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RESUMO 
 

O mundo está passando por um momento de diversas descobertas tecnológicas, 
acarretando a preocupação em poupar recursos naturais dos quais dependemos para 
viver. O setor da construção civil é um dos setores que mais degradam o meio 
ambiente, porém, hoje demonstra preocupação com a sustentabilidade, tanto em 
novas construções quando na manutenção de estruturas já existentes. Este trabalho 
teve como objetivo analisar as ações sustentáveis existentes na UNIARP campus 
Caçador, propondo novas práticas, visando um maior rendimento sustentável na 
instituição. Ações como a conscientização social sobre a sustentabilidade, reutilização 
da água, uso da energia solar, aproveitamento da iluminação natural zenital, uso de 
telhado verde e lixeiras seletivas são maneiras de poupar recursos naturais e 
conscientizar futuras gerações a pensarem de modo sustentável. Através de estudos 
de casos já realizados e apresentados em artigos, monografias e projetos aplicados 
em outras construções, têm-se relatos de ações sustentáveis já comprovadas. Os 
dados no campus estudado foram obtidos através da busca de projetos e pesquisa na 
própria instituição analisada, bem como a procura de dados para dimensionamentos 
dos sistemas, em órgãos especializados. Foram usados instrumentos como softwares 
de projetos, planilhas, programas voltados para dimensionamentos específicos de 
sistemas para geração de energias renováveis. As ações analisadas visaram trazer 
aos estudantes e servidores da instituição a importância da sustentabilidade e a 
conscientização ao campus, melhorando aspectos necessários e prestigiando ações 
que já foram implementadas. 
 
 
Palavras-chaves: Ações sustentáveis. Meio Ambiente. Energias renováveis.  
  



 
 

ABSTRACT 
 
The world is going through a time of diverse technological discoveries, resulting on 
concern for saving natural resources on which we depend to live. The construction 
sector is one of the sectors that most degrade the environment, but today it is 
concerned with sustainability, both in new construction and in the maintenance of 
already exist structures. This work aimed to analyze the existing sustainable actions in 
the UNIARP Caçador campus, proposing new practices, aiming for a higher 
sustainable efficiency in the institution. Actions such as social awareness about 
sustainability, water reuse, use of solar energy, use of natural zenith lighting, use of 
green roofs and selective dumps are ways to save natural resources and make future 
generations aware of sustainable thinking. Through case studies already carried out 
and presented in articles, monographs and projects applied in other constructions, 
there are reports of sustainable actions already proven. The data on the studied 
campus were obtained through the search of projects and research in the analyzed 
institution itself, as well as the search of data for system design in specialized agencies. 
Instruments such as project softwares, spreadsheets, programs aimed at specific 
design of systems for the generation of renewable energies. The actions analyzed aim 
to bring to the students and servants of the institution the importance of the 
sustainability and the awareness to the campus, improving necessary aspects and 
prescribing actions that have already been implemented. 
 
 
Keywords: Sustainable actions. Environment. Renewable energy. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 Em um mundo onde a escassez de recursos naturais é uma grande 

preocupação, um dos setores que mais preocupa é o da construção civil. Não somente 

na construção de novos empreendimentos como também na manutenção de 

estruturas em funcionamento. Pesquisas já apontam que ações sustentáveis são 

viáveis financeiramente, ao longo do tempo.  

 A utilização de energias renováveis como, por exemplo, a energia solar, são 

utilizadas em diversas partes do mundo, principalmente em países desenvolvidos, 

visando a economia de recursos naturais. A reutilização da água, também é uma 

forma sustentável de economia de recursos naturais, além de telhados verdes, lixeiras 

seletivas, utilização de iluminação natural e conscientização das pessoas sobre 

sustentabilidade. Essas são algumas das formas possíveis de implementação de 

ações sustentáveis em um campus universitário, como o da Universidade Alto Vale 

do Rio do Peixe (UNIARP) campus Caçador. 

 Quais práticas, ações e mudanças de paradigmas são necessárias para que 

nos preocupemos mais com o meio ambiente, economizando recursos naturais e nos 

atentando com o mundo que deixaremos para as próximas gerações?  

 As Instituições de Ensino Superior (IES) por sua vez, como agentes de 

transformação no meio social, e formadores de vozes ativas, devem preocupar-se em 

conscientizar seus alunos, dando a eles o exemplo, por meio de utilizações de práticas 

sustentáveis. Isso porque sairão delas as mentes que comandarão a sociedade, com 

a preocupação em deixar um mundo melhor as futuras gerações. 

 O trabalho teve como objetivo principal analisar as ações sustentáveis 

existentes na UNIARP campus Caçador, propondo novas práticas, visando um maior 

rendimento sustentável na instituição. Sendo os objetivos específicos:    

 

· Analisar o uso de práticas sustentáveis aplicadas em um campus universitário;  

· Propor formas de conscientizar o meio social universitário da UNIARP para 

verificar a viabilidade de aplicação de todos esses conceitos; 

· Descrever as preocupações das instituições com a sustentabilidade; 

· Mensurar quantitativamente os sistemas propostos voltados às práticas 

sustentáveis (energia solar, armazenagem e reutilização da água da chuva, 

utilização de telhados verdes e lixeiras separadoras de lixo). 
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 A metodologia utilizada foi através de pesquisas bibliográficas, artigos 

acadêmicos, artigos de periódicos, monografias, enriquecida com estudos de projetos 

com ações sustentáveis já aplicadas e cases de sucesso sobre o tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

 Neste capítulo serão desenvolvidos os referenciais teóricos dos tópicos 

abordados no trabalho, bem como a metodologia que será utilizada. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Este capitulo irá introduzir conceitos de assuntos como a sustentabilidade, 

reuso da água, energia solar, telhado verde, lixeiras seletivas e iluminação natural 

zenital. Tópicos importantes para o desenvolvimento do trabalho. 

 

2.1.1 Sustentabilidade 

  

 Segundo Boff (2012) a grande maioria dos estudiosos estima que o conceito 

de “sustentabilidade” começou a aparecer na década de 70 no século XX, a partir de 

reuniões organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em virtude do forte 

crescimento do modelo vigente praticado em quase todo o mundo, utilizando práticas 

que vão contra o meio ambiente. 

 Contudo, o conceito de sustentabilidade já está presente há mais de 400 anos. 

Esse conceito nasceu e se elaborou no nicho da silvicultura, o manejo das florestas. 

Até o alvorecer da Idade Média a madeira era a matéria prima principal na construção 

de casas e móveis, também sendo usada em construção de navios e para fundir 

metais, que na época das “descobertas/conquistas” do século XVI navegavam todos 

os oceanos. Com um uso muito intenso da madeira, a escassez começou a aparecer. 

Em 1560 na Alemanha, na província de Saxônia, que começou a preocupação como 

uso racional das florestas, de forma que ela pudesse se regenerar e manter se 

permanente. Assim surgindo a palavra alemã Nachhaltigkeit, que significa 

“sustentabilidade” (BOFF, 2012). 

 Em 1987 foi oficialmente definido o termo “desenvolvimento sustentável”, no 

Relatório Brundtland na ONU, que estabeleceu que é o desenvolvimento que “satisfaz 

as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades”. Ele considera a sustentabilidade 

ambiental, econômica e sócio-política. Na questão da sustentabilidade ambiental 

(água, ar, solo, florestas e oceanos), precisam de cuidados especiais para que 
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continue existindo. Sendo assim, a sustentabilidade econômica e sócio política só 

existe se for mantida a sustentabilidade ambiental (TORRESI; PARDINI; FERREIRA, 

2010).  

 

2.1.1.1 A preocupação das instituições com a sustentabilidade 

 

 Segundo a NBR ISO 14004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS – ABNT, 2004, p. 05): 

  

À medida que aumentam as preocupações em melhorar continuamente a 
qualidade do meio ambiente, organizações de todos os tipos e tamanhos vêm 
crescentemente voltando sua atenção para os impactos ambientais de suas 
atividades, produtos e serviços. O desempenho ambiental de uma 
organização tem importância para suas partes interessadas, internas e 
externas. Atingir um sólido desempenho ambiental requer um 
comprometimento organizacional com uma abordagem sistemática e com a 
melhoria continua de um sistema de gestão ambiental (SGA). 

  

 Dentro desse enorme espaço que a sustentabilidade vem ganhando no meio 

empresarial, o desenvolvimento da consciência ecológica também envolve o setor da 

educação, assim chegando às IES. Entretanto, ainda hoje são raríssimos os exemplos 

de sustentabilidades praticados em IES, as quais têm o dever de orientar e preparar 

os formadores de opiniões do futuro (TAUCHEN; BRANDLI, 2006). 

 Segundo Lara (2012) as IES assumem um papel no que se refere a 

desenvolvimento sustentável abordando duas diferentes esferas: a) a esfera 

educacional, refletida na formação de pesquisadores e profissionais, que, de forma 

interdisciplinar são conscientizados a aplicarem práticas sustentáveis em suas 

carreiras; e b) a esfera gerencial, que trata do SGA implementado pela própria 

instituição em seu campus com modelos e exemplos práticos de gestão sustentável 

para a sociedade.  

 Seguindo o pensamento da gestão sustentável nas IES, Fouto (2002) ao 

estudar esse tema, apresenta a visão da Universidade Politécnica da Catalunha, como 

mostra a Figura 1. 
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Figura 1 - O papel da universidade na sociedade, relativo ao desenvolvimento 
sustentável 

 
Fonte: Fouto (2002) 

  

 O modelo apresentado por Fouto (2002) aponta quatro níveis de intervenção 

para as IES: 

 

· Educação dos tomadores de decisão para um futuro sustentável; 

· Investigação de soluções, paradigmas e valores que sirvam uma sociedade 

sustentável; 

· Operação dos campi universitários como modelos e exemplos práticos de 

sustentabilidade à escala local;  

· Coordenação e comunicação entre os níveis anteriores e entre estes e a 

sociedade. 

 

 Um modelo como esse pode e deve ser generalizado e incorporado em 

qualquer universidade, tanto no Brasil quanto no mundo, pois adota um sistema de 

interação entre diversos setores acadêmicos nas IES, também nas instituições como 

um todo se relacionando com a comunidade externa (LARA, 2012). 
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2.1.2  Reuso de Água 

 

 O conjunto das atividades humanas, cada vez mais diferentes uns dos outros, 

junto com o crescimento demográfico, vem exigindo uma atenção maior à 

necessidade do uso da água para as mais diversas finalidades. Com o aumento 

dessas necessidades, também cresce a cobrança de seus tributos, tanto em termos 

qualitativos quanto em quantitativos, principalmente em regiões com maior 

desenvolvimento urbano, industrial e agrícola. No entanto, devemos destacar que há 

também regiões onde a má distribuição de água e a escassez tornam-se fatores 

limitantes para o desenvolvimento. Mas uma questão importante a ser discutida é: 

como enfrentar a relação demanda/oferta de água? E a resposta passa pela 

necessidade de se implementar políticas adequadas e um sistema de gestão efetiva 

(MANCUSO; SANTOS, 2003). 

  

2.1.2.1 Captação e aproveitamento da água da chuva 

 

 A captação da água da chuva em sistemas individuas de abastecimento parece 

ter surgido em diversas partes do mundo a milhares de anos atrás, em diferentes 

continentes e de formas independentes. Foi muito usada e difundida em locais onde 

há escassez de chuva. Nos dias atuais, está se retornando a antigas práticas, mas 

com base em conhecimentos atuais da construção, preservação e manejo da água 

(TAVARES, 2009).    

 Segundo Gnadlinges (2000), com o avanço das civilizações modernas, o 

Homem foi deixando de usar as tecnologias de captação e aproveitamento da água 

da chuva. Como por exemplo, na península de Yucatán, onde em partes pelas lutas 

entre diversos povos indígenas, mas, sobretudo pela invasão espanhola no século 

XVI. Na Índia também, por razões semelhantes à de Yucatán. Já com o progresso 

técnico do século XIX e XX, o esquecimento dessas tecnologias, ocorreu 

principalmente nos países desenvolvidos, em zonas climáticas moderadas e mais 

úmidas, sem necessidade de captação de água da chuva.  
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2.1.2.1.1 Vantagens do aproveitamento da água da chuva 

 

 Segundo Tavares (2009) essas são algumas das vantagens do aproveitamento 

da água das chuvas: 

 

· Capta água durante a época chuvosa e armazena durante todo o período de 

estiagem, se a cisterna estiver em bom estado de conservação; 

· Por ser vedada, não há perdas significativas da água por evaporação; 

· Com os cuidados necessários, a água de chuva armazenada pode possuir 

qualidade superior à de outras fontes, contribuindo com a diminuição de 

doenças de veiculação hídrica. 

 

2.1.2.1.2  Dados de medições de precipitações em Caçador 

 

 O Gráfico 1 apresenta as precipitações mínimas, médias e máximas de 2013 a 

2017 analisados na estação de Caçador – SC, por Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI (2018). 

 

Gráfico 1-  Precipitações mínimas, médias, máximas de Caçador – SC nos períodos 
de 2013 a 2017 

 

Fonte: EPAGRI (2018) 
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2.1.2.2 Dimensionamento de um sistema de aproveitamento de água da chuva 

 

 O sucesso ou fracasso de um sistema de aproveitamento de água da chuva, 

depende da quantidade de água captável pelo sistema. Essa quantidade varia 

conforme uns aspectos do sistema, como a área de captação e o volume de 

armazenamento de água de chuva, sendo influenciado pelo coeficiente de 

escoamento superficial e pelo índice pluviométrico da região (BOERS; BEM-ASHER, 

1982 apud TAVARES, 2000). 

 

2.1.2.3 Componentes do sistema de aproveitamento de água da chuva 

 

 Segundo Cohim, Garcia e Kiperstok (2008) um sistema de aproveitamento de 

água da chuva é composto de: 

 

· Calhas e Tubulações: Usados para conduzir a chuva coletada, podem ser 

encontrados em diversos materiais, porém os mais utilizados são em PVC e 

metálicos (alumínio e aço galvanizado). Qualquer tubulação que fizer parte 

desse sistema deve estar destacada com cor diferente e avisos de que essa 

transporta água de chuva evitando, assim, conexões cruzadas com a rede de 

água potável; 

· Superfície de captação: Pátios, telhados e diferentes áreas impermeáveis 

podem ser aproveitados como superfície de captação. O tamanho desta está 

diretamente relacionado ao potencial de água de chuva possível de ser 

aplicada, enquanto isso, o material da qual é desenvolvida influenciará na 

qualidade da água captada e nas perdas por evaporação e absorção. Os 

telhados são mais aproveitados para captação devido a melhor qualidade da 

água que este fornece;  

· Tratamentos: A forma e a necessidade de tratamento das águas pluviais 

dependerão da qualidade da água coletada e do seu destino final. As 

concentrações de poluentes, galhos e outras impurezas nas águas pluviais são 

maiores nos primeiros milímetros da chuva, assim recomenda-se o não uso 

destes, diversos dispositivos já foram desenvolvidos e testados com este 

objetivo; 
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· Reservatórios: Podem ser estes enterrados, apoiados ou elevados. Diversos 

materiais podem ser aproveitados na fabricação dos reservatórios, sendo, 

portanto, indispensável avaliar em cada caso aspectos como: capacidade, 

estrutura necessária, viabilidade técnica, custo, disponibilidade local. 

· Bombas e sistemas pressurizados: Estes dispositivos são usados quando os 

pontos de utilização estão em cotas superiores às do nível de água no 

reservatório principal. Porém vale ressaltar que durante a concepção do 

sistema de aproveitamento de água pluvial deve-se procurar a utilização de 

reservatórios elevados e a condução da água coletada diretamente para este, 

quando possível evitando o bombeamento e aumentado assim a eficiência 

energética do sistema. 

 

2.1.2.4 Métodos para dimensionamento de reservatório para água de chuva 

 

 Segundo Thomas (2001) o reservatório é o item mais caro do sistema de 

captação de água, devendo então ser dimensionado de maneira bastante cuidadosa, 

pois a escolha do método de construção influencia diretamente na viabilidade 

financeira do projeto. O custo do reservatório pode chegar em torno de 50% a 85% do 

custo final do sistema de captação para água de chuva.  

 O tamanho do reservatório depende de vários fatores, como por exemplo 

(COHIM; GARCIA; KIPERSTOK, 2008):  

 

● Área de captação: A quantidade de água que será capturada em função da 

área disponível, este sendo um dos parâmetros para o cálculo de um 

reservatório de água de chuva; 

● Regime de chuvas locais: É decisivo para no dimensionamento do reservatório, 

a média anual, distribuição destas durante o ano e a alteração ano a ano. 

Distribuições mais constantes das precipitações ao longo do ano e altos índices 

pluviométrico permitem o uso de menores volumes do reservatório; 

● Demanda: O tipo de demanda e a quantidade são cruciais para definir o 

tamanho do reservatório. Alguns fatores devem ser notados: população 

residente hábitos de usos e tipos de consumo aos quais será destinada a água 

pluvial; 
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● Nível de risco aceitável: O uso que será destinado para a água da chuva e a 

existência de outras fontes para suprimento deste, implicará no grau de risco 

admissível ao esvaziamento do reservatório influenciando no seu 

dimensionamento.  Por exemplo: Se o sistema for instalado em uma área 

urbana, que dispõe de outras fontes seguras de abastecimento o risco aceitável 

será maior do que em uma área onde essa será a única fonte disponível de 

água. 

 

 A NBR 15527 (ABNT, 2007) é a norma que apresenta os requisitos para 

reaproveitamento da água da chuva em áreas urbanas, para fins de uso não potável, 

contém alguns métodos de dimensionamento para reservatório de água pluvial. São 

eles: método de Rippl, método de simulação, método Azevedo Neto, método prático 

alemão, método prático inglês e o método prático australiano. 

 O método mais utilizado para dimensionamento de cisternas é o Rippl (SILVA, 

2015). 

 

2.1.2.4.1 Método de Rippl 

 

Segundo a NBR 15527 (ABNT, 2007) o método de Rippl incide num balanço 

de massa, podendo ser usados dados de precipitação mensal ou diário. A utilização 

de dados mensais resultará em reservatórios maiores. Recomenda-se que, quando 

possível, sejam utilizados dados diários. 

 

S (t) = D (t) – Q (t) (01) 

 

Q (t) = C x precipitação de chuva (t) x área de captação 

 

                     (02) 

(t) (t) 

 

 Onde:  

 S (t) é o volume de água no reservatório no tempo t; 

 Q (t) é o volume de chuva aproveitável no tempo t; 

 D (t) é a demanda ou consumo no tempo t; 
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 V    é o volume do reservatório; 

 C    é o coeficiente de escoamento superficial. 

 

2.1.2.5 Estimativa de consumo para fins não potáveis 

 

 Segundo Marinoski (2007) a estimativa de consumo para fins não potáveis em 

uma instituição de ensino superior, foi de 63,54%, baseado em um estudo feito no 

Senai de Florianópolis.  

 O estudo foi feito baseado em análise de sensibilidade dos aparelhos sanitários 

e feita a comparação entre o consumo real e o consumo diário estimado. 

 Para estimar o consumo, foram feitas entrevistas com funcionários, professores 

e alunos, totalizando 202 pessoas, aproximadamente 36% da população do prédio, 

levando em conta um erro amostral de 10%, para a estimativa. 

 Após análise, foi verificado que o maior consumo de água é no vaso sanitário, 

com 45% do total, seguida pela torneira do lavatório com 18,8% e pela torneira de 

cozinha com 15,2%, respectivamente, conforme pode ser visto na figura 2. 

 

Figura 2 - Consumo de Água em Instituição de Ensino Superior 

  
Fonte: Marinoski (2007) 

 

2.1.2.6 Dimensionamento de calhas e condutores 

 

 Segundo Nóbrega (2009) as calhas e condutores devem ser capazes de ter 

aspectos geométricos adequados a situação, dimensões suficientes para permitir o 
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escoamento da água, estrutura suficiente para suportar o peso. No Brasil o projeto de 

sistemas prediais para águas pluviais é normatizado pela NBR 10.844 (ABNT, 1989).  

 As informações necessárias para o dimensionamento de calhas e condutores 

são: área de contribuição e intensidade pluviométrica. Dados que se deseja obter: 

vazão do projeto, inclinação da calha e dimensões das calhas e condutores 

(NÓBREGA, 2009). 

 

2.1.2.7 Funcionamento genérico para captação da água das chuvas 

 

Segundo Oliveira, Kunz e Perdomo (2005 apud SOUZA, 2016) o sistema de 

captação da água da chuva do telhado é constituído de um conjunto de calhas, 

instaladas no telhado, que canalizam a água para o reservatório. As calhas podem ser 

feitas de material PVC ou metálico.  

A captação geralmente é feita por um conjunto de tubos e calhas, com 10 cm 

de diâmetro, que conduzem a água para um pré-filtro para a limpeza dos materiais 

grosseiros em suspensão na água. Superfícies lisas são as mais recomendadas para 

a captação de água, como por exemplo, telhas de barro, de cimento, etc. É 

recomendável que somente a água de chuva captada em telhados e coberturas venha 

a ser encaminhada para a cisterna, após passagem em um sistema de filtragem 

(OLIVEIRA; KUNZ; PERDOMO, 2005 apud SOUZA, 2016). 

 

2.1.2.8 Sistema de filtragem 

 

 A filtragem da água da chuva é um processo necessário para retirada dos 

elementos em suspensão que são arrastados pela água ao passar pelas coberturas 

das edificações. Muitas vezes, além do filtro é essencial ainda a instalação de um pré-

filtro (GRINGS; OLIVEIRA, 2005). 

 Segundo Palhares (2016) um filtro ou uma tela devem ser instalados na saída 

da derivação. Para que seja evitado, de maneira simples, a entrada de materiais 

grosseiros no sistema, é necessário a instalação de telas ou grades. Esses materiais 

se decompõem, prejudicando a qualidade da água armazenada. É imprescindível a 

manutenção periódica do sistema de filtragem, pois caso isso não ocorra, o sistema 

pode se transformar em uma fonte de contaminação da água. 
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2.1.3 Aproveitamento de Energia Solar 

 

O Brasil é conhecido no mundo todo, pela sua exuberância da natureza, 

encontrada pelo seu grande território natural. Possui um terço das florestas tropicais 

que ainda restam na Terra, pela biodiversidade mais rica do mundo e as maiores 

reservas de água doce do planeta (BANDEIRA, 2012). 

Grande parte das fontes energéticas, tais como: biomassa, eólica, hidráulica, 

energia dos oceanos e combustíveis fosseis, são formas indiretas de energia solar. A 

radiação solar pode ser usada diretamente como fonte de energia térmica, para 

geração de potência mecânica ou elétrica, para aquecimento de fluidos e ambientes 

(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, 2018). 

 

2.1.3.1 Utilização de energia solar no Brasil e no mundo 

 

No mundo todo, as principais vertentes de utilização de energia solar são para 

geração fotovoltaica de energia elétrica e para o aquecimento de água. Durante 

muitos anos Israel foi o único país a exigir uma participação mínima de aquecimento 

da água a partir da energia solar. A Espanha, a partir de 2006, assumiu postura 

semelhante e passou a exigir níveis mínimos de energia solar no aquecimento de 

água e para geração de energia elétrica em novas construções. Em 2007, a iniciativa 

se deu em países como Coreia do Sul, Índia, Alemanha e China. Os percentuais 

exigidos variam entre 30% a 70%, dependendo da disponibilidade de outras fontes de 

energia, do clima e nível de consumo (BANDEIRA, 2012). 

Segundo Bandeira (2012) as principais vertentes para geração de energia solar 

no Brasil, são para aquecimento de água e geração fotovoltaica de energia elétrica. 

 

2.1.3.2 Tecnologias para emprego da energia solar 

 

Segundo Bandeira (2012) a aplicação da energia solar no aquecimento de 

ambientes e na iluminação ocorre da penetração ou absorção da radiação solar nas 

edificações, com isso, diminuindo, as necessidades de iluminação e aquecimento 

empregando energia elétrica, gás natural, etc. Esse aproveitamento da radiação solar, 

geralmente, decorre de estudos de eficiência energética para edificações, e é 
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realizado com o emprego de técnicas especificas de arquitetura e materiais de 

construção.  

O bom emprego da energia solar para aquecimento de fluidos é feito com o uso 

de coletores ou concentradores solares. Os coletores solares são mais frequentes em 

aplicações residenciais e comerciais (hotéis, clubes, hospitais, restaurantes, etc) para 

o aquecimento de água (higiene pessoal, lavagem de utensílios e ambientes). Para 

aplicações que demandam temperaturas mais elevadas, como secagem de grãos e a 

produção a vapor, são aproveitados os concentradores solares. Neste caso pode-se 

gerar energia mecânica com o auxílio de uma turbina a vapor, e, em seguida, 

eletricidade, através de um gerador (ANEEL, 2018). 

Segundo ANEEL (2018) o coletor solar é um sistema instalado normalmente no 

teto das residências e edificações. Devido à baixa densidade da energia solar que 

ocorre sobre a superfície terrestre, o atendimento de uma única residência pode 

solicitar a instalação de vários metros quadrados de coletores. Um modelo de coletor 

solar plano é apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Ilustração de um sistema solar de aquecimento de água 

 
Fonte:  Aneel Green et al. (2000 apud ANEEL 2018) 

 

Os concentradores solares são formados por grandes áreas que em um ponto 

específico, concentram a luz solar, produzindo elevadas temperaturas. O vapor 

produzido em concentradores solares pode ser usado para produção de energia 

elétrica. O processo, nesse caso, é semelhante a uma termelétrica a vapor 

convencional (BANDEIRA, 2012). 
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2.1.3.2.1 Aquecimento de água 

 

“Consideramos viável, técnica e economicamente, à luz da tecnologia 

disponível e das tarifas de energia elétrica atuais, a implantação de painéis solares 

para aquecimento de água, em todas as regiões do País” (BANDEIRA, 2012, p. 09). 

Segundo ANEEL (2018) apenas com aquecimento de água para banho, são 

gastos anualmente bilhões de kWh de energia elétrica, os quais poderiam ser 

abastecidos com energia solar com enormes benefícios, socioeconômicos e 

ambientais. Além disso, em prédios públicos e comerciais há uma enorme demanda, 

que pode ser devidamente acatada por sistema de aquecimento solar central.  

Um estudo conduzido pelo Centro Internacional de Referência em Reuso de 

Água (CIRRA), da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), divulgada 

em matéria intitulada “Chuveiro elétrico é mais econômico que aquecedores” analisou-

se o desempenho quanto ao consumo de energia e de água de cinco sistemas para 

aquecimento de água. Um empregando apenas um chuveiro elétrico, outro 

empregando um sistema híbrido, composto por chuveiro elétrico e painel solar para 

aquecimento de água, outro empregando apenas painéis solares para aquecimento 

da água, outro empregando um aquecedor a gás e outro empregando um boiler 

elétrico. A pesquisa conclui que é mais vantajoso usar o sistema híbrido solar, sendo 

o sistema de boiler elétrico 246% mais caro que o híbrido. Não resta dúvida quanto a 

viabilidade econômica da utilização de painéis solares para aquecimento de água no 

país. Lembrando também que sempre há necessidade de implantar um sistema 

híbrido, que utilize também um chuveiro elétrico para o caso de dias seguidos de 

chuva ou grande nebulosidade, quando o rendimento dos painéis solares para 

aquecimento de água é reduzido (BANDEIRA, 2012). 

Segundo Bandeira (2012) infelizmente não há uma política estabelecida para 

incentivar o uso de painéis para aquecimento de água em residências no Brasil, o que 

já é feito em países como Israel, Índia, Alemanha, Espanha, China e Coreia do Sul. 

 

2.1.3.2.2 Uso de painéis fotovoltaicos para gerar energia elétrica 

 

Segundo ANEEL (2018) o efeito fotovoltaico acontece da excitação dos 

elétrons e alguns materiais na presença de luz solar (ou outras formas apropriadas de 

energia). O silício se sobressai dentre os materiais mais apropriados para a conversão 
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da radiação solar em energia elétrica. A eficiência da conversão das células solares é 

avaliada pela proporção da radiação solar que incide sobre a superfície da célula que 

é transformada em energia elétrica. A Figura 4 ilustra um sistema completo de geração 

fotovoltaica de energia elétrica. 

 

Figura 4 - Ilustração de um sistema de geração fotovoltaica de energia elétrica 

 
Fonte: Centro de Referência para a Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito – CRESESB (2000) 

 

2.1.3.2.3 Sistemas conectados à rede (On-Grid) 

 

Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede, também chamados de on-grid, 

fornecem energia para as redes de distribuição. São mais eficientes que os sistemas 

autônomos, que utilizam sistemas de armazenamento de energia, além de, 

geralmente, serem mais baratos. Como os sistemas on-grid usam a rede de 

distribuição das concessionárias para o escoamento da energia gerada, isso faz com 

que dependa de regulamentação e legislação favorável. A figura 5 ilustra como é o 

funcionamento desse sistema (BLUE SOL, 2018). 
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Figura 5 - Sistema conectado à rede 

 
Fonte: Blue Sol (2018) 

 

1 – Módulos Fotovoltaicos 

2 – Inversor Grid-Tie  – Transforma a corrente continua do painel em corrente 

alternada de 127 V/220 

V e 60Hz, compatível com a eletricidade da rede. 

3 – Interruptor de Segurança. 

4 – Quadro de Luz - distribui energia para casa. 

5 – A eletricidade alimenta os utensílios e eletrodomésticos 

6 – O excedente volta para a rede elétrica através do medidor fazendo-o rodar ao 

contrário, reduzindo a tarifa de energia elétrica. 

 

2.1.3.3 Dados de medições de insolação 

 

A Tabela 1 apresenta os dados de horas de insolação, obtidos por Lindner 

(2007), a partir de medições na Estação Meteorológica de Observação Convencional 

de Caçador e municípios vizinhos no período de 1977 a 2004. 
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Tabela 1 - Horas de insolação mínimas, médias, máximas e quantidade de dados 
diários das estações de Caçador, Videira e Campos Novos 

Estação meteorológica Valor mínimo 
(horas) 

Valor médio 
(horas) 

Valor máximo 
(horas) 

Quant. de Dados 
Diários 

Caçador 0,0 5,8 13,5 9.069 
Videira 0,0 5,7 12,8 7.195 

Campos Novos 0,0 6,2 13,0 10.166 
Fonte: Adaptado de Lindner (2007)  

 

  A Figura 6 representa a relação das horas de insolação médias por mês em 

Caçador e municípios vizinhos, em dados obtidos por Lindner (2007) a partir de 

estações meteorológicas convencionais no período de 1977 a 2004. 

 

Figura 6 - Horas mensais médias de insolação nos municípios de Caçador, Videira e 
Campos Novos 

 
Fonte: Lindner (2007) 

 

 Segundo Lindner (2007), a insolação demonstra variações sazonais em todas 

as estações onde o parâmetro é avaliado. Em Caçador os meses de dezembro, 

novembro e janeiro, respectivamente, são os mais ensolarados (6 horas) nas três 

estações e os meses de junho e setembro mostram menor número de horas de brilho 
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de sol (5 horas). Caçador apresenta bom rendimento de insolação ao longo de todas 

as estações. 

 

2.1.4 Telhado Verde 

 

 Na década de 60 começou a preocupação com a sustentabilidade, o medo do 

Homem acabar com os recursos da natureza. O debate sobre a preservação do meio 

ambiente se tornou importante e os governos começaram a agir com leis em prol da 

sustentabilidade. A Lei nº 6.938/1981 foi muito importante para o começo da 

conscientização sustentável no Brasil. Dentre as tecnologias implementadas de ações 

sustentáveis, a cobertura verde, ou comumente conhecido “telhado verde”, que 

podem ser, por meio de Políticas Públicas, visando à preservação ambiental, 

estimuladas por meio da concessão de subsídios fiscais e creditícios, dentre outros 

(RANGEL; ARANHA; SILVA, 2015). 

 “Os benefícios decorrentes da adoção de telhados verdes em áreas urbanas 

vão dos aspectos de conforto térmico predial e microclima local ao controle do 

escoamento de águas superficiais e são descritos em diversos trabalhos na literatura” 

(BASS et al., 2000; KÖHLER et al., 2001; LIPTAN; STRECKER, 2003 apud 

FERREIRA; MORUZZI, 2007). 

 A tabela 2 apresenta uma comparação entre telhados verdes e telhados 

convencionais relacionando diferentes parâmetros climáticos, hidrológicos, 

financeiros, entre outros, a partir da experiência da cidade de Portland-EUA 

(FERREIRA; MORUZZI, 2007). 
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Tabela 2 -  Comparação entre características ambientais do telhado verde e 
convencional baseadas na experiência de Portland-EUA 

 
Fonte: Liptan e Strecker (2003) 

 

O telhado verde, constituído de uma cobertura vegetal feita com plantas ou 

gramas, que pode ser instalado em telhados ou lajes, proporciona conforto térmico e 

acústico nos ambientes internos. Para se usar a cobertura verde em telhados, é 

necessário usar compensados para depois aplicar a cobertura. Existem dois tipos de 

classificações do telhado verde: os intensivos, que exigem constante manutenção, 

proporcionam espaço de lazer, que podem utilizar vegetação de maior porte, e 

estrutura da laje deve ser capaz de suportar a carga do substrato e vegetação, e os 

extensivos, que são desenvolvidos principalmente por questões estéticas e 

ecológicas, exigindo pouca manutenção e possuindo peso estrutural menor. A 
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manutenção do telhado geralmente é feita de uma a duas vezes por ano (SILVA; 

ARANHA; RANGEL, 2015). 

Segundo Silva, Aranha e Rangel (2015) além de todo o aspecto estético, 

terapêutico, de lazer, social, econômico e ambiental gerado pela cobertura verde, 

também é apresentado possibilidade de geração de renda, com o cultivo de plantas 

ornamentais, medicinais e temperos domésticos. Isso já é realidade em alguns países, 

e possibilita profissionalizar e empregar pessoas, podendo até proporcionar um novo 

segmento sócio econômico, caso os produtos sejam comercializados. 

Vários lugares do mundo já dão incentivos para construção do telhado verde 

em residências, por meio de redução de taxas. A cidade de Toronto, Canadá, já 

implementou uma lei que obriga o telhado verde para novas construções a cima de 

200 m². Em algumas cidades do Brasil, como por exemplo São Paulo, já possuem 

projetos de lei para incentivo ao telhado verde (SILVA; ARANHA; RANGEL, 2015). 

 

2.1.4.1 Etapas para implantação do telhado verde 

 

Em cima da estrutura onde será implantado o telhado verde é necessário a 

aplicação da base de OSB, conforme figura 7. 
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Figura 7 – Aplicação da Base OSB em uma Estrutura para Telhado Verde 

 
Fonte: ecodhome (2014) 

 

 Após a aplicação das chapas de compensado tipo OSB, é necessário colocar 

uma lona impermeabilizante, como o próprio nome já diz, para impermeabilizar as 

chapas de compensado OSB, conforme figura 8. 

 

Figura 8 – Aplicação de Lona Impermeabilizante 

 
Fonte: ecodhome (2014) 
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 O próximo passo é a implantação da manta geotêxtil, conforme figura 9. Essa 

manta cumpre com funções no telhado verde, como: drenagem, separação, proteção 

e reforço.  

  

Figura 9 - Implantação da Manta Geotêxtil 

 
Fonte: ecodhome (2014) 

 

 Sobre essa manta geotêxtil deve ser aplicada uma camada de argila expandida, 

um leve substrato que vai manter arejado o fundo da cobertura, facilitando o 

escoamento da água e evitando o apodrecimento das raízes.  

 Novamente deve ser utilizado mais uma camada da manta geotextil, que 

cobrirá a argila para que não se misture a terra a ela, conforme figura 10. 
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Figura 10 – Aplicação Manta Geotêxtil Sobre a Argila Expandida 

 
Fonte: ecodhome (2014) 

 

 A próxima etapa é cobrir uma camada mínima de 10cm de terra preta adubada, 

ou terra vegetal, para permitir que as plantas se desenvolvam com qualidade. É essa 

camada que irá receber as plantas do telhado verde. Conforme figura 11. 
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Figura 11 – Aplicação da Camada de terra Preta Adubada ou Terra Vegetal 

 
Fonte: ecodhome (2014) 

 

 Após a aplicação da camada de terra, deve ser aplicada a vegetação escolhida 

para o telhado, conforme figura 12. 

 

Figura 12 – Aplicação da Vegetação Sobre a Camada de Terra 

 
Fonte: ecodhome (2014) 
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 Após a aplicação da vegetação, é necessário instalar rufos de fibra ou 

metálicos, para evitar infiltrações. Conforme figura 13. 

 

Figura 13 – Instalação dos Rufos de Fibra ou Metálicos 

 
 Fonte: ecodhome (2014) 

 

 Após essas etapas o telhado verde estará concluído, devendo somente serem 

feitas as devidas manutenções. 

 

2.1.5 Lixeiras Seletivas 

 

 Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA) (2018, p. 114):  

 

A natureza trabalha em ciclos – “nada se perde, tudo se transforma”. Animais, 
excrementos, folhas e todo tipo de material orgânico morto se decompõem 
com a ação de milhões de microrganismos decompositores, como bactérias, 
fungos, vermes e outros, disponibilizando os nutrientes que vão alimentar 
outras formas de vida. 
 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) através de sua RDC nº 306 (CONAMA, 2004) e da 

Resolução nº 358 (CONAMAN, 2005), respectivamente, classificam os resíduos em 
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cinco grandes grupos (A, B, C, D e E), reunindo no grupo A os resíduos com maior 

potencial de disseminação de infecção, conforme figura 14. 

 

Figura 14 - Classificação dos grupos de resíduos em sólidos de saúde 

 
Fonte: Colares, Barbosa e Gomes (2013) 

 

Segundo Vilhena (2013, p. 05) “a Coleta Seletiva de lixo é um sistema de 

recolhimento de materiais recicláveis, tais como papéis, plásticos, vidros, metais e 

orgânicos, previamente separados na fonte geradora”. 

O investimento em coleta seletiva proporciona uma série de vantagens 

relacionadas aos chamados custos ambientais (VILHENA, 2013). Dentre as 

vantagens estão: 

 

· Redução de custos com a disposição final do lixo (aterros sanitários ou 

incineradores);  

· Aumento da vida útil de aterros sanitários;  

· Diminuição de gastos com remediação de áreas degradadas pelo mal 

acondicionamento do lixo (por exemplo, lixões clandestinos);  

· Educação e conscientização ambiental da população;  

· Diminuição de gastos gerais com limpeza pública, considerando-se que o 

comportamento de comunidades educadas e conscientizadas ambientalmente 

traduz-se em necessidade menor de intervenção do Estado;  

· Melhoria das condições ambientais e de saúde pública do município. 
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Cada material deve ser colocado num recipiente específico (com nome e cor). 

É importante ressaltar que a coloração nem sempre é respeitada pelos fabricantes e 

fornecedores dos recipientes. No entanto, a combinação usual entre cores e materiais 

segue conforme figura 15 (VILHENA, 2013). 

 

Figura 15 – Combinação usual entre cores e materiais na coleta seletiva 

 
Fonte: Vilhena (2013) 

 

Além das cores, alguns símbolos são comumente utilizados para caracterizar 

os diferentes materiais, conforme figura 16 (VILHENA, 2013). 

 

Figura 16 – Simbologia para identificação de materiais recicláveis 

 

Fonte: Vilhena (2013) 

 

2.1.6 Uso de Iluminação Natural Zenital 

 

 Segundo Garrocho e Amorim (2004) no cenário atual o desafio é substituir e 

mudar o comportamento convencional dos consumidores, característicos do consumo 

massivo e do padrão produtivo, visando racionar o uso de energia e apontar medidas 

de utilização mais responsável, considerando seu impacto global no futuro.  

 O aproveitamento da iluminação natural e do calor para aquecimento dos 

ambientes, que é denominado como aquecimento solar passivo, decorre da absorção 

ou penetração da radiação solar nas edificações, assim, reduzindo a necessidade de 

aquecimento e iluminação. Desta forma, um melhor aproveitamento da radiação solar 

pode ser feito com o auxílio de técnicas mais sofisticadas de arquitetura e construção 

(ANEEL, 2018). 
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 A iluminação zenital é uma tática de iluminação natural que usa as aberturas 

situadas no plano de cobertura como ponto de entrada da luz diurna geral. Todo e 

qualquer sistema que fornece luz diurna sobre um plano de trabalho horizontal, 

geralmente de cima, é considerado como uma estratégia de iluminação Zenital. Tais 

abordagens incluem tipologias como claraboias, shed e lanternins, entre outros, 

usualmente combinados com um plano de teto refletor (CENTRO DE ENSINO 

SUPERIOR DO AMAPÁ – CEAP, 2018). 

 

2.1.6.1 Sheds 

 

 Segundo o CEAP (2018, p. 17) caracterizam-se por: 

 

Telhados em forma de dentes de serra (faces de pouca inclinação alternadas 
com outras quase verticais). Pede uma estruturação mais elaborada da 
cobertura. Pois, para proporcionar iluminação e ventilação precisam ser 
guarnecidos com caixilhos ou com algo que possibilite essas funções, 
impedindo a penetração de chuvas. Seu melhor desempenho é quando 
orientado a sul para latitudes compreendidas entre 24° e 32° S, no caso do 
Brasil. 
 

 Segundo Amorim (2002 apud GARROCHO; AMORIM, 2004), sheds, podem 

ser uma boa solução em climas quentes, pois permitem um melhor controle da luz e 

carga térmica; devem ser, no entanto, orientados corretamente, ter proteção solar e 

possivelmente lamelas para auxiliar na difusão da luz. 

 
 
2.1.6.2 Lanternins 
  

 O lanternin corresponde a uma abertura na parte superior do telhado, o qual é 

ideal para se obter uma ventilação adequada, já que permite a renovação continua do 

ar pelo processo de termossifão resultando em ambiente confortável. No caso do 

Brasil, sua melhor orientação é Norte-Sul (CEAP, 2018). 

 

2.1.6.3 Claraboias 

 

 Segundo o CEAP (2018), a claraboia requer maior manutenção devido à 

posição mais horizontal da superfície iluminante. Deve-se ter cautela quanto a questão 
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térmica, pois essas podem promover um aumento desagradável da temperatura do 

ambiente construído.  

 

2.1.6.4 Átrios  

 

 É o espaço central de uma edificação, muito utilizado como estratégia de 

iluminação para captação de luz em edifícios com múltiplos andares. Historicamente 

o átrio foi usado como um elemento condutor de luz para o centro de edifícios. Nas 

residências era o local onde aconteciam as reuniões familiares, uma área privada da 

casa, mas aberta para o exterior em seu topo. Em edifícios comerciais e residenciais 

de antigamente, a maior função do átrio era levar um pouco do ambiente externo, 

através da iluminação natural para as áreas destinadas à circulação de pessoas 

(CEAP, 2018). 

  

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

  

Neste tópico serão abordados os métodos de pesquisa do trabalho, localidade 

e aspectos referentes aos materiais estudados. 

 

2.2.1 Referenciais Bibliográficos e Estudo de Caso 

 

 Os referenciais bibliográficos foram pesquisados e selecionados por relevância 

visando situações, aspectos físicos e regiões parecidas com a do trabalho em 

questão. Sendo o estudo de caso baseado em outras universidades ou construções 

que já aderem os sistemas propostos.  

  

2.2.2 Local do Estudo de Caso: Uniarp Campus Caçador 

 

 A Educação Superior de Caçador teve início em 31 de julho de 1971 com a 

Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe (FEARPE). Ao longo do tempo, 

o ensino, a pesquisa e extensão foram se desenvolvendo e em dezembro de 2009, foi 

formada a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP, 2018). 

A UNIARP é mantida pela Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

(FUNIARP), ente público de direito privado, filantrópica e sem fins lucrativos, dotada 
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de autonomia administrativa, patrimonial, econômico-financeira e didático-disciplinar. 

A figura 17 é uma maquete que representa uma vista aérea do campus de Caçador 

(UNIARP, 2018). 

 

Figura 17 – Representação aérea da Uniarp campus de Caçador 

 

Fonte: Uniarp (2018) 
 

2.2.3  Coleta dos Dados 

 

A coleta dos dados foi feita através de solicitação de informações nos meios 

responsáveis pelos tópicos abordados. 

 

2.2.3.1 Dados de insolação 

 

A coleta de dados sobre insolação incidente sobre a cidade de Caçador durante 

o período estudado foi feita a partir da solicitação dos dados para a Epagri/Ciram. 
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2.2.3.2 Dados de precipitação 

 

 A coleta de dados sobre precipitação incidente em Caçador durante o período 

estudado foi feita a partir da solicitação dos dados para a Epagri/Ciram. 

 

2.2.3.3 Dados para dimensionamentos dos sistemas 

 

As informações necessárias para o dimensionamento dos sistemas propostos 

foram pesquisadas através de normas técnicas e de informações em agências 

regulamentadoras. 

 

2.2.3.4 Dados de estudos de casos  

 

Foram colhidos dados de implementações já realizadas em outros projetos, 

comprovando as ações que foram propostas nesse trabalho. 

 

2.2.4 Instrumentos 

 

Foi solicitado ao escritório modelo da Uniarp, os projetos necessários para os 

dimensionamentos que foram realizados. Para que os dimensionamentos fossem 

feitos, foi utilizado o software AutoCad. Também foi utilizado o software Excel para o 

trabalho com os dados obtidos. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as informações obtidas pelo autor, bem 

como os sistemas propostos nos capítulos anteriores.  

 

2.3.1 Conscientização Do Meio Universitário Sobre a Sustentabilidade 

 

A Uniarp campus Caçador não disponibiliza em seus meios de comunicação 

nenhum programa de incentivo a sustentabilidade, o qual traria para seus alunos e 

servidores a informação da importância das práticas sustentáveis em suas profissões 

e no seu dia-a-dia. 
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Nos dias de hoje o modo como distribuímos informações é muito fácil, ágil e 

prático, os meios eletrônicos tomaram conta e não vivemos mais sem nosso 

smartphone e computador. Para se conscientizar um grupo, a maneira mais 

sustentável e eficiente é por meio de conteúdos distribuídos nas diversas redes sociais 

e sites do grupo em que se deseje comunicar. A criação de eventos voltados para o 

tema sustentabilidade também traz um engajamento por parte dos alunos e 

servidores, podendo mostrar na prática como a teoria sustentável funciona.   

As criações de conteúdos sobre esse tema, nos meios de comunicação da 

Uniarp, poderão levar também os alunos e leitores a informações importantes sobre o 

tema da sustentabilidade. Criando assim uma conscientização no meio social, pois 

sabemos que o melhor meio de comunicação nós dias de hoje, é o digital.  

O tema traz diversos tópicos para serem abordados, podendo ser específicos 

para cada curso, buscando conscientizar os alunos a levarem para as suas profissões 

o conceito de sustentabilidade. 

Na engenharia, por exemplo, alguns tópicos são de extrema importância para 

serem abordados, como: 

 

· Projetos inteligentes 

Projetos de arquitetura e de engenharia inteligentes conseguem aproveitar 

melhor características naturais e do terreno, por exemplo o uso da iluminação natural, 

o aproveitamento do relevo do terreno, entre outros aspectos.  

 

· Redução da Poluição 

As obras de engenharia civil geram muitos resíduos, que podem ser 

aproveitados para reutilização, como pedaços de concreto, de madeira, de ferros, 

tijolos quebrados, que podem ser reaproveitados em outras obras ou reciclados. A 

utilização de andaimes de metal, que podem ser aproveitados em outra obra também 

reduzem a poluição. 

 

·  Materiais Ecológicos 

A utilização de materiais ecológicos é um princípio muito importante para a 

construção sustentável. Madeiras de reflorestamento, plástico reciclado, concreto 

reciclado (aproveitado o concreto a partir de outros edifícios demolidos) são muitas 
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opções de materiais que podem ser usadas para aumentar a sustentabilidade na 

engenharia civil em uma construção. 

 

· Eficiência Energética 

Um importante fator para uma construção sustentável é que além da 

preocupação com a construção, também é necessário que as construções possam 

ser mantidas de modo econômico. Para que isso ocorra, é preciso que se utilize a 

eficiência energética, através do uso de eletrodomésticos e lâmpadas econômicas, da 

utilização de energias renováveis no aquecimento de água e na utilização da energia 

elétrica, no aproveitamento da luz natural, do calor e do frio para evitar a utilização de 

aparelhos como o ar condicionado. 

 

· Aproveitamento da Água 

O bem mais precioso da humanidade é a água, e a preocupação com a 

escassez desse bem potável é cada vez mais  maior, a sua reutilização é um dos 

conceitos da construção sustentável. 

O desperdício pode ser evitado através do uso de modelos de torneiras mais 

eficientes e do uso de encanamentos de maior resistência. 

O reaproveitamento da água da chuva pode ser feito através da captação da 

água pluvial em cisternas ou caixas d’agua, podendo ser aproveitadas para fins não 

potáveis. 

 

· Cobertura Verde 

O uso de telhados verdes é benéfico para o edifício, trazendo maior conforto 

térmico, e acústico, como também traz benefícios para os arredores da construção, 

pois ajuda na filtragem da água da chuva, e retém poeira e a poluição, tornando o ar 

mais puro. 

 

· Incentivos fiscais 

Políticas que incentivam a pratica do uso de ações sustentáveis nas 

construções, por meio de isenção de impostos ou benefícios tributários. Tornando 

mais atrativo financeiramente esse tipo de construção para investidores e pessoas 

com baixa renda. 
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2.3.2 Reuso de Água 

 

O maior consumo de água no campus Caçador da Uniarp é localizado nos 

blocos A, B e C, sendo 57% do consumo total da campus. A tabela 3 mostra o volume 

consumido em 12 meses no ano de 2018, conforme dados encontrados na fatura de 

água/esgoto da Casan. 

 

2.3.2.1 Dimensionamento do reservatório 

 

O dimensionamento de uma cisterna para fins não potáveis deve seguir a NBR 

15527 (ABNT, 2007), que garante o uso da cisterna para fins não potáveis. 

O cálculo do sistema foi baseado em pesquisa acadêmica, já relatada no item   

2.1.2.5, onde foi estimado o percentual de 63,54% de consumo para fins não potáveis. 

Para o dimensionamento do reservatório foi usado o valor de 60% do consumo 

total, utilizando arredondamento para fins de facilitar o cálculo. Os demonstrativos de 

volume dos consumos de água nos Blocos A, B e C podem ser vistos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Volume de Consumo de Água nos Blocos A, B e C 

MÊS LOCAL VOLUME (m³) VOLUME NÃO POTÁVEL 40% (m³) 
Dez/18 Campus A,B e C 391 156,4 
Nov/18 Campus A,B e C 511 204,4 
Out/18 Campus A,B e C 455 182,0 
Set/18 Campus A,B e C 627 250,8 
Ago/18 Campus A,B e C 474 189,6 
Jul/18 Campus A,B e C 537 214,8 

Jun/18 Campus A,B e C 243 97,2 
Mai/18 Campus A,B e C 20 8,0 
Abr/18 Campus A,B e C 20 8,0 
Mar/18 Campus A,B e C 404 161,6 
Fev/18 Campus A,B e C 744 297,6 
Jan/18 Campus A,B e C 20 8,0 

        
    370,50 148,2 

Fonte: CASAN (2019) 

 

 Para melhor dimensionamento do sistema, utilizamos dados relativos aos 

últimos 10 anos de precipitação em Caçador, conforme gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Precipitação média de 2009 a 2019 (10 anos) em Caçador/SC 

 
Fonte: EPAGRI (2019) 

 
   
 Foi utilizada a área do telhado do bloco A como área de captação para o 

dimensionamento do sistema, sendo de aproximadamente 1.500m² conforme projeto 

obtido junto ao Escritório Modelo, que se encontra no Anexo A. 

 Para o cálculo do reservatório foi utilizado o método Rippl, como é o mais 

utilizado para o dimensionamento do volume necessário para a cisterna. 

 Através do método Rippl, foi calculado o volume de 676,60 m³ para o 

reservatório, conforme figura 18. 
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Figura 18 – Dimensionamento de Reservatório pelo Método de Rippl 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 Foi possível observar através da figura 18 que os meses que há mais chuva 

que demanda são em janeiro, abril, maio e junho onde a coluna 8 da figura mostra o 

“E” de extravasando ou o “S” de subindo.  

 O volume total encontrado se dá em razão da soma da coluna 7 do mês anterior 

mais a coluna 6 do mês atual, totalizando no final dos 12 meses o volume que deverá 

ter o reservatório. 

 Através do consumo não potável por meio da cisterna, nos blocos sugeridos, é 

possível ter uma economia de aproximadamente 43% do consumo total do campus. 

Visto que os blocos A, B e C têm um consumo de 57% do total do campus, a economia 

de 60% referente à água não potável daria um total de aproximadamente 34% de 

economia para o consumo geral da instituição em Caçador/SC. 
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2.3.2.2 Alocação da cisterna no campus 

 

 Como a área de captação seria o telhado do bloco A, a sugestão é que a 

cisterna ficasse alocada acima da última laje superior, sob o telhado, do mesmo bloco, 

pois não seria necessário o uso de bomba hidráulica para bombear aos pavimentos 

superiores. Isso após análise da estrutura, verificando se o edifício foi calculado para 

suportar esse peso extra. 

 

2.3.3 Aproveitamento de Energia Solar 

  

 O campus hoje não utiliza nenhum sistema de aproveitamento elétrico da 

energia solar, apesar do alto custo energético, em virtude da grande estrutura do 

campus. 

 O campus conta com 8 unidades consumidoras, sendo elas: Campus (blocos 

A, B e C), bloco D, reitoria, mestrado, núcleo de psicologia 1, núcleo de psicologia 2, 

núcleo de psicologia 3 e arena.  

 O maior consumo energético é no Campus (blocos A, B e C), 78% do total, 

seguido pela Reitoria, que tem um consumo de 10% do total geral. 

 

2.3.3.1 Dimensionamento dos painéis fotovoltaicos 

 

 O sistema foi dimensionado com base on-grid, onde a geração da energia 

elétrica vai para a distribuidora.  

 O consumo médio nos últimos 12 meses, da unidade consumidora avaliada é 

de 34.098 kWh, conforme Tabela 4.  

 

 
 

 

 
 

 
 
 



52 
 

Tabela 4 – Consumo de Luz Elétrica nos Blocos A, B e C dos últimos 12 meses 

MÊS LOCAL CONSUMO TOTAL (kWh) 

Mar/19 BLOCOS A,B e C 32.333 

Fev/19 BLOCOS A,B e C 28.348 

Jan/19 BLOCOS A,B e C 22.845 

Dez/18 BLOCOS A,B e C 37.495 

Nov/18 BLOCOS A,B e C 35.782 

Out/18 BLOCOS A,B e C 37.098 

Set/18 BLOCOS A,B e C 34.045 

Ago/18 BLOCOS A,B e C 31.706 

Jul/18 BLOCOS A,B e C 34.050 

Jun/18 BLOCOS A,B e C 31.138 

Mai/18 BLOCOS A,B e C 40.604 

Abr/18 BLOCOS A,B e C 43.732 

      

 MÉDIA TOTAL 34.098 
Fonte: Adaptado da Celesc (2019) 

 

 A cidade de Caçador, onde o campus se encontra, tem um índice de irradiação 

solar de 4,29 kWh/m².dia, conforme figura 19. 

 

Figura 19 – Índice de Irradiação Solar em Caçador/SC 

 
Fonte: Creseb (2019) 

 

 Para o dimensionamento dos painéis fotovoltaicos foi necessário transformar a 

demanda de consumo energético de kWh para Wh, multiplicando o total por 1.000, 

ficando 34.098 x 1.000, igual a 34.098.000 Wh.  

 A média de consumo em Wh deve ser dividida por 30, para sabermos o 

consumo em Wh/dia. Ficando 34.098.000 Wh dividido por 30, igual a 1.136.600 

Wh/dia. 

 O cálculo foi baseado em placas solares de 330 W, tendo o mesmo um 

rendimento de 83%, sendo 330 x 0,83 igual a 273,9 W a potência considerada das 

placas. Considerando que a cidade em questão tem o índice de insolação de 4,29, 

multiplicando pela potência considerada, ficando igual a 1.166,81 W. 
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 Para sabermos a quantidade de painel foi necessário dividir o consumo de 

1.136.600 Wh/dia pela potência de 1.166,81 W, encontrando o total de 974,11 

arredondado para 975 placas solares no sistema. 

 Cada painel tem 1,94m², multiplicando pela quantidade de painéis, totalizando 

um total de mais de 1.890 m² de área mínima necessária para implantação do sistema.  

 Os painéis devem ser apontados para o Norte, e com inclinação de 26º, sendo 

essa a latitude da cidade de Caçador. Assim conseguindo obter o melhor rendimento 

da irradiação solar. 

 

2.3.4 Telhado Verde 

 

 Hoje o campus da Uniarp Caçador não apresenta nenhuma estrutura de 

telhado ou parede verde. Alguns blocos como o B e o D, conforme a figura 20 

identifica, recebem muita incidência do sol durante o dia, e acabam deixando as salas 

de aulas com temperaturas desconfortáveis principalmente durante a noite, período 

de maior fluxo de aulas. Com isso o uso de ar condicionado é frequente, 

principalmente no verão, trazendo um aumento no gasto de energia elétrica para o 

campus.  

 Para a implantação de telhado verde em algum desses blocos, é necessário 

primeiramente verificar se a estrutura foi projetada e executada para aguentar essa 

carga extra.  
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Figura 20 – Identificação dos blocos que recebem maior incidência de calor solar 

 
Fonte: Adaptado da Uniarp (2019) 

 

2.3.4.1 Espécies de plantas que podem ser usadas no telhado verde na Uniarp 

Campus Caçador 

 

Segundo Morás (2019) algumas espécies que são adequadas para o uso no 

telhado verde são o rabo de gato (Acalypha reptans) figura 21, a orelha de rato 

(Dichondra repens), o cambará (Lantana camara), a clúsia (Clusia fluminensis), o 

saião (Kalanchoe brasiliensis cambess) e o capim-chorão (Eragrostis curvula), figura 

22. Essas são plantas de pequeno porte, com raízes não muito profundas e que 

exigem o mínimo de manutenção. 
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Figura 21 - Rabo de Gato (Acalypha reptans) 

 
Fonte: OdairPlantas (2019) 

 

Figura 22 - Capim-Chorão (Eragrostis curvula) 

 
Fonte: PlantaSonya (2019) 

 

Márcio Araújo, consultor em soluções sustentáveis, indica ter um solo 

adequado e manter as plantas do telhado bem nutridas. Morás (2019) complementa: 
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O ideal são substratos leves, bem nutridos e drenados, compostos por carvão 
vegetal moído e peneirado, uma pequena porcentagem de húmus de 
minhoca (5%), pois além de disponibilizar nutrientes ele também retém água, 
argila expandida miúda, craquelada, e terra vegetal. 

  

2.3.5 Lixeiras Seletivas 

 

 O campus de Caçador da Uniarp já utiliza lixeiras com cores diferentes 

(vermelho, azul e amarelo) na maioria dos corredores dos blocos, conforme figura 23. 

Essas lixeiras deveriam servir para separar o lixo ao destino apropriado.  

 Nossa sociedade, porém, não é educada para saber qual lixo deve ser jogado 

em qual cor de lixeira, por isso, precisamos de informações que nos ajudem a poder 

separar os tipos de resíduos, pois na Uniarp não há esse tipo de informação 

orientando qual lixo deve ser separado em cada cor.  

 Um modelo que vem sendo aplicado em algumas cidades no Brasil, segundo 

Ministério do Meio Ambiente (2019), é o da separação dos resíduos por três 

categorias:  

 

· Rejeitos: papel de bala, papel higiênico, adesivos, papel engordurado; 

· Orgânicos: podas de árvores, restos de alimentos, sachês de chá; 

· Secos: copos plásticos, latas, garrafas, papéis de caderno. 

 

As lixeiras comuns de salas de aula seriam retiradas, para que os alunos e 

servidores fossem “forçados” a jogar o lixo em umas das lixeiras seletivas. 

Através de cartazes e adesivos no local das lixeiras, por meio de comitivas que 

vão de sala em sala orientando os alunos, e também por meio das mídias de 

comunicação da Uniarp, os servidores e alunos da instituição podem ser educados e 

informados de como deveria ser feito o descarte dos lixos. 

Como já são utilizadas lixeiras com 3 cores diferentes, será necessário somente 

adaptar cada cor por categoria, como por exemplo:  

  

· Azul: rejeitos; 

· Amarelo: orgânicos; 

· Vermelho: secos. 
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Um modelo de arte informativa para distribuição sobre a separação por lixeira 

está na figura 24. 

 

Figura 23 – Lixeiras com Separação por Cores, nos Corredores da Uniarp 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 24 - Modelo de Arte Informativa para Distribuição Sobre a Separação por 
Lixeira 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.6   Uso de Iluminação Natural Zenital 

  

 O campus usa em algumas de suas estruturas a iluminação natural. Os blocos 

A, B, C e D, conforme figura 25, devido a suas coberturas serem em laje, não utilizam 

nenhum tipo de iluminação natural, vindo do telhado. Os blocos B e D, possuem 

grandes aberturas em suas laterais, com janelas e vidros, absorvendo a luz natural. 

Já nas estruturas que não possuem somente laje em suas coberturas, como a reitoria, 

cantina, quadra esportiva anexa ao bloco A e a arena, somente a reitoria e a cantina 

possuem cobertura com iluminação natural.  

 

Figura 25 - Distribuição dos Blocos no Campus da Uniarp Caçador 

 
Fonte: Adaptado da Uniarp (2019) 

 

2.3.6.1 Telhas Translúcidas 

  

A utilização de telhas translúcidas traz a iluminação natural para o local, pois 

chegam a ter até 70% de transparência, permitindo a entrada de luz solar. A luz natural 

também traz mais conforto, visto que a iluminação fica mais agradável. O campus 

utiliza telha translúcida somente na cantina, conforme figura 26. É recomendado o uso 

das telhas translúcidas também na arena (figura 27) e na quadra esportiva anexa ao 

bloco A (figura 28), trazendo economia de energia e conforto visual.  
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Figura 26 - Telhado Cantina Uniarp 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 27 - Cobertura Arena Multiuso Uniarp 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 28 - Quadra Esportiva Anexa ao Bloco A 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.6.2 Claraboia 

 

 A Uniarp Caçador utiliza o sistema de claraboia no edifício da reitoria, conforme 

figura 29. No mesmo edifício, também há uma grande abertura em sua lateral, 

absorvendo a luz natural de forma proveitosa. 
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Figura 29 - Claraboia Telhado Reitoria Uniarp 

 
Fonte: O próprio autor 
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3. CONCLUSÃO 

 

A preocupação com o meio ambiente demonstra-se crescente nas últimas 

décadas, o que promove a constante reflexão sobre os impactos que podem surgir 

para as próximas gerações. Haja vista que mudanças em um âmbito global estão 

ocorrendo em ritmo acelerado, devemos trabalhar para que recursos naturais finitos 

sejam utilizados por muitas gerações seguintes à nossa. 

A conscientização do meio social universitário deve ser o foco inicial, pois sem 

o conhecimento sobre a sustentabilidade, as pessoas do meio não irão dar a devida 

atenção às ações e sistemas sustentáveis. Um claro exemplo é a população do 

campus da Uniarp em Caçador, que não tem a noção operacional das facilidades e 

economias que essas ações e sistemas podem trazer.  

 Para que o campus se aprofunde mais nas questões sustentáveis o Sistema 

de Gestão Ambiental (SGA) que trata a esfera gerencial na universidade, pode ser 

aplicado, tornando o campus mais sustentável, através do gerenciamento.  

 Além das questões de economia e respeito ao meio ambiente, as práticas 

sustentáveis também geram marketing para a universidade, sendo que as ações 

demostram preocupação com a população e faz com que a sociedade veja com 

melhores olhos as transformações que o campus gera para o nosso meio, utilizando 

os alunos como agentes multiplicadores das boas práticas. 

 A cisterna é um sistema que não se encontraria exposto, como por exemplo os 

painéis solares, mas tem grande relevância pois através utilização da água da chuva 

para fins não potáveis, com o uso em vasos sanitários, irrigações de plantas e 

lavações em geral, traria economia financeira para o campus e também colaboraria 

com o meio ambiente, economizando recurso natural.  

 Após o dimensionamento da cisterna, também é necessária a preocupação 

com a manutenção do sistema, aumentando assim a vida útil e evitando problemas 

que possam acontecer por falta de limpeza e outras ações necessárias. 

 O uso de painéis solares no mundo, hoje, está crescendo e tende a gerar muitos 

empregos na área, devido ao aumento da demanda, os preços estão ficando mais 

acessíveis, além de financiamentos com melhores taxas de juros, que viabilizam a 

implementação e trazem um payback (tempo de retorno sobre o investimento) menor. 

Além de trazer benefício econômico, também traz benefício estético, visto que 

dependendo onde for alocado, deixa a paisagem mais bonita.  
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 Recomenda-se que seja feito um estudo com maior profundidade sobre o 

consumo energético do campus, analisando a viabilidade financeira e o retorno sobre 

o investimento, para a implantação dos painéis solares, analisando o consumo geral 

do campus e verificando, por exemplo, o uso na demanda de ponta, que é quando a 

tarifa energética fica até três vezes mais cara, devido ao aumento do consumo 

energético, que no caso de Santa Catarina, a Celesc adota o período das 18h às 21h.  

 O telhado verde traz vários benefícios, além da estética, como o isolamento 

térmico e acústico no ambiente, por consequência do isolamento térmico também traz 

redução no consumo de energia elétrica, evitando o uso de ar-condicionado em alguns 

momentos, também retendo a água da chuva, diminuindo a chance de enchentes no 

local. Todos esses benefícios trazem conforto tanto para o aluno quanto para os 

funcionários e professores do campus. 

 O uso do telhado verde nos blocos B e D podem gerar economia financeira pois 

evitariam o uso em alguns casos do ar-condicionado, visto que esses blocos, devido 

as suas posições, recebem mais raios solares, aumentando a temperatura no 

ambiente. 

 As lixeiras seletivas são uma forma de conscientizar as pessoas do meio 

acadêmico a separarem o lixo, sendo o modelo adotado nos resultados desse 

trabalho, com uma divisão em três categorias, mais fácil de ser usado, pois quanto 

maior o número de categorias diferentes, mais difícil é para o aluno, professor ou 

funcionário, a escolha do onde jogar o lixo, sendo geralmente jogado em qualquer um. 

 A escolha de manter as cores de lixeiras já existentes nos blocos (amarelo, 

vermelho e azul) é para facilitar a implementação, não sendo necessário trocar todas 

as lixeiras, visto o campus já possui as lixeiras em quase todos os corredores. 

 No campus o ambiente com maior uso da iluminação natural é o prédio da 

reitoria, nele é possível observar as vantagens do aproveitamento da luz externa, pois 

já foi projetado com esse intuito. A recomendação é que também seja usado telhas 

translúcidas, para aproveitamento da luz natural, na quadra esportiva anexa ao bloco 

A e na arena multiuso, trazendo economia financeira e conforto visual no período 

diurno.  

 

 

 

 



64 
 

 Recomendações para estudos futuros: 

 

· Estabelecer o desenvolvimento de um sistema de gestão ambiental (SGA) para 

a instituição; 

· Analisar a viabilidade técnica e/ou financeira para captação da água da chuva 

para fins não potáveis na Uniarp; 

· Desenvolver estudo sobre a implantação de painéis solares no campus da 

Uniarp Caçador, verificando a viabilidade técnica e/ou financeira; 

· Estudar a implantação de telhado ou parede verde na instituição, verificando 

os pontos mais adequado. 

· Realizar estudo de aproveitamento da iluminação natural no campus. 
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ANEXO A – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO UNIARP CAMPUS CAÇADOR 
 

 
 


