até 1500m2, demonstrando-se assim
suficiente para a área de contribuição do bloco D da Universidade Alto Vale do Rio do
Peixe, a qual foi calculada neste trabalho (1.167,76 m2).

Figura 33. Filtro horizontal

Fonte: Ecoracional (2016).

2.3.3.9.3 Freio d`água

Peça conectada à tubulação de entrada d`água, no fundo da cisterna, e tem
por finalidade a redução da velocidade com que a água entra no reservatório, de modo
a evitar o revolvimento de particulas que possam existir decantadas ao fundo do
reservatório. Esta peça encontra-se no mercado em distintas formas, a figura 34 ilustra
um freio d`água constituido de PVC com um diametro de entrada de tubulação de
200mm.
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Figura 34. Freio d`água

Fonte: Ecohabitat (2016).

2.3.3.9.4 Sifão ladrão

Tem por finalidade evitar o transbordamento tanto da cisterna por excesso de
chuvas e pouca demanda da água nela contida, como o transbordamento por
eventuais falhas do conjunto no reservatório superior.
A figura 35 apresenta um modelo de sifão ladrão disponibilizado no mercado.

Figura 35. Sifão/Ladrão

Fonte: Ecohabitat (2016).
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O formato do sifão/ladrão proposto, além da função de extravasor dos
eventuais excessos de água, ainda evita a entrada de insetos no reservatório. A figura
36 apresenta um esquema de instalação do extravasor.

Figura 36. Sifão/Ladrão na cisterna

Fonte: Ecocasa (2016).

2.3.3.9.5 Válvula solenoide

Em períodos de estiagem, ou seja, quando a água da chuva na cisterna estiver
abaixo do nível estipulado para o acionamento da bomba, a válvula solenoide
comandada por uma boia de nível, libera a entrada da água potável, de modo que o
sistema não entre em colapso.
Esta válvula pode ser instalada tanto na cisterna como no reservatório superior,
sendo recomendada, sua instalação no reservatório superior quando a água potável
não necessite de bomba para o recalque, podendo assim, dispensar o acionamento
da bomba de recalque da cisterna nas ocasiões de estiagem.
A entrada da água potável obrigatoriamente deverá ser disposta acima do nível
estipulado para o reservatório e acima da saída para o ladrão, garantindo desta forma
o não contato da água da chuva com a rede de água potável, afim de garantir a não
contaminação na rede de água potável.
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A figura 37 apresenta um modelo de válvula solenoide encontrada no mercado.
Figura 37. Válvula solenoide

Fonte: Ecohabitat (2016).

A figura 38 apresenta o esquema de instalação da válvula solenoide no
reservatório.
Figura 38. Sistema de realimentação

Fonte: Ecoracional (2016).

Apenas uma quantidade mínima será alimentada no reservatório de forma a
permitir o funcionamento dos vasos sanitários, sendo que, a maior parte do
reservatório fica vazio para receber a água da cisterna, quando esta receber mais
águas provenientes da chuva.
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3. CONCLUSÃO

O Planeta está no seu limite de exaustão devido à enorme degradação de seus
recursos naturais pela intervenção humana. Sem dúvida, um dos maiores problemas
do século, que vem aliado ao aumento populacional é a escassez desses recursos,
dentre eles, o mais importante é a água, fundamental à existência da vida.
O decreto: a natureza não é infinita ou ilimitada, a partir dessa verdade, faz-se
necessário agir rapidamente. A população cresceu e ainda cresce muito mais rápido
do que se pode repor os recursos naturais. Esse problema não é local ou nacional e
sim mundial. A humanidade vai percebendo que é uma só e que mais cedo ou mais
tarde terá que estabelecer regras civilizadas de convivência e que o espaço de
vivência é comum.
Com todas essas ponderações, a conclusão que se chega, é que existe uma
grande e comum preocupação com o perigo do esgotamento dos recursos naturais,
dentre eles, a água, dos quais dependem todas as espécies de seres vivos. A
proposta para um futuro sustentável encontra-se na soma das pequenas ações, que
poderão ser implementadas nos quintais de pequenas residências em pequenas
cidades ou em grandes indústrias nas grandes metrópoles. Portanto, tem-se através
da análise de viabilidade para implantação de um sistema de uso de águas pluviais
um estímulo para o desenvolvimento sustentável, um exemplo partindo de uma
instituição de ensino, responsável pela disseminação do conhecimento.
A Lei Federal nº 9433/97, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, e
fundamenta a importância da preservação deste recurso, apresentando em seu texto
três pontos fundamentais: a água é um bem de domínio público; um recurso natural
limitado, e um bem de valor econômico (BRASIL, 2007).
Diante disso, a captação de águas pluviais seja ela aplicada de formas ou
tamanhos distintos está muito aquém de ser a solução para o problema enfrentado
pelo século, porém, é uma das alternativas de minimização da aceleração constante
da problemática mundial, do mesmo modo, a captação, das águas pluviais são aliadas
na prevenção de alagamentos e enchentes vivenciados atualmente nos centros
urbanos cada vez mais densos e impermeáveis. Ainda são condicionantes favoráveis
à sua utilização fatores econômicos uma vez que a redução de consumo de água
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potável fornecida pelas empresas de abastecimento é significativo, surgindo então
uma redução de valores gastos com este serviço.
Para o sistema de captação, objeto de estudo deste trabalho, não foram
considerados fatores econômicos, uma vez que a Universidade Alto Vale do Rio do
Peixe não é servida de água potável pela empresa de abastecimento da cidade, e sim,
utiliza-se de poço artesiano, o qual não origina custos de consumo para a instituição,
todavia, o projeto tem como foco principal a responsabilidade social e ambiental, pois
é sabido que para o processo de reabastecimento dos lençóis d´água através de
processos como o de infiltração de águas no solo é extremamente deficitário quando
comparado com a demanda da retirada de suas águas, atenuando assim o
desiquilíbrio entre a retirada de água potável e sua devida reposição.
Comprovou-se neste estudo o grande potencial de águas precipitadas na
cidade de Caçador, demonstrando-se assim a clara e positiva viabilidade de se utilizar
do sistema de captação de águas pluviais, tornando desta forma, a universidade além
de um agente minimizador da problemática da escassez d´água, um agente
conscientizador através de exemplo prático aplicado, podendo ser utilizado como
referência para toda a comunidade acadêmica bem como para a sociedade em geral.
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