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RESUMO

O estudo em questão trata da viabilidade de implementação de sistemas de captação de água
pluvial nos prédios que utilizam água potável como fonte principal de abastecimento na
Universidade do Planalto Catarinense-UNIPLAC. Nele são calculadas as áreas de captação, o
consumo de água atual e consumo a ser substituído, além do dimensionamento do volume dos
reservatórios através do Software Netuno 4. Por fim, cada sistema foi orçado individualmente
com alternativas de implementação e análises de tempo de retorno do investimento para a
Fundação UNIPLAC. Em muitos casos a aplicação se mostrou eficiente e significativa, e em
outras, há a necessidade de estudos mais detalhados para redução do orçamento.

Palavras chave: Captação pluvial, sistema de captação para universidades, sustentabilidade,
tempo de retorno do investimento, dimensionamento de reservatórios.

ABSTRACT

The present study work on the feasibility of implementing rainwater harvesting systems
in buildings that use potable water as the main source of supply at the Universidade do
Planalto Catarinense- UNIPLAC. It was calculated the catchment areas, the current
water consumption and the consumption to be replaced, as well as the sizing of the
reservoir volume through the Netuno 4 software. Finally, each system was individually
budgeted with implementation alternatives and time-of-return analysis of the
investment. In many cases the application has proved to be efficient and significant, and
in others, there is a need for more detailed studies to reduce the budget.

Key words: Rainwater harvesting, university rainwater harvesting system, sustainability,

time-of-return on investment, reservoir sizing.
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APRESENTAÇÃO

Diante da necessidade de que edificações dos mais variados usos e fins se tornem mais
eficientes no âmbito da sustentabilidade, mais especificamente nos aspectos ambientais, sociais
e econômicos, estudos distintos surgem ao longo dos anos para que o ambiente construído seja
mais que somente uma estrutura de paredes e cobertura, e passe a incluir a área que ocupa como
um espaço produtivo de recursos necessários aos usuários.
Utilizando tal pressuposto como incentivo de pesquisa, este estudo busca avaliar a
implementação de sistemas cujo recurso é essencial aos ocupantes dos prédios da Universidade
do Planalto Catarinense, em Lages, Santa Catarina.
Sabendo que a universidade conta com um número significativo de área de cobertura
na grande parte dos seus prédios, tal cobertura pode ser de grande contribuição além de uma
estrutura de vedação.
Assim, esta pesquisa irá verificar a viabilidade de implementação da coleta de água
pluvial nos sistemas de cobertura da UNIPLAC, avaliando a precipitação condizente ao
município de Lages e distintos volumes de reservatórios.
Com isso, as áreas de cobertura disponíveis na universidade contribuem na coleta de
um dos recursos mais utilizados e necessários ao funcionamento da instituição: água, captada
de forma passiva e eficiente.

1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA OU OPORTUNIDADE
1.1. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
A Universidade do Planalto Catarinense- UNIPLAC, é uma instituição de ensino
superior comunitária localizado na cidade de Lages, em Santa Catarina, na Avenida Marechal
Castelo Branco. A UNIPLAC completou 59 anos em 2018, como demonstrativo de qualidade
de uma instituição de Ensino Superior atuante e comprometida com o desenvolvimento regional
(UNIPLAC, 1999). Uma fotografia da instituição no início do seu funcionamento pode ser
observada na Figura 1:
Figura 1- Fotografia histórica da Universidade do Planalto Catarinense

Fonte: (UNIPLAC, 1999).
Sendo esta uma instituição comunitária, seus projetos de pesquisa e linhas de estudo
visam primeiramente beneficiar a comunidade próxima, o município de Lages e o Planalto
Catarinense, podendo-se observar diversas ações já realizadas pela universidade.
A UNIPLAC passa atualmente por uma remodelação e investimento no espaço físico
e ambiente construído, salientando a construção do novo Centro de Ciências Exatas e
Tecnológicas, a reforma dos prédios antigos, a pavimentação das vias e a cobertura do
calçamento externo que une os blocos da universidade.
Na busca de incentivar tais alterações e ainda implementar características sustentáveis
em tais prédios surge este projeto.

1.2. RELATO DAS OBSERVAÇÕES
Sabendo então que é visado um estudo de viabilidade de implementação de sistemas
de captação pluvial, as atividades que se pretende desenvolver são:
Análise das áreas de captação, vistoria dos dispositivos de coleta de água verticais e
horizontais, análise da ocupação dos prédios, estimativa do consumo de água por prédio e
observação de locais em potencial para instalação de reservatórios.

2. ELABORAÇÃO DO PROJETO
2.1. TEMA
Análise do potencial de captação e uso de água pluvial em alguns dos prédios nas
imediações da Universidade do Planalto Catarinense.
2.2. PROBLEMÁTICA
2.2.1. Dimensionamento da problemática
A problemática referente ao desuso das áreas construídas para fins de geração e coleta
de recursos pode ser determinado pela pegada ecológica, ilustrada na Figura 2:
Figura 2- a pegada ecológica

Fonte: (MASCARÓ, 2010).
A pegada ecológica nada mais é que o espaço físico em metros quadrados de
biodiversidade necessários para que o ambiente absorva os impactos produzidos por uma
cidade, uma região ou uma edificação específica.
Infelizmente, o território teórico que deve abastecer as demandas tecno-metabólicas
urbanas excede habitualmente as áreas administrativas e geográficas dessas jurisdições
(MASCARÓ, 2010), o que torna as edificações concebidas nos moldes atuais transgressoras de
contaminação no ambiente.
Tal situação é agravada em cidades como Lages, pois o paisagismo urbano capaz de
minimizar tais agressões é limitado senão inexistente em variados locais, e as edificações
possuem a única função de abrigo ao usuário, conforme a Figura 3:

Figura 3- fluxograma dos recursos de uma edificação comum

Fonte: (ZAMBAN, 2018).
Ainda que alguns insumos descritos acima não são aplicados ao caso da UNIPLAC, o
aproveitamento da água da chuva é passível de aplicação sem maiores alterações na
infraestrutura já construída dos prédios da universidade.
Lages tradicionalmente não possui problemas alarmantes de escassez na distribuição
de água potável, porém tal realidade de aproxima gradativamente, e utilizar água precipitada
que cai diretamente sobre a cobertura das edificações é inteligente, seguro e eficiente, além de
uma fonte gratuita do recurso, que reduz o consumo de água potável da rede de distribuição e
consequente redução dos valores das faturas.
2.2.2. Limites do projeto
Capacidade técnica e conhecimento prático; falta de projetos as-built e especificações
de disposição construtiva; tempo para análise de comportamento do consumo a longo prazo;
Bibliografia.
2.3. JUSTIFICATIVA
2.3.1. Oportunidades do projeto
O projeto pode, através de suas conclusões, indicar o potencial de investimento na
tecnologia estudada, com um baixo potencial de retorno de investimento e otimização no uso
de recursos.

Ainda, sendo a UNIPLAC uma instituição comunitária, dar o exemplo na aplicação do
aproveitamento pluvial incita que a comunidade faça o mesmo ao se observar os bons resultados
colhidos na instalação, além de dar à instituição uma característica sustentável, tendência que
tende a valorizar imensamente o ambiente construído nos próximos anos, fazendo com que uma
instituição líder em pesquisa e educação possa também ser líder em aplicação de tecnologias
sustentáveis e eficiência energética, formadora de opiniões ambientalmente corretas e tomadora
de iniciativas que façam da comunidade e do mundo um lugar melhor.
2.3.2. Viabilidade do projeto
A viabilidade do projeto a caráter pré-pesquisa é que a estrutura utilizada para a
aplicação de tais tecnologias já existe e em grande área, além de grande parte da rede hidráulica.
As áreas não construídas nos arredores dos blocos permitem a instalação de cisternas, além de
demais questões a serem avaliadas durante o estudo.
Outro incentivo para a aplicação é que a instituição possui o capital financeiro para o
investimento e tendências mostram que de acordo com a situação projetos maiores possuem um
tempo de retorno de investimento menor pelo potencial de captação e uso.
2.3.3. Importância do projeto
Explanado quase na totalidade nas oportunidades do projeto, a importância de
conservação ambiental deve ser indicada como justificativa primária, pois a comunidade
depende e muito das condições do meio ambiente para a sua qualidade de vida.
Na sequência pode ser observada a importância na redução do uso de água potável da
rede pública como fator de aumento na disponibilidade para as demais edificações.
Ainda, segundo (CASA EFICIENTE, vol. III, 2010), estima-se que a demanda de água
pluvial corresponde de 40 a 50% da demanda de água potável, o que enfatiza a consequente
redução de tal valor no montante a ser pago pela companhia de distribuição de água, além de o
mesmo valor ser captado nos próprios prédios, fazendo com que a utilização de água na
universidade passa a ser parte de um ciclo e não somente um sistema de entrada e descarte.
2.4. OBJETIVOS
2.4.1. Objetivo Geral
▪

Analisar a viabilidade de implementação de sistemas de coleta e uso da água pluvial em
alguns prédios da Universidade do Planalto Catarinense.

2.4.2. Objetivos Específicos
▪

Observar as características climáticas regionais e disposição dos pontos de coleta de água
para a eficiência na captação pluvial.

▪

Analisar a redução do consumo de água potável da rede de distribuição com a coleta
alternativa para usos não potáveis.

▪

Estudo de viabilidade econômica de implementação do sistema com investimento médio e
tempo de retorno.

3. REVISÃO DE LITERATURA
O uso de águas pluviais é uma importante forma de promover o desenvolvimento
sustentável; além de reduzir o consumo e o custo da água potável, ainda contribui para uma
melhor distribuição da água de chuva no sistema de drenagem urbana (PAIXÃO, et al, 2016).
Em diversos países, principalmente os de clima seco e de grandes períodos de estiagem,
a captação pluvial é uma forma milenar de sobrevivência, sendo um recurso gratuito, limpo, e
disponível para coleta sem a necessidade de uma infraestrutura complexa.
Ainda, há a questão da má distribuição hídrica entre regiões e comunidades. Segundo
(MARINOSKI, 2007), a Região Sudeste dispõe de um potencial hídrico de 6% do total nacional
e 43% da população do Brasil, enquanto a Região Norte tem 69% da água disponível e 8% da
população.
A captação pluvial não só utiliza a água que seria simplesmente escoada como contribui
para a retenção de vazão de pico nas épocas de chuva, conforme enfatiza (MAY, 2004).
A coleta de água da chuva consiste em captar o volume precipitado pela estrutura de
cobertura e conduzi-lo a um reservatório de acumulação após passar por processos de filtragem
e descarte inicial.
A necessidade haver uma cisterna ou não depende do espaço disponível sob a cobertura,
o desnível do limite do reservatório com a entrada da alimentação pluvial e a qualidade da
estrutura de apoio.

4. METODOLOGIA
4.1. DELINEAMENTO DA PESQUISA
Consiste neste caso em uma pesquisa aplicada que busca solucionar os problemas
relacionados à pegada ecológica e eficiência no uso de recursos da Universidade do Planalto
Catarinense através do estudo de implementação descrito anteriormente.
4.2. POPULAÇÃO ALVO OU ÁREA
Observa-se que todos os usuários das instalações da universidade serão beneficiados
com sistemas eficientes e sustentáveis de captação de recursos, bem como a comunidade em
geral, visto que tais implementações tendem a reduzir a utilização de água da rede local de
distribuição.
4.3. PLANOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Para a captação pluvial serão coletados os dados do consumo de água potável da rede
de distribuição através dos medidores individualizados já presentes nos blocos, análise da
existência de sistemas de captação pluvial nos blocos, análise visual da estanqueidade,
resistência, seção transversal e qualidade dos condutos verticais e horizontais, bem como os
possíveis locais para instalação das cisternas.
4.4. PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS
Serão analisados os resultados das medições de água para que na sequência sejam
dimensionados os sistemas de captação que melhor se adequem à situação de consumo.
Com o dimensionamento dos sistemas, serão observadas as possibilidades de
implementação em cada prédio e por fim, a viabilidade econômica e tempo de retorno do
investimento calculado no orçamento.

5. PROJETO DE CAPTAÇÃO PLUVIAL

A primeira busca por dados de abastecimento de água na universidade se deu nos
projetos existentes, nos quais não foi possível encontrar plantas do sistema de distribuição entre
as torres de abastecimento e os blocos da UNIPLAC. Assim, foi obtido o esboço do sistema
através de orientações do profissional responsável pela manutenção hídrica no campus, cujo
tempo de serviço e conhecimento da situação do campus foram de vital importância para a
compreensão da rede.
Para que se tenha uma visualização de como se distribui o abastecimento, foi elaborada
a Figura abaixo:
Figura 4- planta da situação de abastecimento atual

▪

Poço artesiano
Há cerca de 4 anos a universidade perfurou um poço artesiano dentro dos limites da

mesma para contrabalancear a alimentação o fornecimento da SEMASA. Assim alguns prédios
são alimentados única e exclusivamente pelo poço através da torre de armazenamento 1, na
qual também existe uma ligação com o fornecimento de água da SEMASA, mas esta ligação
encontra-se desligada devido ao poço.

O Bloco 2 possui uma situação específica em que tanto a torre de abastecimento 1
quanto a torre 2 possuem uma ligação em forma de “T” antes de o ramal principal entrar no
prédio, e as tubulações que se encontram possuem válvulas de retenção para que não haja o
nivelamento da água nos dois reservatórios, visto que são de fontes distintas de abastecimento.
Contudo, no estudo em questão foi considerado que a torre de abastecimento 2, por
possuir um volume de armazenamento significativamente superior à primeira, é a que portanto
alimenta de forma majoritária o Bloco 2. Ainda, através de entrevistas com os profissionais
responsáveis pela rede hídrica da universidade, a torre 1 encontra-se muitas vezes com um
volume de água reduzido pela alta demanda dos prédios que alimenta, fator que contribui ainda
mais para que a água da torre 2 seja a fonte principal por ter uma maior coluna de água e
consequentemente maior pressão de recalque.
▪

Rede pública de abastecimento de água potável
A universidade possui 2 hidrômetros alocados em pontos opostos: um na Avenida

Castelo Branco (na entrada principal da universidade), que alimenta a Biblioteca, Fundação e
Central de Atendimento, Reitoria e Bloco1, e outro na Rua Alcinda Passos Varela (próximo ao
Instituto Geral de Perícias de Lages), que alimenta os dois prédios do CCET, o CCJ e o Bloco
2.
Dada a existência do poço artesiano que realiza o abastecimento hídrico parcial da
UNIPLAC, os blocos que são alimentados única e totalmente por ele, portanto, não serão
analisados pelo baixo custo da captação. Os blocos são:
▪

MidiLages

▪

Almoxarifado

▪

Patrimônio

▪

Centro de Convivência

▪

Centro de Ciências da Saúde
Assim, a pesquisa de implementação da captação pluvial na UNIPLAC se restringe aos

blocos remanescentes: Biblioteca, Central e Fundação UNIPLAC, Reitoria, Bloco 1, Bloco 2,
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas- Salas de aula, Centro de Ciências Exatas e
Tecnológicas- Laboratórios e Centro de Ciências Jurídicas.
Preliminarmente, foi analisada a situação de captação pluvial atual na universidade
através de visita aos prédios. O resultado encontra-se na Tabela abaixo:

Tabela 1- situação atual da captação pluvial na UNIPLAC
Prédio

Possui captação
pluvial?

Volume total dos
reservatórios pluviais

Biblioteca, Central e Fund. UNIPLAC

0L

Reitoria

0L

Bloco 1

0L

Bloco 2

5.000 L

CCET- Salas

12.000 L

CCJ

2.500 L

CCET- Laboratórios

2.500 L

Na sequência foi realizado o levantamento de dados para que se dimensione o sistema
de captação pluvial:
5.1. ÁREA DE COBERTURA
Através das plantas de cobertura foram verificadas as áreas passíveis de captação dos
prédios analisados na Tabela abaixo. No caso das salas de aula do CCET a área de telhado
considerada é a área central elevada, própria para a captação e armazenamento dentro do
próprio prédio.
Tabela 2- áreas de captação
Área de telhado utilizada
na captação pluvial

Área de telhado
disponível

Biblioteca, Central e Fund. UNIPLAC

0 m²

1.891 m²

Reitoria

0 m²

368 m²

Bloco 1

0 m²

2.378 m²

Bloco 2

345 m²

2.432 m²

CCET- Salas

552 m²

1.472 m²

CCJ

340 m²

755 m²

CCET- Laboratórios

450 m²

784 m²

Prédio

5.2. DADOS PLUVIOMÉTRICOS
Para os dados de precipitação foram utilizados os recolhidos pelo Banco de Dados
Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) do INMET, na série histórica de dados

diários para Lages, SC, no intervalo de 1990 a 2017, são 9.264 registros pluviométricos no
intervalo de 27 anos.
5.3. OCUPAÇÃO
Para o cálculo da ocupação dos blocos, no que se refere aos alunos, foram utilizados os
dados do número de matrículas por curso, obtidos através da Fundação UNIPLAC. Para
professores e funcionários foram adotados os valores obtidos através de solicitação ao RH da
universidade.
Na maioria dos cursos, os acadêmicos muitas vezes utilizam mais de um bloco conforme
as atividades que exercerão, como é o caso de cursos da saúde que utilizam tanto o primeiro e
segundo bloco quanto o CCS e as engenharias que utilizam as salas do CCET e os laboratórios
em outro prédio, por isso esta seção se trata de uma estimativa.
Para o cálculo dos funcionários, foram contabilizados os números exatos referentes aos
setores alocados exclusivamente nos blocos, e no caso da equipe de limpeza e manutenção,
distribuídos igualmente no total de blocos da universidade.
Tabela 3- ocupação do Bloco 1
Curso

Alunos Professores Funcionários

Administração

282

22

Ciências Biológicas

7

2

Ciências Contábeis

105

12

Jornalismo

63

9

Serviço Social

68

8

Sistemas de Informação

108

11

Cosmetologia e Estética

114

6

Medicina

200

53

TOTAL
Tabela 4- ocupação do Bloco 2

947

123

Curso

11

11

Alunos Professores Funcionários

Biomedicina

62

9

Direito

776

47

Educação Física

167

16

14

Enfermagem

155

15

Fisioterapia

169

7

Letras

26

7

Música

36

3

Odontologia

171

36

Pedagogia

108

8

Psicologia

159

9

1.829

157

TOTAL
Tabela 5- ocupação do CCET- Salas
Curso

14

Alunos s/ maj. Professores Funcionários

Arquitetura e Urbanismo

104

13

Engenharia Civil

211

15

Engenharia de Produção

118

13

Engenharia Elétrica

141

8

Engenharia Mecânica

120

5

9

3

Matemática

TOTAL
703
57
Tabela 6- ocupação da Biblioteca, Central e Fundação UNIPLAC
Categoria
Alunos

10

10

Ocupação
181

Funcionários
51
Para este caso, no que se trata do uso pelos alunos, foi estimado o uso dos sanitários
deste bloco por 5% dos alunos listados nas tabelas acima, visto que tal valor é subjetivo à
ocupação da Biblioteca e da Central de Atendimento e não existem dados concretos da
utilização.
Tabela 7-ocupação da Reitoria
Categoria
Funcionários

Ocupação
20

5.4. CONSUMO DE ÁGUA
Nesta seção, a análise do consumo de água se dará de duas formas: na primeira, serão
estimados os consumos individuais por categoria e atribuído tal valor ao total de ocupantes de

cada prédio; já na segunda, serão analisadas as faturas da companhia local de abastecimento e
com base nos valores de consumo será atribuído um percentual a ser substituído por água
potável.
5.4.1. Método da estimativa de consumo
Para o cálculo do consumo de água em cada bloco, segundo (TOMAZ, 2001) e
(MARINOSKI, 2007), o consumo médio de água em universidades varia de 10 a 50
litros/dia/aluno e 210 l/dia/funcionários. Para maior exatidão no consumo, foram utilizadas as
conclusões de uso de aparelhos sanitários feita por (MARINOSKI, 2007), em que através de
entrevistas com os usuários das instalações do SENAI/Florianópolis, no qual a autora
desenvolveu um estudo similar a este, foram constatados os seguintes resultados para vasos
sanitários e mictórios na Tabela 8:
Tabela 8- consumo de água por classe de ocupação
Categoria

Consumo de água não potável (litros/dia/pessoa)

Alunos

18,0

Professores

19,0

Funcionários
28,1
A estimativa do consumo foi realizada somente para os prédios que possuem ocupação
definida, sendo excluídos nestes cálculos os prédios CCET- Laboratórios e CCJ. As demais
instalações que utilizam a água da SEMASA têm o consumo calculado nas Tabela 9:
Tabela 9- estimativa do consumo por bloco
BLOCO 1
Categoria

Quantidade

Consumo (l/dia)

Alunos

947

17.046

Professores

123

2.337

Funcionários

11

310

Consumo de água não potável no bloco

19.693 L

BLOCO 2
Categoria
Alunos

Quantidade

Consumo (l/dia)

1.829

32.922

Professores

157

2.983

Funcionários

14

394

Consumo de água não potável no bloco

36.299 L

CCET- Salas
Categoria

Quantidade

Consumo (l/dia)

Alunos

703

12.654

Professores

57

1.083

Funcionários

10

281

Consumo de água não potável no bloco

14.018 L

Biblioteca, Central e Fundação UNIPLAC
Categoria

Quantidade

Consumo (l/dia)

Alunos

181

3.258

Funcionários

51

1.434

Consumo de água não potável no bloco

4.692 L

Reitoria
Categoria

Quantidade

Funcionários

Consumo (l/dia)

20

562

Consumo de água não potável no bloco

562 L

5.4.2. Consumo real de água da rede
5.4.2.1.

Hidrômetro da Av. Castelo Branco

O hidrômetro da Avenida alimenta única e exclusivamente (sem cisternas ou torres
principais) os blocos:
▪

Biblioteca, Central e Fundação UNIPLAC

▪

Reitoria

▪

Bloco 1
Tais blocos possuem individualmente seus reservatórios de armazenamento de água

potável e o consumo se dá também somente dentro das instalações de cada um. O consumo
mensal de água de tais blocos no exercício 2016/2017 é informado na Tabela 10. Sabendo que
todo sistema de distribuição com grande comprimento de tubulação e elevado número de
conexões e peças de utilização possui perdas hídricas consideráveis, o caso da Universidade
não é diferente, e para tal, será considerada uma perda de 10% no valor medido nos hidrômetros.

Tabela 10- consumo mensal de água do hidrômetro da Av. Castelo Branco
2016
Mês

2017

Consumo (L) Consumo (L)

Janeiro

60.300

24.300

Fevereiro

126.000

157.500

Março

189.000

162.900

Abril

182.700

162.000

Maio

207.000

189.900

Junho

167.400

153.000

Julho

174.600

141.300

Agosto

184.500

299.700

Setembro

238.500

170.100

Outubro

202.500

182.700

Novembro

138.600

132.300

Dezembro

119.700

118.800

1.990.800

1.894.500

TOTAL

Conclui-se que houve uma redução no consumo de água de um ano para o outro, mas
que para um fator de segurança será estimado o consumo mensal da média dos dois anos e no
intervalo de março a outubro, meses de maior ocupação. Assim o consumo médio mensal de
água dos blocos acima é de 188.000 litros.
O percentual de água não potável do montante total consumido será adotado conforme
o estimado por (MARINOSKI, 2007) no caso específico do SENAI de Florianópolis, que é o
caso que mais se assemelha ao da universidade, ilustrado no Gráfico 1.

Gráfico 1- usos da água potável no SENAI/Florianópolis

Fonte: (MARINOSKI, 2007).
A autora chegou à conclusão, após as correções, que 63,54% é o percentual de água não
potável consumido e tal valor também será adotado neste estudo, o que resulta em 119.184
litros de água não potável consumidos mensalmente na UNIPLAC nos blocos acima.
Para encontrar qual o percentual de uso de água por bloco do total do medido no
hidrômetro, a variável determinante foi a ocupação de cada prédio, conforme a Tabela 11:
Tabela 11- consumo de água não potável dos prédios do hidrômetro da Avenida
Consumo
mensal não
potável

Consumo
diário não
potável

Prédio

Ocupação

% do total

Biblioteca, Central e Fund.

232

17%

20.261 L

1.013 L

Reitoria

20

2%

2.383 L

119 L

Bloco 1

1.081

81%

96.539 L

4.827 L

5.4.2.2.

Hidrômetro da Rua Alcinda Passos Varela

Este hidrômetro alimenta exclusivamente a torre de abastecimento 2, que por sua vez
ramifica-se para os seguintes blocos:
▪

Centro de Ciências Jurídicas

▪

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas- Salas de aula

▪

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas- Laboratórios

▪

Bloco 2
O consumo mensal de água de tais blocos no exercício 2016/2017 (considerando a perda

de 10%) é informado na Tabela 12:
Tabela 12- consumo mensal de água do hidrômetro da Rua Alcinda Passos Varela
2016
Mês

2017

Consumo (L) Consumo (L)

Janeiro

299.700

256.500

Fevereiro

343.800

315.900

Março

745.200

373.500

Abril

420.300

405.000

Maio

1.006.200

414.900

Junho

480.600

303.300

Julho

299.700

272.700

Agosto

441.000

354.600

Setembro

449.100

432.900

Outubro

428.400

405.900

Novembro

351.000

370.800

Dezembro

307.800

507.600

5.572.800

4.413.600

TOTAL

Também se observa neste caso uma redução no consumo de 2016 para 2017, mas para
que haja o fator de segurança no dimensionamento será feita a média entre os dois anos no
intervalo de março a outubro. O consumo médio mensal de água dos blocos acima é de 452.081
litros.
Adotando o mesmo valor de 63,54% de água não potável do total medido, o volume de
água não potável consumido em todos os blocos é de 286.619 litros.
Sendo desconhecidos os dados exatos de ocupação do CCJ e dos laboratórios do CCET,
será atribuído um percentual de 10% do consumo total de água da rede para cada um destes, e
o restante distribuído conforme a variação da ocupação dos outros blocos. Os resultados
encontram-se na Tabela 13:

Tabela 13- consumo de água não potável dos prédios do hidrômetro da Rua
Consumo
mensal não
potável

Consumo
diário não
potável

Prédio

Ocupação

% do total

CCET- Salas de aula

770

22%

63.056 L

3.153 L

Bloco 2

2.000

58%

166.239 L

8.312 L

CCJ

-

10%

28.661 L

1.433 L

CCET- Laboratórios

-

10%

28.661 L

1.433 L

Ressalta-se ainda que, para uma maior exatidão no dimensionamento da captação
pluvial para os dois últimos prédios da Tabela acima é necessário a instalação de hidrômetros
individuais no ramal de entrada principal do prédio, tanto para análises detalhadas quanto para
o controle do consumo em cada situação.
5.4.2.3.

Comparativo entre os métodos de análise

Preliminarmente pôde-se observar a grande distinção entre os volumes, enfatizados pela
Tabela 14:
Tabela 14- comparativo dos métodos de análise do consumo
Prédio
Biblioteca, etc.

Consumo diário
estimado- 1° método

Consumo diário
real- 2° método

≠

Variação

4.692 L

1.013 L

3.679 L

463%

Reitoria

562 L

133 L

429 L

423%

Bloco 1

19.693 L

5.375 L

14.318 L

366%

Bloco 2

36.299 L

8.312 L

27.987 L

437%

CCET- Salas

14.018 L

3.153 L

10.865 L

445%

CCJ

-

1.433 L

-

-

CCET- Laborat.

-

1.433 L

-

-

Dentre as justificativas para as altas variações destacam-se:
▪

A consideração de que todos os estudantes estarão na universidade em todos dias, sendo
que a grade de horários de diversos cursos pode ser bastante irregular.

▪

A suposição de que todos os estudantes utilizarão o banheiro em todos os dias, fato que
mais contribui para o aumento do consumo.

▪

O prédio do CCET possui válvulas de descarga com duplo acionamento, o que reduz o
consumo de água para 3 ou 6 litros por fluxo.

▪

A influência da captação pluvial não considerada (mesmo que mínima) do Bloco 2, que
altera os consumos de água da rede.

▪

O consumo real não condiz especificamente a cada prédio no qual é interligado, e
suposições como a variação do consumo pela ocupação podem não condizer com a
realidade.

▪

Entre outras especificações.
Assim, conclui-se que mesmo que a estimativa de consumo seja detalhada, os valores

utilizados para o dimensionamento do sistema de captação serão embasados nos consumos reais
para a Biblioteca, Central e Fundação, o Bloco 1, o Bloco 2 e o CCET- Salas, e somente no
caso específico da reitoria em que a ocupação ocorre apenas por funcionários o consumo
adotado será o estimado através da ocupação. Assim, o volume de água potável a ser substituído
por água pluvial em cada prédio é apresentado na Tabela 15:
Tabela 15- volume a ser substituído pela captação pluvial
Prédio

Consumo diário de água não potável

Biblioteca, Central e Fundação UNIPLAC

1.013 L

Reitoria

562 L

Bloco 1

5.375 L

Bloco 2

8.312 L

CCET- Salas

3.153 L

CCJ

1.433 L

CCET- Laboratórios

1.433 L

Já se nota em uma simples análise que o volume atual de armazenamento da água da
chuva no Bloco 2 não é suficiente nem mesmo para 1 dia de consumo, e os volumes do CCJ e
do CCET- Laboratórios não satisfazem 2 dias de consumo.
5.5. DIMENSIONAMENTO DOS RESERVATÓRIOS
Tendo conhecimento dos dados pluviométricos e da demanda de água não potável será
dimensionado o volume ideal dos reservatórios de cada prédio utilizando o Software Netuno 4,
desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina. O Software possui a precisão de
utilizar todos os dados de precipitação na entrada do programa e ainda indicar diversos volumes
de armazenamento e seus respectivos potenciais de aproveitamento.

É necessária para a boa qualidade da água e a limpeza dos reservatórios tanto
dispositivos de desvio do primeiro escoamento, que direciona a água contaminada com
impurezas do telhado a outro recipiente, quanto dispositivos de descarte de sólidos, que através
de uma grade elimina folhas e afins no condutor vertical.
Não serão detalhados tais dispositivos, bem como suas especificações devem ser
inclusas no projeto executivo do sistema de captação pluvial, mas enaltece-se aqui a
necessidade de tais mecanismos para a saúde dos usuários.
Como o dispositivo de descarte do primeiro escoamento desvia parte do volume
precipitado para um reservatório alternativo, será considerado que 2 mm do total precipitado
será reconduzido. O descarte de sólidos possui um desperdício mínimo de água e assim não
será considerado como um redutor de volume.
O coeficiente de escoamento superficial da cobertura, portanto, foi considerado como
0,8, indicando que 80% da água precipitada irá efetivamente ser direcionada às cisternas, assim
como o adotado por (MARINOSKI, 2007).
Assim, para que se lancem os dados no Software Netuno 4, a Tabela abaixo sintetiza as
informações de cada prédio da UNIPLAC em que o sistema será aplicado. No caso do CCJ e
dos laboratórios do CCET serão orçados dois casos, um utilizando a área total de telhado e
instalando os reservatórios apoiados no térreo e outro utilizando a área central elevada do
telhado, projetada para fins de captação pluvial e maior espaço, com os reservatórios sob o
telhado no ático. Nas salas de aula do CCET, pela grande área de cobertura disponível, somente
a situação dos reservatórios sob o telhado captando a água dos pontos mais elevados será
orçada. Nos demais blocos os reservatórios serão orçados apoiados no solo ou enterrados por
não haver elevação central da cobertura como nos anteriores. A demanda de água potável e não
potável por bloco é indicada na Tabela 16:
Tabela 16- demanda diária potável e não potável
Demanda diária
não potável

Área de
captação

1.655 L

1.013 L

1.891 m²

Reitoria

918 L

562 L

368 m²

Bloco 1

8.783 L

5.375 L

2.378 m²

Bloco 2

13.582 L

8.312 L

2.432 m²

Prédio
Biblioteca, Central e Fund. UNIPLAC

Demanda
diária total

CCET- Salas

5.152 L

3.153 L

1.472 m²

CCJ- área 1

2.342 L

1.433 L

755 m²

CCJ- área 2

2.342 L

1.433 L

340 m²

CCET- Laboratórios- área 1

2.342 L

1.433 L

784 m²

CCET- Laboratórios- área 2

2.342 L

1.433 L

450 m²

Para indicação do volume ideal para armazenamento em cada caso, foi solicitada uma
diferença de 0,5%/m³ entre os potenciais de economia de água potável pelo aproveitamento
pluvial.
Para a demanda total de água foi incluída uma variável em que é considerado o uso nos
mesmos 20 dias mensais que foram utilizados anteriormente para o cálculo da demanda diária,
assim, é verificado no caso do prédio da Reitoria por exemplo, uma demanda total de 919 litros
de segunda a sexta feira e uma demanda nula nos sábados e domingos, de forma a equalizar a
demanda ao total consumido. Em análise detalhada observou-se que através dos dados de
precipitação inseridos no Software os reservatórios foram dimensionados para um período
médio de estiagem de 10 dias corridos.
Os resultados do dimensionamento são observados na Tabela 17:
Tabela 17- volume ideal dos reservatórios
Prédio

Volume ideal de
armazenamento

% de economia de água
potável

Biblioteca, Central e Fund. UNIPLAC

10.000 L

60,44%

Reitoria

10.000 L

61,91%

Bloco 1

40.000 L

53,74%

Bloco 2

50.000 L

47,30%

CCET- Salas

30.000 L

57,05%

CCJ- área 1

20.000 L

60,44%

CCJ- área 2

25.000 L

56,70%

CCET- Laboratórios- área 1

20.000 L

60,55%

CCET- Laboratórios- área 2

20.000 L

57,99%

Com tais resultados podem ser observados os potenciais de economia de água potável
em cada um dos prédios na Tabela abaixo. O valor de economia mensal foi contabilizado
considerando o preço praticado pela SEMASA em dezembro de 2017 para o consumo maior

que 10 m³ (R$ 6,1872/m³), já que ambos os hidrômetros possuem consumo significativamente
maior que tal valor. Os resultados são detalhados na Tabela 18:
Tabela 18- potencial de economia dos sistemas
Prédio
Biblioteca, Central
e Fund. UNIPLAC
Reitoria

Demanda
Economia
mensal de água mensal de água

Economia
mensal

Economia
anual

33.105 L

20.009 L

R$ 123,80

R$ 1.485,57

18.366 L

11.370 L

R$ 70,35

R$ 844,21

Bloco 1

175.655 L

94.397 L

R$ 584,05

R$ 7.008,64

Bloco 2

271.636 L

128.484 L

R$ 794,96

R$ 9.539,46

CCET- Salas

103.040 L

58.784 L

R$ 363,71

R$ 4.364,52

CCJ- área 1

46.830 L

28.304 L

R$ 175,12

R$ 2.101,47

CCJ- área 2

46.830 L

26.553 L

R$ 164,29

R$ 1.971,44

CCET- Lab- área 1

46.830 L

28.356 L

R$ 175,44

R$ 2.105,30

CCET- Lab- área 2

46.830 L

27.157 L

R$ 168,02

R$ 2.016,29

TOTAL*

695.462 L

369.704 L R$ 2.287,43

R$ 27.449,18

*Considerando as áreas 1 do CCJ e CCET- Laboratórios.
Somando as faturas da SEMASA do ano de 2017 (não considerando o faturamento de
esgoto), foi contabilizado um gasto total de R$ 42.382,90, enfatizando o alto potencial de
redução do custo de água potável para a universidade.
5.6. TEMPO DE RETORNO DO INVESTIMENTO
O tempo de retorno do investimento aplicado nos sistemas será analisado de forma
individual para cada prédio, contabilizando todos os serviços e equipamentos necessários para
a instalação e funcionamento. Em muitos casos, os prédios encontram-se muito próximos uns
dos outros, o que facilitaria situações como escavação do terreno para instalação de cisternas,
bombeamento e comprimento de tubulações. Entretanto, não sendo este um projeto executivo
e desconhecendo as disposições e viabilidades dos terrenos arredores serão orçados sistemas
conjuntos em casos em que aparentemente é viável tal aplicação.
Os reservatórios superiores não foram considerados no dimensionamento nem no
orçamento a seguir pois caso o sistema seja instalado na UNIPLAC a universidade já possui
reservatórios pluviais em alguns prédios, mais precisamente 20 caixas d’água de 1.000 litros,
as quais podem ser utilizadas para este fim.

Os valores orçados para produtos foram feitos através de pesquisas simples de mercado,
podendo haver variação no valor.
Abaixo são indicados os custos de alguns sistemas orçados, de acordo com a necessidade
e condição de cada prédio, sendo que em alguns casos foi realizada até mesmo a associação de
reservatórios.
5.6.1. Biblioteca, Central e Fund. UNIPLAC + Reitoria
Serão orçadas duas situações: uma para reservatórios apoiados sobre o solo e outra para
os reservatórios enterrados. O volume total de armazenamento necessário é de 20.000 L.
5.6.1.1.

Reservatórios enterrados

As motobombas adotadas foram as mesmas escolhidas por (MARINOSKI, 2007), dado
o caráter ainda teórico destas análises, podendo haver variação da potência conforme a situação
de sucção, recalque, diâmetro de tubulação e comprimento. o consumo de energia elétrica para
o funcionamento das motobombas também foi calculado pela autora acima e se mostrou
insignificante comparado aos demais gastos e, portanto, não será considerado. Foi adotado um
par de motobombas para cada instalação conforme procedimentos hidráulicos padrão de
garantia de bombeamento.
O dispositivo de desvio do primeiro escoamento foi adotado considerando que seria
executado no local com tubos de PVC e, não sabendo as dimensões exatas, foi considerado um
valor hipotético.
Para o custo das tubulações foi considerado um valor de 15% do total gasto com os
demais materiais hidráulicos, conforme adotado por (FERREIRA, 2005) e (MARINOSKI,
2007).
Observou-se ainda que em alguns pontos do prédio da Biblioteca não há calhas nos
beirais do telhado, o que faz com que a precipitação caia diretamente sobre a calçada e em
condutos de concreto expostos sobre o solo. Sabendo que tal situação compromete a qualidade
da água, será incluso no orçamento a metragem de calhas necessárias para que toda a água
precipitada seja captada.

Para os custos de execução, foram utilizados os dados do Referencial de preços do
DEINFRA de janeiro de 2018, com os custos de mão de obra já inclusos.
Os resultados são apresentados na Tabela 19:
Tabela 19- TRI para a Biblioteca e Reitoria com reservatórios enterrados
Equipamento ou serviço

Quantidade

Custo unitário

Custo total

Tanque de Polietileno 10.000L

2

2.700,00

5.400,00

Motobomba de ¾ CV

2

600,00

1.200,00

Boia de nível elétrica

2

50,00

100,00

Conjunto de sucção com boia

1

230,00

230,00

Válvula solenoide

1

250,00

250,00

Dispositivo de desvio do primeiro escoamento

4

80,00

320,00

Filtro V12

1

2.000,00

2.000,00

Tubulações

-

15% do total

1.672,50

48 m

61,21

2.938,08

Escavação mecânica de solo 1,00m até 4,50m

60 m³

10,56

633,60

Contrapiso e=10 cm / concreto magro (1:3:6)

30 m²

52,06

1.561,18

Alvenaria tijolos 6 furos 12 cm

46 m²

57,46

2.643,16

Laje Pré-fabricada 12 cm para pisos com capa

30 m²

124,12

3.723,60

TOTAL

22.672,12

100% de economia anual

R$ 2.329,78

TRI

9,7 ANOS

Calha para beiral alumínio

5.6.1.2.

Reservatórios apoiados

Esta é uma situação similar à anterior, porém os reservatórios são apoiados diretamente
sobre uma superfície própria no nível do solo, o que reduz custos de escavação e contenção.
Entretanto, alternativas arquitetônicas devem ser estudadas a caráter mais avançado para que
os reservatórios expostos não denigram a fachada dos prédios. O orçamento é indicado na
Tabela 19:
Tabela 20- TRI para a Biblioteca e Reitoria com reservatórios apoiados
Equipamento ou serviço
Caixa d’água 10.000L

Quantidade

Custo unitário

Custo total

2

2.700,00

5.400,00

Motobomba de ¾ CV

2

600,00

1.200,00

Boia de nível elétrica

2

50,00

100,00

Conjunto de sucção com boia

1

230,00

230,00

Válvula solenoide

1

250,00

250,00

Dispositivo de desvio do primeiro escoamento

4

80,00

320,00

Filtro V12

1

2.000,00

2.000,00

Tubulações

-

15% do total

1.425,00

48 m

61,21

2.938,08

30 m²

52,06

1.561,18

TOTAL

15.424,26

100% de economia

R$ 2.329,78

TRI

6,6 ANOS

Calha para beiral alumínio
Contrapiso e=10 cm / concreto magro (1:3:6)

5.6.2. Bloco 1
A mesma situação se aplica ao Bloco 1, em que serão orçados sistemas apoiados e
enterrados.
5.6.2.1.

Reservatórios enterrados

O orçamento é detalhado na Tabela 21:
Tabela 21- TRI para o Bloco 1 com reservatórios enterrados
Equipamento ou serviço

Quantidade

Custo unitário

Custo total

Tanque de Polietileno 10.000L

4

2.700,00

10.800,00

Motobomba de ¾ CV

2

600,00

1.200,00

Boia de nível elétrica

4

50,00

200,00

Conjunto de sucção com boia

1

230,00

230,00

Válvula solenoide

1

250,00

250,00

Dispositivo de desvio do primeiro escoamento

8

80,00

640,00

Filtro V12

1

2.000,00

2.000,00

Tubulações

-

15% do total

2.298,00

Escavação mecânica de solo 1,00m até 4,50m

112 m³

10,56

1.182,72

Contrapiso e=10 cm / concreto magro (1:3:6)

56 m²

52,06

2.915,36

Alvenaria tijolos 6 furos 12 cm

72 m²

57,46

4.137,12

Laje Pré-fabricada 12 cm para pisos com capa

56 m²

124,12

6.950,72

TOTAL

32.803,92

100% de economia anual

R$ 7.008,64

TRI

4,7 ANOS

Quantidade

Custo unitário

Custo total

Caixa d’água 10.000L

4

2.700,00

10.800,00

Motobomba de ¾ CV

2

600,00

1.200,00

Boia de nível elétrica

4

50,00

200,00

Conjunto de sucção com boia

1

230,00

230,00

Válvula solenoide

1

250,00

250,00

Dispositivo de desvio do primeiro escoamento

8

80,00

640,00

Filtro V12

1

2.000,00

2.000,00

Tubulações

-

15% do total

2.298,00

56 m²

52,06

2.915,36

TOTAL

20.533,26

100% de economia anual

R$ 7.008,64

TRI

2,9 ANOS

5.6.2.2.

Reservatórios apoiados

A Tabela 22 indica os resultados:
Tabela 22- TRI para o Bloco 1 com reservatórios apoiados
Equipamento ou serviço

Contrapiso e=10 cm / concreto magro (1:3:6)

5.6.3. Bloco 2
Neste caso será realizado o mesmo procedimento que nos demais blocos com captação
pluvial já instalada, em que é minorado do potencial de economia a porcentagem
correspondente de volume de reserva já instalada em relação ao total dimensionado, que neste
caso é de 10%. São também orçados sistemas enterrados e apoiados.
5.6.3.1.

Reservatórios enterrados

A Tabela 23 detalha o orçamento para este caso:
Tabela 23- TRI para o Bloco 2 com reservatórios enterrados
Equipamento ou serviço

Quantidade

Custo unitário

Custo total

Tanque de Polietileno 10.000L

5

2.700,00

13.500,00

Motobomba de ¾ CV

2

600,00

1.200,00

Boia de nível elétrica

4

50,00

200,00

Conjunto de sucção com boia

1

230,00

230,00

Válvula solenoide

1

250,00

250,00

Dispositivo de desvio do primeiro escoamento

8

80,00

640,00

Filtro V12

1

2.000,00

2.000,00

Tubulações

-

15% do total

2.703,00

Escavação mecânica de solo 1,00m até 4,50m

140 m³

10,56

1.478,40

Contrapiso e=10 cm / concreto magro (1:3:6)

70 m²

52,06

3.644,20

Alvenaria tijolos 6 furos 12 cm

86 m²

57,46

4.941,56

Laje Pré-fabricada 12 cm para pisos com capa

70 m²

124,12

8.688,40

TOTAL

39.475,56

90% de economia anual

R$ 8.585,51

TRI

4,6 ANOS

Quantidade

Custo unitário

Custo total

Caixa d’água 10.000L

5

2.700,00

13.500,00

Motobomba de ¾ CV

2

600,00

1.200,00

Boia de nível elétrica

4

50,00

200,00

Conjunto de sucção com boia

1

230,00

230,00

Válvula solenoide

1

250,00

250,00

Dispositivo de desvio do primeiro escoamento

8

80,00

640,00

Filtro V12

1

2.000,00

2.000,00

Tubulações

-

15% do total

2.703,00

70 m²

52,06

3.644,20

TOTAL

24.367,20

90% de economia anual

R$ 8.585,51

TRI

2,8 ANOS

5.6.3.2.

Reservatórios apoiados

Os valores são indicados na Tabela 24 abaixo:
Tabela 24- TRI para o Bloco 2 com reservatórios apoiados
Equipamento ou serviço

Contrapiso e=10 cm / concreto magro (1:3:6)

5.6.4. CCET- Salas
Como já indicado anteriormente, tal prédio foi projetado com um desnível adequado dos
beirais com o nível do piso do ático, portanto será indicada a situação de reservatórios sob o
telhado.
Neste caso serão considerados os 12.000 L já instalados pela qualidade e bom
dimensionamento do sistema. Portanto serão dimensionados outros 18.000 L para que a
demanda total de armazenamento seja atendida. Assim, para o TRI não será considerada a
economia total de um sistema novo, mas 60% correspondente à complementação. Os resultados
são indicados na Tabela 25.
Ainda, em boa parte dos beirais elevados deste prédio não há calhas de alumínio, pois a
água cai diretamente sobre o telhado abaixo, que a coleta e conduz para a rede pluvial, portanto
será orçada a calha necessária para a captação.
Tabela 25- TRI para o CCET-Salas com reservatórios no ático
Equipamento ou serviço

Quantidade

Custo unitário

Custo total

Caixa d’água 2.000L

9

650,00

5.850,00

Boia de nível elétrica

4

50,00

200,00

Válvula solenoide

1

250,00

250,00

10

80,00

800,00

6

1.100,00

6.600,00

114

61,21

6.977,94

-

15% do total

2.055,00

TOTAL

22.732,94

60% de economia anual

R$ 2.618,71

TRI

8,6 ANOS

Dispositivo de desvio do primeiro escoamento
Filtro VF1
Calha para beiral alumínio
Tubulações

5.6.5. CCJ
Da mesma forma que no Bloco 2 e nos prédios do CCET, o CCJ possui 2.500 L já
instalados, correspondentes a 12,5% do total na área 1 e 10% do total na área 2. Portanto, tais
porcentagens serão minoradas dos respectivos potenciais de economia.
5.6.5.1.

Reservatórios apoiados

A TRI para a área 1 é indicada na Tabela 26:
Tabela 26- TRI para o CCJ com reservatórios apoiados- área 1
Equipamento ou serviço

Quantidade

Custo unitário

Custo total

Caixa d’água 10.000L

2

2.700,00

5.400,00

Motobomba de ¾ CV

2

600,00

1.200,00

Boia de nível elétrica

1

50,00

50,00

Conjunto de sucção com boia

1

230,00

230,00

Válvula solenoide

1

250,00

250,00

Dispositivo de desvio do primeiro escoamento

4

80,00

320,00

Filtro VF6

1

1.300,00

1.300,00

Tubulações

-

15% do total

1.312,50

30 m²

52,06

1.561,80

TOTAL

11.624,30

87,5% de economia anual

R$ 1.838,79

TRI

6,3 ANOS

Contrapiso e=10 cm / concreto magro (1:3:6)

5.6.5.2.

Reservatórios sob o ático- área 2

Os resultados são demonstrados na Tabela 27:
Tabela 27- TRI para o CCJ com reservatórios sob o ático- área 2
Equipamento ou serviço

Quantidade

Custo unitário

Custo total

Caixa d’água 2.000L

12

650,00

7.800,00

Caixa d’água 1.000L

1

250,00

250,00

Boia de nível elétrica

1

50,00

50,00

Válvula solenoide

1

250,00

250,00

Dispositivo de desvio do primeiro escoamento

6

80,00

480,00

Filtro VF1

6

1.100,00

6.600,00

Tubulações

-

15% do total

2.314,50

TOTAL

17.744,50

90% de economia anual

R$ 1.774,30

TRI

10 ANOS

5.6.6. CCET- Laboratórios

Sabendo que já existe a captação pluvial com um volume de 2.500 L, será minorado o
potencial de economia em 12,5% em ambas as áreas. Serão orçadas as situações de área 1 e
área 2.
5.6.6.1.

Reservatórios apoiados- área 1

Na situação de reservatórios sobre o solo, o orçamento é indicado na Tabela 28:
Tabela 28- TRI para o CCET- Laboratórios com reservatórios apoiados- área 1
Equipamento ou serviço

Quantidade

Custo unitário

Custo total

Caixa d’água 10.000L

2

2.700,00

5.400,00

Motobomba de ¾ CV

2

600,00

1.200,00

Boia de nível elétrica

1

50,00

50,00

Conjunto de sucção com boia

1

230,00

230,00

Válvula solenoide

1

250,00

250,00

Dispositivo de desvio do primeiro escoamento

4

80,00

320,00

Filtro VF6

1

1.300,00

1.300,00

Tubulações

-

15% do total

1.312,50

30 m²

52,06

1.561,80

TOTAL

11.624,30

87,5% de economia anual

R$ 1.842,14

TRI

6,3 ANOS

Contrapiso e=10 cm / concreto magro (1:3:6)

5.6.6.2.

Reservatórios sob o ático- área 2

Já para reservatórios sob o telhado, o orçamento é descrito na Tabela 29:
Tabela 29- TRI para o CCET- Laboratórios com reservatórios sob o ático- área 2
Equipamento ou serviço

Quantidade

Custo unitário

Custo total

Caixa d’água 2.000L

10

650,00

6.500,00

Boia de nível elétrica

1

50,00

50,00

Válvula solenoide

1

250,00

250,00

Dispositivo de desvio do primeiro escoamento

4

80,00

320,00

Filtro VF1

4

1.100,00

4.400,00

Tubulações

-

15% do total

1.728,00

TOTAL

13.248,00

87,5% de economia anual

R$ 1.764,25

TRI

7,5 ANOS

6. CONCLUSÃO
Sabendo-se, portanto, o tempo de retorno do investimento na captação pluvial para cada
um dos casos, as situações foram sintetizadas na tabela abaixo:
TRI reservatório
enterrado

TRI reservatório
apoiado

TRI reservatório
sob o ático

Biblioteca + Reitoria

9,7 ANOS

6,6 ANOS

-----------------------

Bloco 1

4,7 ANOS

2,9 ANOS

-----------------------

Bloco 2

4,6 ANOS

2,8 ANOS

-----------------------

CCET- Salas

-----------------------

-----------------------

8,6 ANOS

CCJ

-----------------------

6,3 ANOS

10 ANOS

CCET- Laboratórios

-----------------------

6,3 ANOS

7,5 ANOS

BLOCO

Algumas considerações devem ser feitas em relação ao TRI dos blocos:
O tempo de retorno do investimento para a Biblioteca + Reitoria foi um pouco mais alto
que o padrão pois no orçamento estão inclusas as calhas para os beirais de grande parte da
estrutura. caso estes dispositivos já estivessem instalados o investimento iria se mostrar ainda
mais satisfatório, ainda que neste caso está se implementando tanto uma captação sustentável e
gratuita quanto protegendo os pedestres que cruzam pelas calçadas em dias de chuva.
Para os Blocos 1 e 2 o investimento é bastante satisfatório, embora se recomente que os
reservatórios sejam enterrados pelo grande volume que ocupam as caixas d’água apoiadas, que
somadas acumulam 90.000 litros. Tal fator também contribui com a arquitetura dos prédios,
que não tendo nenhuma das fachadas para os fundos do terreno dificulta a colocação dos
reservatórios em pontos discretos.
Para o CCET- Salas foi simulada somente uma situação, e que ainda não se mostrou tão
favorável. Primeiramente pelo fato de já existir captação e o potencial de economia ser reduzido
em 40%, e por segundo, igualmente aos casos do CCJ e CCET- Laboratórios quanto a
reservatórios sob o telhado, a necessidade de filtros compactos e individuais nas saídas verticais
das calhas elevam o preço significativamente, visto que tais componentes possuem um valor
demasiado alto. Alternativas paralelas podem ser verificadas para que se conduza toda a carga
hídrica para somente um filtro tipo V12, o que reduziria o valor em peso.

Como já dito acima, para os casos semelhantes do CCJ e CCET laboratórios o sistema
sob o ático se tornou desfavorável pela necessidade dos filtros individuais, mas se a alternativa
descrita acima foi estudada tal situação pode se tornar viável financeiramente.
Um benefício extra a ser destacado é o fato de que 225.000 litros de armazenamento
pluvial dispostos em todo o campus são uma imensa contribuição para a redução da vazão da
rede pluvial que sai da universidade, esta que atualmente foi acrescida pela impermeabilização
dos estacionamentos da UNIPLAC, efeito que causou um grande escoamento superficial e
consequente acúmulo de volume.
Para que este estudo possa ser aplicado na universidade com propriedade ainda
recomenda-se a instalação de hidrômetros individuais na entrada de cada prédio, para que se
tenha conhecimento exato do consumo de água potável de cada um e projetar estudos de
melhoria, além de futuros hidrômetros para os ramais de distribuição pluviais, para que se
conheça o desempenho real do sistema e seja ainda uma fone extra de conhecimento para os
estudantes da área de engenharia, que poderão analisar os sistemas em funcionamento dentro
da própria UNIPLAC.
No caso do poço artesiano, recomenda-se a realização de estudos periódicos acerca da
qualidade da água captada, visto que instalações como o Centro de Convivências e o bloco da
Saúde utilizam desta fonte e requerem uma alta qualidade da água captada. Além, recomendase a instalação de um hidrômetro e um horímetro junto à bomba do poço, para que se saiba a
vazão de bombeamento e as horas de funcionamento e respectivo consumo energético.
Em suma, ainda que as variações da viabilidade de implementação sejam altas, o estudo
indica que é por certo de grande importância para a instituição implementar o sistema de
captação pluvial de forma precisa e eficiente, com reduções de mais de 50% nas tarifas de água
e contribuindo para uma ideologia cíclica de aproveitamento de recursos disponíveis
gratuitamente, sem afetar o meio e contribuindo para com os ocupantes, a comunidade e o
ambiente.
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