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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A água é um recurso fundamental para a manutenção da vida no planeta, sendo 

indispensável para vários processos que envolvem direta ou indiretamente todas as formas de 

vida e sistemas naturais. O desenvolvimento social e econômico é intimamente ligado a 

disponibilidade de recursos hídricos e de sua qualidade, pois água de má qualidade causa 

sérios danos à saúde dos seres que dela dependem.  

As opções que a sociedade fez como busca de satisfação de consumismo e estilo de 

vida mais confortável, mostraram-se desastrosas para o meio ambiente, que ao longo do 

tempo, sofreu um profundo processo de modificação, trazendo aumento da freqüência de 

catástrofes climáticas, elevação da temperatura terrestre, extinção de espécies e sensibilização 

de microssistemas, escassez de recursos naturais, dentre estes a água. 

É de conhecimento pacificado que o momento de tentar reverter os danos é agora. E 

para que possamos ter algum resultado prático é preciso que cada pessoa isoladamente, e as 

organização de pessoas, façam cada um no seu possível, todas as ações disponíveis a fim de 

diminuir impactos ambientais. Este processo envolve, além de informação, profundas 

mudanças culturais e ideológicas. 

Neste trabalho, especificamente, procura-se demonstrar alguns aspectos relevantes a 

respeito da água, sua importância, disponibilidade, riscos de mau uso, e também oferecer 

alternativas, mais precisamente a de substituição de fontes, através da coleta, armazenamento 

e utilização de águas das chuvas para fim não potável. 

O potencial poluidor decorrente da atividade rurícola demonstra que as técnicas que 

utilizamos não são mais viáveis em uma sociedade que cada vez mais busca formas de 

preservar o ambiente no qual vive. Torna-se necessário aprimorar os meios de produção 

tecnologicamente não apenas no sentido de aumentar produtividade, mas primordialmente 

para equilibrar as relações entre homem e natureza. Ao pensar em alternativas neste sentido, 

não se deve apenas mensurar os ganhos financeiros, especificamente no caso do biodigestor a 

obtenção do gás e do fertilizante, mas, sobretudo da melhoria do ambiente pela não agressão a 

rios e solo.  

A biodigestão é especialmente interessante em nossa região pela característica dos 

produtores, pois se trata de economia familiar, em que o processo tornará possível adquirir 
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auto-suficiência energética, diminuindo custos e dependência das redes concessionárias 

fornecedoras de energia.  

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

A crescente escassez de recursos hídricos, aliada ao crescimento do contingente 

populacional, torna imprescindível a busca por tecnologias e idéias que tragam alternativas 

para a manutenção do abastecimento de água de qualidade e em quantidade suficiente para 

satisfazer a demanda.  

A utilização das águas pluviais é uma alternativa relativamente pouco onerosa e de uso 

facilitado, que, se aplicada a situações viáveis, pode ser uma boa maneira de suprir usos 

menos nobres de água, reservando a água tratada para situações nas quais essa qualidade seja 

indispensável.  

A escolha de propriedades produtoras de suínos na Bacia do Pato Roxo deve-se ao fato 

de que os impactos ambientais do não tratamento adequado dos dejetos pode acarretar sérios 

danos. 

Com o resgate do interesse na utilização de sistemas biodigestores e a melhoria 

tecnológica, que por sua vez gerou menores custos e melhor aproveitamento de seu potencial, 

torna-se viável sua implantação em pequenas propriedades, pois os custos de implantação e 

operacionais são suplantados diante das vantagens financeiras e ambientais. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

O presente trabalho busca demonstrar a potencialidade do aproveitamento da água da 

chuva para abastecimento da estufa, a qual não terá fins potáveis e será obtida através de um 

sistema de captação de águas pluviais no Prédio Odontológico, situado no Campus II da 

Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc, na cidade de Joaçaba. 

O estudo em questão objetiva, da mesma forma, a implantação de biodigestores em 

pequenas propriedades rurais da nossa região visando reduzir impactos ambientais e 

aproveitar ao máximo suas potencialidades, especialmente a possibilidade energética a partir 

do processamento de resíduos e obtenção de fertilizante de ótima qualidade.  

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Definir o uso final das águas captadas levando em consideração as 

necessidades da estufa; 

 Averiguar a necessidade total de água para a estufa; 

 Determinar o método de captação mais apropriado para o fim a que se destina; 

 Gerar as dimensões ideais para o reservatório; 

 Demonstrar a viabilidade da implantação do uso de biodigestores; 

 Orçar os custos de implantação de biodigestores; 

 Demonstrar a potencialidade da utilização dos resíduos; 

 Determinas as propriedades que receberão a implantação do biodigestor. 
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CAPÍTULO I 

2 CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS 

 

 

2.1 CICLO HIDROLÓGICO 

 

 

Segundo Malqui (2008) a água é um líquido formado por um átomo de oxigênio e dois 

de hidrogênio. Acredita-se que seu surgimento em nosso planeta foi a cerca de 4,5 bilhões de 

anos, sendo um fator imprescindível para a existência e desenvolvimento de vida. 

De acordo com Tucci (1993 apud ALT, 2009) e Tundisi (2003) o ciclo hidrológico 

pode ser definido como a circulação fechada da água no planeta impelida principalmente pela 

ação da energia solar juntamente com a força da gravidade que ocasiona os fenômenos de 

precipitação, infiltração e deslocamento de água, movimento de rotação da terra, calor do 

interior da crosta terrestre, a forca dos ventos que transportam o vapor de água e ação 

humana. As principais partes deste ciclo são a evaporação, a transpiração de plantas, 

precipitação, a percolação, infiltração e drenagem. Neste ciclo a água passa por seus três 

estados físicos, circulando entre a atmosfera e superfície terrestre.  

A Figura 1, extraída do trabalho de Tundisi (2003), mostra de forma simplificada os 

fluxos do ciclo hidrológico e seus números principais em que:  

 

a) evaporação a partir dos oceanos; b) precipitação 
nos oceanos; c) transporte da água atmosférica 
para os continentes; d) evaporação a partir dos 
continentes (inclui transpiração das plantas); e) 
precipitação sobre os continentes; f ) drenagem 
para os oceanos. Todos os fluxos em km3x103 por 
ano. 

 

                      Fonte: Tundisi (2003) 

 

Para Campos (2008) o sistema hidrológico não apenas recebe energia como a 

externaliza, também podendo ser definido como armazenagens de águas em cadeias ligadas 

por transferências. Das águas superficiais há o fenômeno de evaporação transferindo água em 

Figura 1: O ciclo hidrológico em forma sintética 
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estado gasoso para a atmosfera, da qual retorna em precipitação em estado líquido ou sólido, 

na forma de neve. Essas transferências ocorrem em áreas próximas e de diferentes maneiras 

conforme as peculiaridades de cada subsistema. 

Ainda de acordo com os autores, a precipitação é constituída das seguintes fases: 

primeiramente ocorre o resfriamento do ar à proximidade da saturação, posteriormente 

ocasionando a condensação do vapor de água transformando-se em gotículas, que por sua vez 

se aglutinam e aderem até atingirem volume suficiente para precipitar, ao atingir a superfície 

terrestre pode ocorrer a infiltração ou escoamento superficial no solo. As principais formas de 

precipitação são a chuva, orvalho, neve e granizo. 

 
Figura 2: Ciclo da água 

 

Estudos de Tucci (1993 apud ALT, 2009) demonstram que quantidade de água que 

evapora dos oceanos e mares é 47.000 km3/ano maior do que recebe em precipitações, 

evidenciando, desta forma, o volume de água que é transferido aos continentes por 

evaporação e posterior precipitação.  

Segundo Tundisi (2003), todos os estados físicos da água fazem parte do ciclo 

dinâmico e perpétuo que a água perfaz, e o principal atributo das águas superficiais e 

subterrâneas é a instabilidade e mobilidade, sendo justamente esta, a fase líquida, a mais 

importante para os seres humanos, pois encontra-se pronta para utilização. 

O crescimento do contingente populacional e das áreas urbanas, além de causar 

degradação das fontes de água, altera a estrutura do sistema com diminuição de cobertura 

vegetal e aumento da impermeabilização do solo. Desta forma, o ciclo da água é 
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sensivelmente alterado, pois boa parte da água que, em condições normais, infiltraria no solo 

abastecendo aquíferos ou ficaria retido nas plantas, acabam por serem conduzidas ao sistema 

de esgotos. 

 

 

2.2 ÁGUA NO PLANETA 

 

 

Conforme estudos de Branco (1991 apud JAQUES, 2005) o organismo humano é 

composto de cerca de 70% de água, sendo indispensável, portanto, para a manutenção das 

funções de homeostase. 

A água é parte insubstituível dos processos dinâmicos naturais, impulsionando os 

ciclos, se fazendo presente na criação e manutenção da vida e é também o solvente universal. 

Não seria possível a existência de vida sem a água, pois trata-se do recurso natural mais 

importante. O ser humano não obstante utilizar a água para suas funções primarias, utiliza-se 

dela para várias outras atividades secundárias como locomoção pela navegação, produção de 

energia, irrigação de sistemas produtivos entre outros.  

Segundo nos ensina Alt (2009) apesar de ser grande a quantidade total de água 

existente na Terra, tendo dois terços de sua superfície composta do recurso, a quantidade de 

água doce é relativamente pequena, sua distribuição ocorre de forma irregular e muitas vezes 

seu acesso não é fácil.  

Sintetizando dados obtidos de estudos de Tomaz (2005 apud MALQUI, 2008), Malqui 

(2008) e UNIÁGUA (2006) aproximadamente 97,5% da água é salobra, e a água doce 

compreende aos outros 2,5% da água no planeta. Retirar o sal da água oceânica depende de 

tecnologia de ponta e portando é um processo oneroso. Além disso, 68,9% da água doce 

encontram-se nas calotas polares e montanhas na forma sólida, 29,9% nos lençóis 

subterrâneos e somente 0,266% são de fácil acesso, localizados em rios, lagos e reservatórios, 

o restante distribui-se na atmosfera e na biomassa. De forma simplificada, estima-se que 

apenas 0,007% do total de água doce no planeta está em locais acessíveis para o consumo.  

A tabela a seguir demonstra a forma de distribuição pelo globo.  
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  Tabela 1: A forma de distribuição da água pelo globo. 

 
 Fonte: PNUMA (2004 apud TOMAZ, 2009) 

 

 Machado e Cordeiro (2004), em seu artigo, citando dados obtidos da ONU, afirmam 

que a destinação de água potável no mundo é distribuída da seguinte forma: 70% para a 

agricultura, usos industriais ficam com 22% e os usos para consumo direto cerca de 8%.  

Conforme estudos de Vendramel (2002 apud COSTA, 2006) o crescimento da 

população urbana no século XX aumentou a necessidade de água disponível de maneira que a 

população esta usando aproximadamente metade da água superficial disponível. Estima-se 

que a população tenha duplicado entre os anos de 1900 a 1995, tendo a demanda por água, 

neste mesmo período aumentado em torno de seis vezes. Existem estimativas de que em torno 

de 2025 a utilização de águas superficiais alcance 70%, ocasionando redução drástica de 

quantidade e qualidade da água, pois o uso de forma irresponsável acaba por deteriorar este 

recurso, mesmo sendo este renovável. 

Segundo Costa (2006) a reutilização da água, respeitando as condições de saúde, é 

uma alternativa interessante do ponto de visto da conservação da água no planeta, já que a 

água pode ser empregada em atividades não nobres. Alguns países utilizam esta prática de 

forma usual, mas no Brasil, especificamente, trata-se de alternativa ainda não muito utilizada. 

 

 

2.3 ÁGUA NO BRASIL 
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Conforme prelecionam Tomaz (2009) e a FUNASA (2009), o Brasil possui uma das 

maiores bacias hídricas existentes no planeta, o maior rio em volume de água, rio Amazonas, 

e o maior aquífero subterrâneo, aquífero Guarani. A quantidade de água per capita é alta, 

aproximadamente 36.000m3 por pessoa por ano, no entanto há um grande contraste quando se 

observa severos quadros de escassez em regiões do país, principalmente devido a distribuição 

heterogênea nas concentrações de água pelo território, em que a maior parte da água localiza-

se na região Norte, a qual apresenta baixa densidade demográfica, em torno de 7% da 

população brasileira. Isto mostra a importância da conscientização para o uso responsável e 

busca de novas tecnologias e alternativas para contornar os problemas já existentes assim 

como os que surgirão com aumento da população e crescente diminuição de recursos hídricos 

potáveis, já que além dos problemas ocasionados com a falta de água, sua má qualidade traz 

sérios problemas de saúde pública. 

Conforme apontamentos de Zolet (2005), a cobrança pelo fornecimento de água 

potável é geralmente composta de quatro elementos, a saber: custo de captação, tratamento e 

distribuição; custo de coleta e de tratamento de esgotos; custo da utilização da água potável e 

custo estimado de poluição da água. Em nosso país, muito embora a lei permita a cobrança de 

todos esses componentes, atualmente são utilizados, na grande maioria dos municípios, 

apenas as duas primeiras variáveis citadas. Na mesma direção aponta Tomaz (2009) ao 

afirmar que no Brasil, os primeiros 10 m3 de água fornecida pelo serviço público, em média, 

tem seu custo ao consumidor subsidiado, tendo, portanto, um custo baixo ao consumidor, o 

que desestimula o uso de alternativas para economia dos recursos hídricos.  

Cabe ressaltar a destinação estimada da água no Brasil, em que, segundo Machado 

(2004), aproximadamente 88% da água potável consumida é empregada nos processos 

agrícolas, seguido de 7% nos processos industriais e apenas 5% utilizados diretamente para o 

consumo humano. 

 

 

2.4 ÁGUA POTÁVEL 

 

 

A água em estado líquido está disponível na natureza. No entanto, levar água potável 

em qualidade e quantidades suficientes a todos se torna um processo trabalhoso, difícil e 

oneroso. Desde a captação na fonte natural até a disponibilidade na rede pública de 
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abastecimento, a água passa por diversos procedimentos e sistemas complexos de 

distribuição. 

Segundo Antunes (1995 apud CAMPOS, 2008) para que possamos usufruir de água 

potável, as estações de Tratamento de Águas, as ETA’s, ao captar a água a ser tratada, geram 

impactos ambientais. Ao ser retirada a água, o rio tem seu volume diminuído a partir do ponto 

de coleta, além disso aproximadamente 80% desta água irá retornar ao rio na forma de esgoto, 

tratado ou não, aumentando o volume a partir do ponto de lançamento. Esse desequilíbrio não 

ocorre quando da captação de águas pluviais, pois a água captada retornará ao local em que 

precipitaria de forma gradativa à medida em que for utilizada, diminuindo o impacto de 

transbordamento das galerias pluviais e a infiltração continua quando a água captada é usada 

para irrigação.  

Além do desequilíbrio no ciclo hídrico, de acordo com a FUNASA (2009), a ETA faz 

uso de vários compostos que quando extraídos do meio ambiente geram degradação ambiental 

pela mineração em busca de matérias primas e pela geração de energia, a poluição de águas e 

solo pelos resíduos e do ar pela geração de partículas e gases decorrente da fabricação destes 

compostos. 

Para Vaccari (2005) o modelo atualmente utilizado para fornecimento de água é 

arcaico e padece de vários problemas para manter o abastecimento com qualidade e de forma 

regular. Além disso, a água tratada é atualmente utilizada para todas as necessidades, desde o 

consumo até lavagem de automóveis e descarga de vasos sanitários, ou seja, fins potáveis e 

não potáveis de maneira indistinta. Existem pesquisas que demonstram que a utilização de 

água tratada para fins não potáveis atinge cerca de 45% do total utilizado em uma residência.  

Conforme se infere dos estudos de Campos (2008) e Machado (2004), o abastecimento 

de água está se tornando mais complicado, principalmente nas grandes cidades, o que leva a 

crer que o aumento da demanda chegará ao ponto de não ser mais suprido apenas com 

aumento de produção, revelando a importância da busca por fontes alternativas e uma visão 

integrada de recursos hídricos.  

Entre as formas alternativas de obtenção de água potável, segundo Vaccari (2005), 

estão a dessanilização das águas oceânicas, a reutilização de águas residuárias e a utilização 

de águas pluviais. O uso de águas pluviais, dentre as formas alternativas, é a mais simples e 

menos onerosa, contribuindo inclusive para evitar alagamentos em áreas urbanas.  

Convivemos com rotineiros episódios de racionamento e rodízio de abastecimento de 

água em diversas regiões do país, algumas regiões inclusive sem sistema de abastecimento 

contínuo, que nestes casos é feita por caminhões-pipa ou coleta direta com recipientes em 
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cisternas e reservatórios muitas vezes distantes das residências de destino. Agregado a isso, 

temos o crescimento populacional e gradativa inviabilidade de mananciais pela ação humana. 

Não há outra forma de evitar a escassez extrema que não seja pela conscientização 

populacional para a utilização racional da água potável e incentivos no sentido de utilização 

de alternativas, como as águas das chuvas para fins não potáveis, buscando assim amenizar os 

impactos da falta de água e de enchentes e erosões em áreas urbanizadas pelo excesso de 

chuvas. 

 

 

2.5 ÁGUA DA CHUVA 

 

 

Para Machado (2004) as alternativas de preservação de recursos hídricos, dentre elas a 

captação de água da chuva, reúso, controle de vazamentos, são denominadas “alternativas de 

gerenciamento da demanda”, que também incluem ações, práticas, medidas e incentivos no 

sentido de uso eficiente de água sem, no entanto, prejudicar a comodidade e higiene dos 

sistemas tradicionais. O gerenciamento de demanda é uma nova visão que vai além da simples 

expansão de oferta, que mostrou ser uma medida não sustentável ao longo do tempo. 

A substituição de fontes de abastecimento é a alternativa mais indicada diante da atual 

situação de restrição de água potável, reservando a água de melhor qualidade para usos nobres 

e a de fontes como água da chuva e reúso para fins não nobres. 

Ainda de acordo com Machado (2004) a água da chuva pode ser coletada em áreas de 

intercepção, como telhados, rodovias, e utilizada imediatamente ou armazenada em 

reservatórios ou mesmo encaminhada ao solo. Este processo chamamos captação de água da 

chuva. A quantidade de água a ser coletada varia de acordo com o volume de chuvas, sua 

periodicidade, área de coleta e volume do reservatório. 

A utilização de águas pluviais, na verdade, não é uma ideia nova. Conforme estudos 

de Tomaz (2005 apud MALQUI, 2008) esse sistema já era utilizado há muito tempo em 

vários países. Existem registros de sistemas de captação de água da chuva datados de mais de 

dois mil anos. A água era utilizada para manutenção de culturas agrícolas, dessedentacão de 

animais e usos domésticos diversos. Ocorre que, há algum tempo essa tecnologia caiu em 

desuso pela comodidade que as novas tecnologias de abastecimento trouxeram, como a 

construção de reservatórios, barragens, irrigação encanada, técnicas de utilização de águas 
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subterrâneas e redes de abastecimento. Agora, porém, vem se tornando uma ótima alternativa 

para o problema de escassez de água por sua relativa praticidade e baixo custo.  

Seu uso não apenas contribui para a conservação de água potável como também evita 

enchentes em cidades de maior porte, que normalmente tem pouca superfície permeável. 

Malqui (2008) cita o exemplo de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, as quais 

vêm utilizando sistemas de captação de água da chuva no intuito de controlar o volume de 

água escoada evitando, desta forma, a ocorrência de inundações. 

Existem ainda outros exemplos de utilização de captação de água da chuva. Segundo 

Cohim (2008) em algumas cidades brasileiras já existem leis que têm por objetivo obrigar as 

construções a reterem a água de chuva, para diminuir as enchentes urbanas. Em Santo André a 

Lei Municipal nº 7.606, de dezembro de 1997 institui a cobrança de taxa referente ao volume 

de água lançado na rede de coleta pluvial do município. Em São Paulo, a Lei Municipal nº 

13.276 de janeiro de 2002, torna obrigatória a execução de reservatório para as águas de 

chuva nos lotes que tenham área impermeabilizada superior a 500m². 

A água da chuva, atualmente está sendo vista como um problema, principalmente em 

grandes cidades. No entanto, se bem empregada, pode se tornar uma solução viável e 

econômica para o abastecimento, desde pequenas cidades até grandes metrópoles, as quais já 

vem sofrendo com a escassez deste precioso bem. Sua utilização, no entanto, imprescinde de 

estudos específicos com relação a sua viabilidade para o uso a que se destina. Para Moruzzi 

(2008) em relação à água pluvial, os aspectos qualitativos têm relação com a localização 

geográfica e tipo de superfície de captação, existe ainda a indicação de tratamentos 

específicos de acordo com o uso a que se destina. Os aspectos quantitativos envolvem índices 

pluviométricos, área de captação e demanda. O sistema de captação e armazenamento de água 

pluvial deve ser independente das instalações hidráulicas e de reservação prediais 

convencionais.  

Citando considerações de Gonçalves (2006), a ação humana é principal causa de 

lançamento de partículas para a atmosfera que acabam por deteriorar a qualidade de chuva. 

Indústrias como a de celulose, fertilizantes e cimento, combustão de combustíveis, pedreiras, 

entre outras, poluem a atmosfera com materiais compostos de nitrogênio, enxofre, monóxido 

e dióxido de carbono, halogênios, dentre os quais alguns oxidam e causam as chamadas 

chuvas ácidas.  

Jaques (2005) aponta em seu artigo um estudo interessante realizado pela 

Universidade de Malásia, o qual mostra que somente as primeiras águas que caem da 

atmosfera carregam ácido, poluentes e microorganismos e que geralmente pouco tempo após 
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o inicio da chuva é possível constatar que a água tem características de água destilada, pronta 

para ser captada e armazenada. 

Conforme Malqui (2008) a qualidade das águas pluviais pode chegar a superar a de 

águas superficiais ou subterrâneas, pois não chegam a entrar em contato com materiais que 

possam contaminá-la por dissolver seus componentes, como rochas ou solo, e além disso não 

corre-se o risco de contaminação por contato com esgotos ou outros resíduos lançados ao solo 

ou rios. 

Segundo Tomaz (2009) há pesquisas que demonstram clara viabilidade de sistema de 

utilização de água da chuva para consumidores de níveis comercial e industrial, e também 

para residencial quando se trata de área de captação acima de 250m2. 

Cohim (2008) cita países como Japão e Alemanha, nos quais o uso de águas pluviais é 

amplamente estimulado. No Japão o principal intuito é prevenir enchentes urbanas e restaurar 

as fontes de água. Na Alemanha, a intenção primária é a conservação de águas subterrâneas, 

que é a principal fonte de abastecimento urbano. Em ambos os casos o sistema é subsidiado 

pela administração local e a destinação da água da chuva é para usos não nobres, sendo que o 

excesso é canalizado para infiltração no solo para recarga de aquíferos. 

O sistema de aproveitamento de água de chuva pode ser aplicado na lavagem de vasos 

sanitários, sistemas de ar-condicionado, sistemas de controle de incêndio, lavagem de 

veículos, lavagem de pisos e ainda na irrigação de jardins. Nas indústrias e estabelecimentos 

comerciais, a água de chuva pode ser utilizada para resfriamento de telhados e máquinas, 

climatização interna, lavanderia industrial, lava jatos de caminhões, carros e ônibus e limpeza 

industrial, entre outros. O armazenamento da água de chuva, também em áreas urbanas, 

favorece a redução do consumo de água potável e a melhor distribuição da carga de água de 

chuva imposta ao sistema de drenagem urbana. A utilização da água de chuva torna-se 

atraente principalmente nos casos de áreas de precipitação elevada, áreas com escassez de 

abastecimento e áreas com alto custo de extração de água subterrânea.  

De acordo com Campello Netto (2007 apud SOUZA, 2008), os sistemas de coleta de 

água de chuva podem ser classificados, segundo a técnica, em três categorias: coleta em 

telhado, coleta em superfície e coleta em diversos tipos de barragens. Dentre as três categorias 

destaca-se o sistema de coleta em telhado, que consiste um método simples de captação e 

armazenamento, constituído, basicamente, de telhado, calha (para transporte da água a partir 

do telhado) e tanque para armazenamento da água coletada. Dá-se o nome de cisternas aos 

tanques construídos para armazenar imediatamente as águas de chuva captadas em uma 
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superfície próxima, podendo ser: telhados, terreiros para secagem de grãos ou de implúvios 

para o consumo humano. No meio urbano, de uma forma geral, a captação tem os seguintes 

objetivos: reduzir a demanda por água tratada; combater enchentes urbanas, agravadas pelo 

excesso de pavimentação e impermeabilização das cidades; e reduzir o requerimento de 

galerias pluviais. Nas propriedades rurais a realidade é bastante diferente e, como geralmente 

os moradores destas regiões não contam com um sistema público de abastecimento de água, é 

uma das formas mais comuns para o acúmulo da água de uso doméstico.  

Ainda de acordo com o autor, existem basicamente dois modelos de cisternas: para 

captação de água de telhado e para captação de água de áreas pavimentadas. As cisternas 

construídas com o objetivo de captar a água de chuva têm como característica o recolhimento 

de pequena quantidade de água, sendo que o tamanho do reservatório de armazenamento 

depende do consumo, da área do telhado e da quantidade de chuva que cai na região. No que 

se refere aos materiais e métodos empregados na construção, as cisternas podem ser 

confeccionadas a partir de placas de cimento; tela-cimento; alvenaria de tijolos; concreto-

armado, cal ou plástico. Dentre estas, a cisterna de placa de cimento é o modelo mais 

encontrado em todo o Nordeste Brasileiro e compreende uma estrutura circular enterrada no 

solo até mais ou menos dois terços da sua altura. Neste caso, as placas são curvadas de acordo 

com o raio projetado da parede da cisterna, dependendo da capacidade prevista. 

Gonçalves (2006) enfatiza que diversos fatores influenciam a qualidade da água da 

chuva e dentre estes se destacam a localização geográfica (proximidade do oceano, áreas 

urbanas ou rurais), a presença de vegetação, as condições meteorológicas (intensidade, 

duração e tipo de chuva, regime de ventos), a estação do ano e a presença de carga poluidora. 

Pode-se citar ainda a influência dos materiais que compõem o sistema de captação e 

armazenamento como telhados, calhas e reservatório. Segundo o mesmo autor a qualidade da 

água da chuva deve ser considerada nos três momentos distintos de um sistema de 

aproveitamento: a chuva atmosférica, a chuva após passagem pela área de captação e na 

cisterna ou reservatório de armazenamento. 

Apesar da grande influência da atmosfera, as maiores alterações na qualidade da água 

da chuva geralmente ocorrem após sua passagem pela superfície de captação. Sobre as áreas 

de captação ocorre a deposição de compostos presentes na atmosfera bem como de outros 

materiais que são interceptados e retidos na superfície e carreados pela água da chuva que 

escoa sobre a mesma. Peters (2006) aponta que entre os diversos materiais e substâncias 

presentes nestas superfícies, podem-se citar: fezes de aves e roedores, artrópodes e outros 

animais mortos em decomposição, poeira, folhas e galhos de árvores, revestimento do 
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telhado, fibras de amianto, resíduos de tintas, entre outros que ocasionam tanto a 

contaminação por compostos químicos quanto por agentes patogênicos. Além disso, o próprio 

material do qual é feito o telhado pode criar condições para a retenção de sujeiras e 

proliferação de microorganismos o que contribui para a contaminação da água. A qualidade 

da água no reservatório depende de alguns cuidados como o funcionamento correto de 

dispositivos de retenção de materiais grosseiro e de descarte, evitar a entrada de luz e proteger 

aberturas que possibilitem a entrada de insetos. A limpeza regular é indispensável, pois num 

primeiro momento a tendência é de melhora na qualidade da água dentro do reservatório 

devido à sedimentação, mas com o tempo o acúmulo de matéria no fundo pode comprometer 

a qualidade da água causando ainda a diminuição da capacidade de armazenamento do 

reservatório. 

 
 

Fonte: Bella Calha (2009 apud AGNOLIN, 2009) 

 

 

2.6 COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA 

 

 

Figura 3: Esquema de funcionamento de sistema aproveitamento de água de chuva 
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Para a completa eficiência de um sistema de captação de águas pluviais é necessário 

que seja bem elaborado e executado de forma correta para servir aos propósitos aos quais se 

propõe, quais sejam, visar o aproveitamento das águas da chuva, diminuir o carregamento dos 

sistemas de coletas pluviais públicos e reduzir o escoamento superficial diminuindo assim os 

riscos de enchentes.  

Para tanto, é necessário dimensionar de forma correta os dispositivos para descarte da 

primeira água da chuva, os condutores, as calhas e a cisterna para o seu armazenamento.  

A ANA - Agência Nacional de Águas (2005) indica uma metodologia básica para 

desenvolver um sistema de coleta, tratamento e uso de águas pluviais em que são citadas as 

seguintes etapas, como também pode ser observado na figura abaixo: 

• determinação da precipitação média local (mm/mês); 

• determinação da área de coleta; 

• determinação do coeficiente de escoamento superficial; 

• caracterização da qualidade da água pluvial, 

• projeto do reservatório de descarte; 

• projeto do reservatório de armazenamento; 

• identificação dos usos da água (demanda e qualidade); 

• estabelecimento do sistema de tratamento necessário; 

• projeto dos sistemas complementares (grades, filtros, tubulações etc.). 

 

Figura 4: Sistema de aproveitamento de água pluvial 
Fonte: ANA (2005) 

 

 



 

23 
 

2.6.1 Precipitação 

 

 

A precipitação envolve toda a água da atmosfera que cai na superfície da terra, sendo 

na sua maneira líquida na forma de chuva, sólida na forma de neve ou gasosa na forma de 

neblina, possuindo assim três estados físicos. Segundo Bertoni e Tucci (2004 apud SOUZA, 

2008) o mais importante dos três estados é o liquido devido à capacidade da chuva de 

produzir escoamento superficial 

Visando uma maior eficiência no aproveitamento da água da chuva se faz necessário 

medir e compreender a necessidade desse tipo de recurso, avaliando a sua possibilidade de 

obtenção regional através, por exemplo, de séries de precipitação disponíveis em estações 

meteorológicas próximas da região de estudo. Através destes dados é possível elaborar o 

balanço hídrico do sistema para adequar a coleta e a necessidade da água da chuva, podendo 

assim, dimensionar de maneira eficiente e gerando maior economia para sua armazenagem, 

observando que a necessidade da água da chuva nem sempre se equivalerá a coleta disponível 

ou o espaço físico necessário para o armazenamento de toda chuva. 

 

 

2.6.2 Área de captação 

 

 

A área de captação geralmente utilizada é a de telhados e coberturas ou mesmo a 

superfície do solo, pátios e estacionamentos, mas em virtude da facilidade gerada na coleta e 

armazenagem, os telhados são os mais usuais na coleta de águas pluviais, os quais podem ser 

compostos por diferentes tipos de matérias como, por exemplo, concreto armado, telha 

cerâmica, telha de fibrocimento, telha de aço galvanizado, telha de acrílico ou de plástico ou 

ainda manta asfáltica. A área também pode ser ou não inclinada como pode ser observado nas 

figuras abaixo; 
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a) Telhado  b) Área impermeabilizada - Laje c) Telhado e Pátio 

 

           Fonte: Oliveira (2005 apud AGNOLIN, 2009) 

 

Dependendo do tipo de revestimento é atribuído um coeficiente de escoamento 

superficial, que influencia diretamente em tudo o dimensionamento de todo o sistema de 

captação, aumentando ou diminuindo as perdas de águas pluviais. 

A NBR 10844/89, nos orienta para a realização do calculo da área de captação, que 

trata a área, em metros quadrados, projetada na horizontal da superfície impermeável da 

cobertura onde a água é captada. 

 

 
           Figura 6: Área da superfície inclinada 

 

 

 
 

 

 

 

2.6.3 Coeficiente de escoamento superficial (C) ou runoff 

 

 

Seguindo orientações de Tomaz (2009), para o dimensionamento do sistema de 

captação de águas pluviais não é considerado todo o volume precipitado, em razão de ocorrer 

perdas, como evaporação, limpeza do telhado e auto-limpeza, tipo de material do telhado 

Figura 5: Diferentes áreas de captação 

Equação 1: Área superficial inclinada 
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entre outras. Visando compensar as perdas utiliza-se no cálculo da vazão um fator de ajuste 

chamando coeficiente de runoff ou coeficiente de escoamento superficial representado pela 

letra C, este coeficiente é a resultante da água que escoa superficialmente pelo total 

precipitado. Estudos realizados por este autor, o qual pesquisou coeficientes de escoamento 

superficial, demonstram que há uma  variação de 0,67 a 0,90, sendo portando estes os valores 

de perda. 

Seguem, na tabela abaixo, alguns materiais mais comumente utilizados no sistema de 

captação e a faixa do coeficiente em que se enquadra. O valor mais indicado para o 

coeficiente de escoamento superficial no Brasil segundo Tomaz (2009) é C=0,80 que significa 

20% de perda de toda a água precipitada. 

 

Tabela 2: Coeficiente de runoff médios 
Material Coeficiente de runoff 

Telhas cerâmicas 0,8 a 0,9 

Telhas esmaltadas 0,9 a 0,95 

Telhas corrugadas de metal 0,8 a 0,9 

Cimento amianto 0,8 a 0,9 

Plástico, PVC 0,9 a 0,95 

Fonte: Tomaz (2009) 

 

 

2.6.4 Vazão de projeto 

 

 

A vazão de projeto será obtida segundo a NBR 10844/89, através da equação que 

segue: 

 

 

 

 

Em que: 

Q – vazão de projeto (L/min); 

I – intensidade pluviométrica (mm/h); 

A – área de contribuição (m²); 

 

Equação 2: Vazão de projeto 
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Conforme Tomaz (2003 apud DONATI, 2008) cabe ressaltar que na equação acima 

não é considerado o coeficiente de escoamento superficial devido ao fato da fórmula racional 

considerar o C igual a 1 portanto sendo anulado na equação.  

 

 

2.6.5 Calhas e condutores 

 

 

Para o transporte das águas pluviais do local de coleta até a armazenagem são 

necessários calhas e condutores horizontais e verticais, os quais são fundamentais em um 

sistema de aproveitamento de água da chuva, podendo ser constituídos por diversos tipos de 

materiais como, por exemplo, PVC ou metais.  

A norma que norteia o correto dimensionamento e execução é da NBR 10844 de 

dezembro de 1989 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT que trata sobre 

instalações de esgoto pluvial, que especifica diâmetro mínimo de condutores e drenagem das 

águas pluviais, diminuindo o risco que ocorrer erros de dimensionamento e evitando o 

colapso do sistema.  

Deve ser ressaltada a necessidade, não apenas do dimensionamento correto de todo o 

sistema mas também da manutenção e limpeza das calhas e condutores verticais e horizontais.  

 

 

2.6.6 Remoção do material grosseiro 

 

 

Com a mesma importância do correto dimensionamento, a remoção de materiais como 

folhas e galhos torna-se essencial, sendo necessário, portanto que seja elaborado um sistema 

que evite a entrada desse tipo de material no reservatório, pois pode prejudicar a qualidade a 

água e também obstruir os condutores, 

Abaixo estão disponíveis alguns sistemas que evitam a entrada de materiais grosseiros 

no sistema de captação.  
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        a) Grade instalada nas calhas 

        Fonte: 3P Téchnick (2008 apud DONATI, 2008) 

b) Grelha flexível para saída da calha 

Fonte: Tigre (2008 apud DONATI, 2008) 

  

        c) Sistema para retirada de materiais grosseiros 

instalado diretamente no tubo vertical  

        Fonte: 3P Technick (2008 apud DONATI, 2008) 

         Filtro onde a sujeira separada não se acumula, ela 

é encaminhada diretamente para a galeria pluvial.     

.        Fonte: 3P Technick (2008 apud DONATI, 2008) 

  

Figura 7: Dispositivos para retirada de materiais grosseiros 
 

 

2.6.7 Descarte da primeira água 

 

 

Os primeiros minutos de chuva correspondem à lavagem do telhado porque apresenta 

a maior parte de agentes contaminantes das águas pluviais como, por exemplo, poeiras, 

folhas, fezes de animais e aves e galhos além de outros detritos e contaminantes dispersados 

por via aérea que vão acumulando na superfície de captação e calhas durante todo o tempo de 

estiagem. Em virtude disso é recomendado o descarte dos primeiros milímetros da 

precipitação para evitar o comprometimento de toda a água do reservatório. 

 Conforme preleciona a ANA (2005) a finalidade do reservatório de descarte é a 

detenção temporária para posterior rejeite da água captada na fase inicial da chuva. A 

quantidade de água para rejeite é estabelecida em virtude da qualidade que a água apresenta 

durante o período inicial da precipitação, que ocorrem devido à variação no período de 
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estiagem. Para a realização do referido rejeite são utilizados alguns dispositivos dentre os 

quais podemos citar, tonéis, reservatórios de autolimpeza com torneira bóia, dispositivos 

automáticos etc. 

Segundo Gonçalves (2006) diversos estudos têm comprovado que a primeira chuva ou 

chuva inicial é a mais poluída. Este primeiro volume lava a atmosfera e a superfície de 

captação carreando consigo os poluentes presentes no ambiente. A qualidade da água da 

primeira chuva vai depender do tipo de poluentes presentes na área e do período antecedente 

sem precipitação. 

A partir de seus estudos, Annecchini (2005) constatou que o descarte dos primeiros 

milímetros das precipitação pluviométrica, permite que a água armazenada que não entrou em 

contato com a atmosfera poluída nem com a área de coleta suja seja de melhor qualidade, 

como indica o um dos parâmetros utilizados de turbidez, que passou de. 15,9 UNT na 

primeira chuva para 0,4 UNT para a chuva do reservatório, com a eliminação de apenas 0,5 

mm de primeira chuva. 

 Para Malqui (2008) o descarte dos primeiros milímetros de chuva é possível ser 

realizado apenas com a ligação de um conector à cisterna, através de um tubo, posteriormente 

ao inicio da chuva, mas este método é prático, em virtude de que a conexão é realizada 

manualmente dependendo portando, que uma pessoa para isso.  

Outras técnicas de rejeito das primeiras águas pluviais podem ser citadas, dentre as 

quais destacam-se dois métodos referenciados por Texas Water Development Board (2005 

apud MALQUI, 2008). O primeiro está representado na figura abaixo e apresenta um 

funcionamento simplificado, em um tubo de PVC o qual capta os primeiros milímetros da 

chuva precipitado. Quando o tubo estiver cheio a água restante é desviada para um condutor 

principal que é direcionado a cisterna. O referido mecanismo pode ser drenado de forma 

contínua através de um orifício ou válvula próximo a base. Além disso este dispositivo, via de 

regra, apresenta uma abertura destina a realizar a limpeza, esvaziar e limpar o tubo de PVC 

após cada precipitação. 
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Fonte: Texas Water Development Board (1997 apud MALQUI, 2008) 

 
Segundo Malqui (2008) o segundo método se apresenta mais sofisticado, sendo 

composto por um tubo com uma válvula esférica flutuante em seu interior. Posteriormente a 

precipitação completar o volume do tubo, essa elevação do nível da água faz com que a esfera 

feche a passagem da água para dentro do tubo e o fluxo é direcionado para o reservatório de 

armazenamento. A exemplo do primeiro método, este também necessita ser esvaziado e limpo 

posteriormente a cada precipitação. O referido pode ser observado na figura abaixo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Fonte: Texas Water Development Board (1997 apud MALQUI, 2008) 

Figura 8: Dispositivo de descarte 

Figura 9: Dispositivo de descarte com válvula esfera 
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Ainda de acordo com Malqui (2008) outros dispositivos podem ser utilizados como, 

por exemplo, reservatórios de auto-limpeza sendo constituído de torneira bóia que se 

apresenta como outra alternativa de descarte. Eles são pequenos tanques compostos de uma 

bóia que é fechada quando a precipitação atinge um nível pré-estabelecido. Desta forma a 

água é desviada para o reservatório de armazenamento após os primeiros milímetros de 

chuva. O tanque de auto limpeza deve ser esvaziado após o termino da precipitação. De modo 

geral todos os métodos exigem que pequenos tanques ou tubos de PVC sejam esvaziados 

posteriormente cada precipitação. 

Segundo RAINDROPS (2002 apud DONATI, 2008) a água que é coletada nesses 

tanques deve ser descartada através de infiltração no solo. Porém essa infiltração deve ocorrer 

de forma gradual e através de trincheiras e caixas de infiltração, juntamente com a água de 

transbordo da cisterna. Através desta infiltração no solo a água sofre um processo de 

purificação tornando própria para se unir as águas subterrâneas.  

Conforme se infere dos estudos de Tomaz (2005 apud MALQUI, 2008), o sistema de 

rejeite dos primeiros milímetros de precipitação aponta uma regra prática. Na Florida (EUA), 

por exemplo, é utilizado como parâmetro de descarte os primeiros 40 litros para cada 100m2 

de área de coleta, ou seja 0,4 L/m2. Mas para o Brasil é indicado um volume de rejeite de 100 

litros de chuva para cada 100m2 de área de captação, portanto 1L/m2. 

 

 

2.6.8 Formas de tratamento 

 

 

Conforme a ANA (2005), mesmo sendo rejeitado os primeiros milímetros de 

precipitação, algumas substancias podem permanecer na água coletada e dependendo da 

finalidade e da qualidade a que se propunha pode ou não ser utilizados dispositivos que 

garantam a sua pureza. Levando em consideração apenas as finalidades mais usuais em 

edifícios como por exemplo, irrigação de áreas verdes, torres de resfriamento de sistemas de 

ar condicionado, lavagens de pisos, descarga em toaletes, etc., são adotados sistemas de 

tratamento compostos de unidades de sedimentação simples, filtração simples e desinfecção 

com cloro ou com luz ultravioleta. Eventualmente podem ser utilizados sistemas que 

proporcionem níveis de qualidade mais elevados.  
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Segundo apontamentos de RAINDROPS (2002 apud DONATI, 2008) observa-se que 

se a água captada tiver destino não potável como beber, cozinhar e tomar banho, não será 

necessário a sua desinfecção tendo em vista que esse sistema de tratamento elevaria o custo 

do projeto e necessitaria de manutenção constante.  

 

 

2.6.9 Estimativa de demanda 

 

 

O consumo humano querer água para duas finalidades diversas; para fins potáveis e 

não potáveis. A água destinada a ingestão, preparo das refeições e higiene pessoal se enquadra 

como água potável e a água que se destina a descarga de vasos sanitários, lavagem de carros, 

calçadas, irrigações em jardins, etc. é denominada como água não potável. 

Segundo PROSAB (2006 apud AGNOLIN, 2009) 52% em média do volume total de 

demanda de água em uma residência é destinada a fins não potáveis. Por este motivo é 

interessante praticar um modelo de abastecimento de rede dupla de água, podendo diferenciar 

rede de água potável e não potável, reduzindo desta forma o consumo de água da 

concessionária. 

Um fator de grande influencia para o cálculo do volume da cisterna é a demanda de 

água pluvial que será requerida. Em virtude disso se faz necessário levantar com exatidão e de 

forma correta os valores de demanda visto que refletirão no volume do reservatório e por 

consequência no custo final do sistema de aproveitamento das águas pluviais.  

A tabela abaixo demonstra as informações de consumo diário de água em litros por 

pessoa em diversas atividades. 
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Tabela 3: Consumo predial diário de água 
Prédio Consumo (litros/dia) 

Alojamentos Provisórios  80 per capita 

Ambulatórios 25 per capita 

Apartamentos 200 per capita 

Casas populares ou rurais 120 per capita 

Cavalariças 100 por cavalo 

Cinemas e teatros 2 por lugar 

Creches 50 per capita 

Edifícios públicos ou comerciais 50 per capita 

Escolas – externatos 50 per capita 

Escolas – internatos 150 per capita 

Escolas - semi-internatos 100 per capita 

Escritórios 50 per capita 

Garagens 50 por automóvel 

Hotéis (s/ cozinha e s/ lavanderia)  120 por hospede 

Jardins 1,5 por m² 

Lavanderias 30 por kg de roupa seca 

Matadouros - animais de grande porte 300 por cabeça abatida 

Matadouros - animais de pequeno porte 150 por cabeça abatida 

Mercados 5 por m de área 

Oficina de costura 50 per capita 

Orfanatos, asilos, berçários 150 per capita 

Postos de serviço p/ automóveis 150 por veiculo 

Quartéis 150 per capita 

Residências 150 per capita 

Restaurantes e similares 25 por refeição 

Templos 2 por lugar 
Fonte: CREDER (1991 apud AGNOLIN, 2008) 

 

 

2.7 QUALIDADE DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

 

 

A qualidade das águas pluviais tem como base não apenas o local em que é captada, 

mas também a atmosfera pela qual passa durante a precipitação, por exemplo, atividades 

industriais, agrícolas, mineração ou mesmo automóveis geram poluentes que contaminam a 

atmosfera transferindo desta forma os poluentes para água que precipita. 

Conforme RAINDROPS (2002 apud DONATI, 2008), para estabelecermos índices 

mínimos de qualidade das águas da chuva é preciso ter em mente a finalidade a que se destina 

o aproveitamento. A área de coleta interfere diretamente na qualidade final da água o que 

pode ser um limitador do seu aproveitamento ou atingir níveis satisfatórios com um sistema 

de tratamento.   



 

33 
 

Na tabela abaixo pode ser observado como a área de coleta esta diretamente 

relacionado com a qualidade da água. 

 

Tabela 4: Variação da qualidade da água da chuva devido ao sistema de coleta 
Grau de 
Purificação 

Área de Coleta da Chuva Uso da Água da chuva 

A 
Telhados (lugares não ocupados 

por pessoas ou animais). 
Lavar banheiros, regar as plantas, a 

água filtrada é potável. 

B 
Telhados (lugares freqüentados por 

animais e pessoas). 
Lavar banheiros, regar as plantas, a 

água não pode ser usada para beber. 

C 
Terraços e terrenos 

impermeabilizados, áreas de 
estacionamento. 

Mesmo para os usos não potáveis, 
necessita de tratamento. 

D Estradas, vias férreas elevadas. 
Mesmo para os usos não potáveis, 
necessita de tratamento. 

Fonte: RAINDROPS (2002 apud DONATI, 2008) 

 

 

2.7.1 Qualidade da água antes de atingir o solo 

 

 

Segundo Alt (2009), a atmosfera é composta de uma mistura de gases a qual é 

constituída de partículas tanto em suspensão, sólidas ou líquidas. A água é a resultante da 

aglutinação entre as gotículas que constituem as nuvens e as substâncias a que ela se 

incorporam durante a chuva. 

Conforme o estudioso, vários fatores podem interferir na composição da água da 

chuva, entre os quais podemos citar: a localização geográfica do ponto de coleta, condições 

metereológicas, intensidade e duração da precipitação, regime de ventos, estação do ano, 

presença de vegetação e cargas poluidoras. 

Alt (2009) afirma ainda que a localização geográfica é um dos aspectos de maior 

relevância tendo em vista que nas áreas de coleta próximas ao oceano a água precipitada 

apresenta elementos como o sódio, potássio, magnésio, cloro e cálcio. Por outro lado, nas 

áreas de coleta distantes da costa, os elementos presentes são de origem terrestre, por 

exemplo, as partículas de solo que entre outros podem conter sílica, alumínio e ferro, e ainda 

elementos de origem biológica como, nitrogênio, fósforo e enxofre. 

Ainda segundo Alt (2009), em locais que contenham centros urbanos e pólos 

industriais são encontradas modificações nas concentrações naturais da água pluvial, isso se 
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deve a elementos poluidores dispersos no ar, como o dióxido de enxofre (SO2), óxidos de 

nitrogênio (NOX) ou ainda chumbo, zinco e outros. Em algumas regiões com grandes índices 

de poluição pode ser observado um fenômeno chamado “chuva ácida’’, essa chuva é 

decorrente da diminuição do pH da água para valores inferiores a 5,6. 

 Conforme Andrade Neto (2003) fábricas e carros queimam combustíveis fosseis 

(carvão e petróleo), dando origem a poluição. Uma parte dessa poluição precipita sobre o solo 

e árvores, enquanto a outra parte é lançada na atmosfera e se combina com as gotículas de 

água, podendo ocorrer a chuva ácida. A principal característica desse tipo de chuva é o seu 

poder de corrosão em relação a grande parte dos metais, calcário e outras substâncias. Mas na 

maior parte do mundo e principalmente em regiões rurais e cidades com um baixo grau de 

industrialização os índices de poluição e contaminação atmosférica são baixos e incapazes de 

comprometer significativamente a qualidade das águas pluviais que se apresenta como a água 

natural disponível de melhor qualidade, com algumas exceções.  

De acordo com Alt (2009), em geral, é recomendado que as águas pluviais sejam 

utilizadas para fins não potáveis, isso se destaca principalmente em regiões industriais, em 

que a poluição atmosférica pode chegar a grandes índices. É importante salientar que mesmo 

para fins não potáveis como a utilização em indústrias (caldeiras, refrigeração, indústria de 

papel e outros), as águas pluviais devem receber o mínimo de tratamento para ajustar os 

índices de poluição ao fim desejado.  

 

 

2.7.2 Qualidade da água após escorrer pela área de captação 

 

 

Segundo Alt (2009), a área de captação como coberturas, pátios e estacionamentos, 

que, estão na maioria das vezes expostos a intempéries, animais, microorganismos 

patológicos, poluentes urbanos, vegetações entre outros, alteram as qualidades físicas e 

químicas das águas pluviais. Desta forma podemos observar que os critérios de eficiência da 

captação englobam o controle e a limpeza previa da superfície de captação, ou seja, o ideal 

seria a área de captação ser limpa e desinfetada minutos antes da precipitação, porém este 

procedimento se apresenta impraticável e pouco eficaz tendo em vista que a chuva geralmente 

é precedida de rajadas de vento que trazem consigo contaminantes atmosféricos.  

Segundo Alt (2009, p. 20) 
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Diante deste fato procura-se resguardar uma limpeza mínima e automática da 
superfície, lembrando que o tipo do material, a inclinação da superfície e sua forma 
geométrica interferem diretamente na qualidade desta limpeza.  No caso específico 
de captação em coberturas, os melhores telhados quanto a facilidade de limpeza e ao 
aspecto bacteriológico são pela ordem: metálico, fibrocimento, plásticos, telhas 
cerâmicas. (Terry, 2001). As coberturas sem reentrâncias, com grandes “panos” 
planos e bem inclinados dificultam a permanência de animais como pássaros e 
pequenos roedores e a retenção de material orgânico proveniente da vegetação 
circunvizinha. Aliados a isto, ainda facilitam o escoamento da água de lavagem e 
conseqüente carreamento desses poluentes. 

 

Como se pode inferir dos estudos de Alt (2009) o mais viável método para a limpeza 

da área de captação é utilizar parte da própria precipitação para a purificação da superfície de 

coleta, assegurando que a água da lavagem seja rejeitada, sendo este o conceito do primeiro 

fluxo (first flush) de escoamento de águas pluviais, em virtude dos primeiros milímetros de 

precipitação apresentarem um grau de poluição substancialmente maior que os períodos 

posteriores. 

Em seus estudos, May (2004) elaborou métodos para o rejeite dos primeiros 

milímetros de precipitação. Na figura abaixo pode ser observado um destes métodos, o 

reservatório de auto-limpeza com torneira bóia. Neste dispositivo a água que é captada é 

envida para o reservatório que deve estar vazio. Ao atingir um nível pré-estabelecido, a bóia 

de nível no interior do tanque sobe e bloqueia de forma automática a torneira bóia válvula. 

Desta forma a água tem sua vazão direcionada para a cisterna. No entanto se faz necessário 

que reservatório de auto-limpeza esteja vazio para receber a água de lavagem da próxima 

precipitação. 
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Figura 10: Reservatório de auto-limpeza com torneira bóia 

Fonte: May (2004) 

 

Na figura abaixo é exemplificado outro método para rejeite dos primeiros milímetros 

de chuva proposto por Annecchini (2005), o qual consiste em: quando o volume do 

reservatório de descarte da primeira chuva é completado a entrada de água é bloqueada por 

bola flutuante que esta contida no interior do reservatório, desviando desta forma o fluxo de 

água para o reservatório inferior (cisterna). 
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Figura 11: Descarte da primeira chuva com sistema de bóia 

Fonte: Ranatunga (1999 apud ANNECCHINI, 2005) 

 

 

2.7.3 Qualidade da água dentro do reservatório 

 

 

Para Alt (2009) a finalidade da cisterna em um sistema de captação é armazenar a água 

captada. E também é de sua responsabilidade grande parte do custo final do sistema de 

captação, necessita de espaço físico (principalmente em prédios já construídos) e controla a 

qualidade da água coletada. Para garantir a qualidade da água é necessário que alguns 

cuidados especiais sejam tomados como evitar a entrada de luz solar na cisterna evitando 

assim o aparecimento de algas, a tampa que será realizada a inspeção deverá ser 

hermeticamente fechada e a saída do extravasor devera conter grade para evitar a entrada de 

pequenos animais.  

Para o estudioso, devido à cisterna ser um ambiente em que a água permanece parada 

durante certo tempo ocorre à sedimentação de materiais que acaso tenham passado pelos 

sistemas de filtração podendo gerar o aparecimento de microorganismo que venham a 

comprometer a saúde dos usuários do sistema.  
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Ainda de acordo com o autor, orienta-se que seja realizada a limpeza da cisterna no 

mínimo uma vez a cada ano, sendo retirada a lama do fundo do reservatório oriunda da 

sedimentação dos materiais. É importante ressaltar que o fundo deverá ter uma pequena 

declividade visando facilitar a descarga total. 

 

 

2.8 MANUTENÇÃO NO SISTEMA 

 

 

Conforme orientação da NBR 15527 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2007) a manutenção deverá ser executada em todo o sistema de aproveitamento 

de água da chuva (calhas, condutores, reservatórios, etc.) com o objetivo de editar seu colapso 

devido a obstrução que pode ser causada pelo acúmulo de material e a contaminação da água 

armazenada no reservatório. Na tabela que segue estão dispostos os dispositivos e a 

frequência de limpeza.  

 

Tabela 5: Frequência de manutenção 
Componente Freqüência de manutenção 

Dispositivo de descarte de detritos Inspeção mensal, Limpeza trimestral 

Dispositivo de descarte de escoamento inicial Limpeza mensal 

Calhas, condutores verticais e horizontais Semestral 

Dispositivos de desinfecção Mensal 

Bombas Mensal 

Reservatório Limpeza e desinfecção anual 

Fonte: NBR 15527 (ABNT, 2007) 

 
 

2.9 DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO INFERIOR 

 

 

Dentre os vários métodos existentes para o dimensionamento do reservatório para a 

captação das águas pluviais um dos mais difundidos é o Método de Rippl. Segundo Tomaz 

(2009), em hidrologia é comumente utilizado o “diagrama de massas” para estabelecer 

padrões de vazões em reservatórios, em outras palavras, através do diagrama é possível 

provisionar abastecimento perene tanto em períodos em que há chuva quanto nos que não há. 
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Porem este método só torna-se valido quando o volume total coletado for superior ao volume 

total requerido, podendo desta forma, mantém o abastecimento durante todo o período de 

seca, atendendo completamente as necessidades exigidas. 

A utilização do Método de Rippl é indicada através da Norma NBR 15527 que traz 

também outros métodos de dimensionamento do volume de um reservatório como o Método 

da Simulação, Método Azevedo Neto, Método prático alemão, Método prático inglês e o 

Método prático australiano.  

O método de Rippl consiste na utilização de séries sintéticas ou históricas de 

precipitação, as quais são utilizadas para obtenção de um volume total de chuva, também se 

fazendo necessário o cálculo do volume total de demanda de água. A partir da diferença do 

total de água pleiteada pelo total de chuva aproveitado, chega-se ao somatório da carência de 

água, desta forma encontramos o volume final do reservatório.  

O cálculo para o dimensionamento será desenvolvido conforme exemplifica a tabela 

abaixo. 

 

Tabela 6: Dimensionamento do reservatório pelo método de Rippl 

Meses 
Chuva média 
mensal (mm) 

Demanda 
constante 

mensal (m3) 

Área de 
captação (m3) * 

C = 0,80 

Volume de 
chuva 

mensal (m3) 

Diferença entre 
demanda e vol. 

Da chuva 

Diferença 
acumulada Observação 

Janeiro        

Fevereiro        

Março        

Abril        

Maio        

Junho        

Julho        

Agosto        

Setembro        

Outubro        

Novembro        

Dezembro        

TOTAL        

Fonte: TOMAZ (2005 apud DONATI, 2008) 

 

Segundo Alt (2009) a primeira coluna corresponde ao período de tempo que varia de 

Janeiro a Dezembro. A segunda coluna é destinada as médias das chuvas mensais dada em 

milímetros da localidade desejada. Na terceira coluna são os dados da demanda mensal que 
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são atribuídos conforme a necessidade que se destina o aproveitamento das águas pluviais, 

sendo fornecido em metros cúbicos. Para a quarta coluna temos a área de captação das águas 

pluviais sendo dada em metros quadrados e, conforme a norma, considerada sua projeção 

sobre o terreno e sua multiplicação pelo coeficiente de runoff. Para a quinta coluna são 

atribuídos os valores de volumes mensais de água da chuva o qual é obtido através da 

multiplicação da segunda coluna com a quarta coluna, dividindo o resultado obtido por 1000 

para que o resultado do volume seja em metros cúbicos.  

Para o estudioso, com relação a sexta coluna temos a diferença entre os volumes da 

demanda e o volume de chuva precipitada mensais, se o resultado indicar sinal negativo há 

excesso de captação das águas pluviais, mas o sinal da resultante for positivo refere-se a 

carência de chuvas, não sendo portanto, o total precipitado suficiente para suprir a demanda. 

Conforme Donati (2008), na sétima coluna observamos as diferenças acumuladas da 

sexta coluna considerando apenas os valores positivos. Nesta coluna foi considerado o 

reservatório cheio e os valores resultantes das diferenças acumuladas que tiveram sinal 

negativo não foram considerados porque correspondem ao excesso de água. A soma só 

começa a partir dos valores positivos e continua até que a diferença de anule, desprezando 

todos os valores negativos que se seguirem, continuando a soma quando tiver outro valor 

positivo. O valor máximo que for estabelecido para esta coluna será o volume do reservatório. 

E por fim, ainda segundo Donati, a oitava coluna deve ser preenchida com as 

observações que são realizadas utilizando letras E, para a água que será escoada pelo 

extravasor, letra D indicando que o nível de água esta baixo e a letra S, que indica que o nível 

da água está subindo.  

 

 

DIMENSIONAMENTO DA REDE DE RECALQUE 

 

 

Rede de recalque pode ser definida como a tubulação que vai da bomba até o 

reservatório superior. 

Como se infere dos estudos de Donati (2008) a NBR 5626 estabelece que a capacidade 

mínima horária de uma bomba deve ser de 15% do consumo diário. Para efeito prático, 

podemos tomar 20%, fazendo desta forma com que a bomba trabalhe durante 5 horas, para 

recalcar o consumo diário. Para o cálculo do dimensionamento da tubulação de recalque será 

utilizada a fórmula de Forchheimer.  
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Em que: 

D - diâmetro, em metros; 

Q - vazão, em m³/s; 

X - horas de funcionamento dividido por 24 horas. 

 

 

2.10 DIMENSIONAMENTO DO ENCANAMENTO DE SUCÇÃO 

 

 

Segundo a SCHNEIDER (2010) o encanamento de sucção pode ser definido como a 

tubulação que vai da bomba até a lâmina de água do reservatório inferior.  

 O mesmo é apresentado em uma tabela, como pode ser vista abaixo, como sugestões 

de diâmetros a serem utilizados em função da vazão calculada para o projeto. 

 

Tabela 7: Sugestão de Diâmetro de Tubulação por Vazão 

Sucção 

Vazão (m3
/h) 0 a 1,5 1,5 a 3,0 3,0 a 6,5 6,5 a 8,5 8,5 a 16 16 a 25 25 a 35 35 a 65 65 a 120 

Diâmetro 
Polegadas 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 

Milímetros 25 32 40 50 60 75 85 110 140 

Fonte: SCHNEIDER (2010) 

 

 

2.11 DIMENSIONAMENTO DA BOMBA 

 

 

Para o dimensionamento ideal de uma bomba é necessário que tenhamos alguns dados 

em mãos, como é indicado pela SCHNEIDER (2010), tais como: 

 - Altura de sucção: desnível entre a bomba e a lamina d’água do reservatório 

inferior. 

 - Altura de recalque: desnível entre a bomba e o ponto mais alto da instalação. 

Equação 3: Fórmula de Forchheimer 
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 - Comprimento da tubulação: comprimento da tubulação de sucção mais a de 

recalque 

 - Quantidade de água necessária por hora  

 

Para definir a motobomba que será utilizada é fundamental a determinação da altura 

manométrica total (AMT) dada através da equação: 

 

 

 

 

Em que: 

AMT - Altura manométrica total em metros de coluna de água (m c.a.); 

AS – Altura de sucção, em metros; 

AR – Altura de recalque, em metros; 

PCtubos – Perda de carga, em m c.a.; 

CT – Comprimento total da tubulação, em metros; 

Fpc – Perda de carga em tubulação, em porcentagem; 

 

Após a determinação da altura manométrica é definida a motobomba ideal através de 

uma tabela comercial. 

Conforme Cohim (2008), no entanto é interessante ressaltar que durante a elaboração 

do sistema de aproveitamento de águas pluviais, o recomendado é que quando possível o 

reservatório de captação seja localizado em um ponto mais elevado do destino final da água, 

evitando o bombeamento e aumentando a eficiência energética do sistema e diminuindo o 

custo.  

 

 

2.12 DIMENSIONAMENTO DO ENCANAMENTO DE RECALQUE 

 

 

Segundo a SCHNEIDER (2010) o encanamento de recalque pode ser definido como a 

tubulação que vai da bomba até o ponto mais alto da instalação (reservatório superior) 

Equação 4: Dimensionamento da bomba 
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O encanamento de recalque é a seguir apresentado como sugestões de diâmetros a ser 

utilizado em função da vazão calculada para o projeto. 

 

Tabela 8: Sugestão de Diâmetro de Tubulação por Vazão 

Recalque 

Vazão (m3
/h) 0 a 1,5 1,5 a 3,0 3,0 a 6,5 6,5 a 8,5 8,5 a 18 18 a 35 35 a 60 60 a 120 120 a 250 

Diâmetro 
Polegadas 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 

Milímetros 25 32 40 50 60 75 85 110 140 

Fonte: SCHNEIDER (2010) 
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2.13 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Iniciou-se o Projeto de pesquisa conhecendo o local e a estrutura física na qual será 

implantado o sistema de captação de águas pluviais, qual seja, o Prédio Odontológico da 

Universidade do Oeste de Santa Catarina Campus II situado na cidade de Joaçaba - SC, com a 

finalidade de constatar o tamanho da estufa e a área de coleta e o provável local para 

implantação da cisterna. 

Posteriormente à primeira visita feita ao local, passou-se então para a pesquisa 

bibliográfica utilizando sites da internet, projetos de pesquisa e materiais disponibilizados 

pelo professor orientador, com o objetivo de buscar informações sobre o assunto e definir o 

melhor método para o cálculo do volume do reservatório inferior 

Com a fundamentação teórica concluída, foram levantados os dados sobre a 

precipitação na cidade de Joaçaba usando para isso o estudo realizado por Agnolin (2009). 

Para o calculo da área de captação foram necessários os projetos digitais (plantas e cortes), 

fornecidos pelo professor orientador Fabiano Alexandre Nienov, tendo em vista que seria 

impraticável a medição do local em virtude de estar a grande altitude. Para a determinação da 

demanda da estufa contou-se com a colaboração a professora Maira Aparecida Dalavequia 

compartilhando informações sobre o consumo de água da estufa sendo de grande relevância 

para a execução deste projeto e o Senhor Ângelo Chiodelli o qual realizou a medição da 

estufa e forneceu informações sobre o consumo de água destinada à limpeza do campus. 
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2.14 RESULTADOS 

 

 

2.14.1 Precipitação Pluviométrica 

 

 

Agnolin (2009) estabeleceu, a partir de seus estudos, índices de precipitação para a 

cidade de Joaçaba SC compreendendo um período entre 1943 a 2008 abaixo transcritos. 

 

Tabela 9: Precipitação em Joaçaba – SC (1943-2008) em mm 

 Mês Total 
Geral 
Anual 

Média 
Chuva 
Mensal Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

1943    39 316 229 187 59 123 110 70 50 1183 131 

1944 185 85 110 34 12 53 67 47 51 84 150 8 884 74 

1945 157 113 112 93 32 83 77 104 100 83 119 124 1196 100 

1946 244 282 95  91 223 39 60 28 195 152 157 1566 142 

1947 162 256 54 81 111 207 46 135 196 98 61 126 1532 128 

1948 83 200 113 82 250 10 226 178 78 233 88 13 1554 130 

1949 89 33 125 100 73 152 26 97 107 86 79 73 1041 87 

1950 183 102 119 74 71 17 57 197 175 354 179 101 1629 136 

1951 107 198 65 53 70 58 53 8 79 356 158 36 1241 103 

1952 48 86 86 20 57 162 147 37 198 343 80 80 1343 112 

1953 232 109 122 85 126 38 119 102 139 416 62 61 1612 134 

1954 121 184 117 159 160 280 233 38 381 316 11 256 2256 188 

1955 137 107 100 201 122 182 166 77 30 120 63 174 1480 123 

1956 282 51 82 176 157 78 70 79 204 102 20 152 1453 121 

1957 148 177 129 150 5 139 239 339 235 129 72 103 1865 155 

1958 111 161 127 53     103 151 253 219 1178 147 

1959 114 150 93 201 99 52 46 88 132 121 113 85 1294 108 

1960 54 130 91 81 88 44 64 219 122 150 142 74 1258 105 

1961 122 148 176 196 79 70 24 105 348 222 127 93 1711 143 

1962 61 100 75 45 249 27 100 62 177 139 129 59 1220 102 

1963 325 111 210 48 56 19 65 83 117 253 288  1574 143 

1964 30 217 126 201 16 58 80 172 133 136 70 122 1361 113 

1965 79 155 61 122 126 57 240 258 283 169 90  1641 149 

1966  272           272 272 

1967               

1968               

1969               
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1970               

1971               

1972   172 79 42 302 83 360 229 137 131 131 1667 167 

1973 237 153 78 118 195 188 149 343 217 106 135 208 2127 177 

1974 52 263 113 90 128 82 56 56 127 115 147 136 1346 114 

1975 157 93 85 42 46 229 67 138 264 175 93 189 1577 131 

1976 270 64 175 65 158 80 139 91 125 131 207 192 1693 141 

1977 179 221 259 67 37 104 91 211 83 186 221 95 1754 146 

1978 122 54 183  46 66 165 35 110 160 176 116 1233 112 

1979 14 73 227 153 283 30 127 112 89 431 159 264 1961 163 

1980 156 156 196 94 130 118 204 154 175 228 145 236 1991 166 

1981 152 207 97 122 78 110 60 65 184 106 170 201 1551 129 

1982 111 236 68 32 118 257 174 194 44 224 310 151 1918 160 

1983 169 332 163 175 341 201 696 77 140 169 179 169 2809 234 

1984 130 222 161 99 88 180 174 296 170 143 148 190 2001 167 

1985 136 249 75 105 97 34 76 90 84 120 104 111 1281 107 

1986     124 19 41 99 166 106 139 116 810 101 

1987 183 155 45 109 286 109 112 117 49 297 55 181 1699 142 

1988 147 119 48 176 261 120 15 5 93 147 88 90 1309 109 

1989 258 173 162 143 192 73 109 88 260 144 93 65 1761 147 

1990 265 145 168 193 232 291 112 123 169 234 233 179 2342 195 

1991 174 74 28 146 49 231 66 115 56 258 68 147 1411 118 

1992 170 181 171 38 443 120 177 166 139 97 125 118 1943 162 

1993 231 166 101 126 154 80 120 31 291 222 113 194 1828 152 

1994 106 299 50 182 123 186 226 19 112 243 216 126 1887 157 

1995 221 152 85 102 12 199 87 89 217 225 57 137 1582 132 

1996 202 278 286 36 23 142 115 170 235 150 150 185 1971 164 

1997 162 335 59 37 105 169 162 158 140 433 260 192 2210 184 

1998 209 376 178 283 105 66 138 223 307 187 34 88 2192 183 

1999 202 176 43 193 73 69 276 32 86 222 74 95 1541 128 

2000 85 253 102 140 79 135 121 93 314 267 91 242 1921 160 

2001 204 162 88 170 169 182 132 48 139 171 125 67 1658 138 

2002 154 76 123 99 131 112 88 178 174 341 221 179 1874 156 

2003 199 105   25 88 88 35 63 154 164 460 1380 138 

2004 90 69 73 156 133 17 178 47 160 250 124 74 1370 114 

2005 234 24 94 217 228 204 92 141 219 443 91 36 2022 168 

2006 111 79 191 44 20 69 44 124 111 89 249 221 1352 113 

2007 198 132 264 185 243 40 181 59 192 224 190 150 2058 172 

2008 163 78 70 223 38 231 22 130     956 119 

C
hu

va
 Máxim

a 
325 376 286 283 443 302 696 360 381 443 310 460   

Média 157 161 120 117 125 122 124 120 157 198 133 139   
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Mínima 14 24 28 20 5 10 15 5 28 83 11 8   

Legenda: 

 Precipitação não registrada    Precipitação não disponível   

Fonte: Agnolin (2009, p. 52) 

 

Os dados da precipitação acima citados serão utilizados para o dimensionamento do 

reservatório inferior  

 

 

2.14.2 Área de Captação 

 

 

 Para a determinação da área de captação do Prédio Odontológico optou-se, em função 

da disponibilidade, por realizar a medição através da planta digital sendo que para o 

dimensionamento através do Método de Rippl foi necessário considerar a projeção do telhado 

sobre o terreno.  

 O telhado do Prédio Odontológico é constituído por oito águas e uma cúpula, no 

entanto será considerado como área de captação apenas metade do telhado em virtude de já 

haver um sistema de captação que direciona metade de toda água coletada para o lago situado 

nas proximidades. Portanto para o calculo foram consideradas as 4 águas e metade da cúpula 

abrangendo uma área total de cobertura de 954,80 m2. Para a determinação da área da cúpula, 

foi tratado como se esta fosse formada por triângulos, desta forma, pode-se também utilizar a 

equação superfícies inclinadas como é demonstrada na equação 1. 

 

60,40
2

00,1
64,5 








A  

 
2²28,249  mA  

 
²57,498 mA   

62,18
2

00,1
95,4 








A  

 
2²48,101  mA  

 
²96,202 mA   

5,9
2
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83,10 








A   

2²63,126  mA  
 

²27,253 mA   

 

Apresentando uma área total de captação de 954,80 m². 
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2.14.3 Coeficiente de escoamento superficial (C) runoff 

 

 

 A cobertura do Prédio Odontológico, a qual será utilizado como área de captação, é 

composta de telhas de fibrocimento e o coeficiente de escoamento superficial é determinado 

em virtude deste material, conforme orienta a Tabela de Coeficiente de runoff médios, no 

entanto telhas de fibrocimento não constam nesta tabela. Por esta ração será adotado o 

coeficiente de escoamento superficial mais utilizado para coberturas no Brasil segundo Tomaz 

(2009), sendo C= 0,80. 

 

 

2.14.4 Vazão de projeto 

 

 

A vazão de projeto foi calculada utilizando-se a equação de Vazão de Projeto, 

conforme orienta a NBR 10844, sendo que os valores da área de coleta, dada em m2, se 

referem ao Prédio Odontológico localizado no campus II da Universidade do Oeste de Santa 

Catarina situada em Joaçaba SC e a precipitação média local dada em mm/h. 

 

60

80,954140
Q     → ` 87,2227Q  L/min 

 

 

2.14.5 Calhas 

 

 

Em virtude da edificação já possuir calhas de concreto retangular calculadas mediante 

a elaboração do projeto não será necessário o dimensionamento da mesma. 

 

 

2.14.6 Condutores verticais 

 

 

 O dimensionamento dos condutores verticais foi realizado com de desenvolvimento do 

projeto de construção do prédio e estão instalados e em funcionamento, não sendo necessário, 

portanto o seu calculo. Isso pode ser demonstrado na imagem abaixo: 
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Figura 12: Condutores verticais 
 

 

2.14.7 Condutores horizontais 

 

 

 A exemplo dos condutores verticais os condutores horizontais foram dimensionados 

quando da elaboração do projeto e em virtude disso não será necessária a realização os 

cálculos para dimensionamento dos condutores horizontais. 

 Sendo que a única alteração necessária será o local de destino das águas pluviais que 

atualmente são destinadas às redes de escoamento urbanas, tendo agora um destino mais 

nobre sendo encaminhadas para o armazenamento em um reservatório inferior para 

posteriormente ser utilização para irrigação da estufa 

 

 

2.14.8 Remoção dos materiais grosseiros 

 

 

Outro elemento fundamental para um bom desempenho de uma cisterna é o sistema de 

remoção dos materiais grosseiros oriundos de galhos e folhas que podem vir a prejudicar o 
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desempenho do sistema causando entupimento da tubulação e acúmulo de materiais da 

cisterna contaminado a água do reservatório. 

 Com o objetivo de evitar danos ao sistema serão instaladas grelhas flexíveis nas saídas 

das calhas conforme apresenta a Figura Dispositivos para retirada de materiais grosseiros – b, 

e filtro na entrada da cisterna sendo constituídos de brita graduada começando com uma 

granulométrica mais alta para uma mais baixa.  

 

 

2.14.9 Descarte da primeira água da chuva 

 

 

Para a remoção da água com maior índice de contaminação será utilizado o método 

proposto por PROSAB (2006 apud AGNOLIN, 2009) que tem por base o rejeite do primeiro 

milímetro de precipitação. Será instalado apenas um reservatório de descarte haja vista que 

será construída uma cisterna, o qual será posicionada próximo ao Prédio de Odontologia.  

 O volume que deverá comportar o reservatório é de 960,00 L, em virtude da área de 

captação ser de 954,80 m². 

 O reservatório de auto-limpeza será composto em fibra de vidro, tendo em vista a 

economia e praticidade do material, a entrada de água para o reservatório será controlada 

através de uma bóia de nível. No começo da chuva o tanque deverá estar vazio para receber a 

água da limpeza do telhado, quando a água completar o volume do reservatório de auto-

limpeza a bóia automaticamente obstrui a passagem do líquido, direcionando para a cisterna. 

Após o término da chuva o reservatório de auto-limpeza deverá ser esvaziado para que na 

próxima precipitação esteja em plena condição de funcionamento. 

 O processo pode ser observado na figura abaixo: 
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Fonte: Oliveira (2007 apud DONATI, 2008) 
 

 

2.14.10 Estimativa da demanda de água para a estufa 

 

 

O tamanho do viveiro em estudo é de 18 metros de comprimento por 8 metros de 

largura sendo todo automatizado com seu funcionamento programável. A demanda média de 

água é de 10L/m2 por dia tendo em vista que a irrigação ocorrerá duas vezes ao dia sete dias 

por semana. 

 

Área da estufa = ²00,144818 m  

Consumo de água da estufa = mêsmdial /20,43/001,144000,1000,144 3
  

 

 

2.14.11 Estimativa da demanda de água para limpeza e rega de plantas 

 

 

Em virtude de haver um grande volume de água captada e a demanda da estufa não 

comportar todo esse volume, optou-se por utilizar o excesso para limpeza e para rega do 

jardim do Campus.  

Figura 13: Reservatório de descarte com bóia e torneira para limpeza 
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Tendo como referências a estimativa de consumo de 1800L/dia para limpeza de toda a 

edificação chegou-se ao volume abaixo 

 

Consumo de água = mêsmdial /00,54/00,1800 3
  

 

Apresentando um consumo total de mêsm /20,97 3  

 

 

2.14.12 Dimensionamento do reservatório inferior 

 

 

Para o dimensionamento do reservatório inferior será utilizado o método de Rippl, o 

qual busca garantir o abastecimento de água mesmo nos períodos de estiagem. Para o cálculo 

do volume final do reservatório utilizou-se a Tabela: Dimensionamento do reservatório pelo 

método de Rippl, que após o devido preenchimento resultou na tabela abaixo: 

Fonte: TOMAZ (2005 apud DONATI, 2008), adaptada e preenchida pela autora 

Conforme encontrado na tabela acima, o volume indicado para o reservatório inferior 

é de 27,12 m3 o que será construído em alvenaria e concreto armado com as seguintes 

dimensões, 8m x 2,50m x 1,5m (comprimento, largura e altura respectivamente), possuindo 

um volume total de 30 m3. 

O local indicado para a confecção da cisterna esta indicado na figura abaixo: 

 

Tabela 10: Dimensionamento do reservatório pelo método de Rippl 
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Figura 14: Local indicado para a instalação do reservatório inferior 
 

 

2.14.13 Encanamento de recalque para a cisterna  

 

 

O encanamento de recalque será dimensionado conforme a Equação: Fórmula de 

Forchheimer 

Vazão horária: 20% de 1,44 m³/dia = 0,216 m³/h 

Horas de funcionamento diário: 5 Horas 

 

mmmDD 80,600680,024500006,03,1 4   

Adotada a bitola de 25 mm. 

 

 

2.14.14 Encanamento de recalque para o reservatório superior 

 

 

Provável local para a 
instalação reservatório 

inferior 
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O encanamento de recalque será dimensionado conforme a Equação: Fórmula de 

Forchheimer 

Vazão horária: 20% de 1,80 m³/dia = 0,27 m³/h 

Horas de funcionamento diário: 5 Horas 

 

mmmDD 61,70000761,0245000075,03,1 4   

Adotada a bitola de 25 mm. 

 

 

2.14.15 Encanamento de sucção 

 

 

Para ambos os casos será utilizado para o encanamento de sucção uma bitola superior 

ao adotado para o encanamento de recalque, portanto será de 32mm. 

 

 

2.14.16 Motobomba do reservatório inferior para o reservatório superior da estufa 

 

 

Será necessária a instalação de duas motobombas, sendo uma destinada ao reservatório 

superior da estufa e outra destinada ao reservatório superior da limpeza. 

Alguns valores foram estipulados para o dimensionamento da motobomba do 

reservatório inferior para o reservatório superior da estufa: 

 

Altura de sucção: 1,50 m 

Altura de recalque: 3,00 m 

Comprimento total da tubulação: 15 m 

Horas de funcionamento diário da bomba: 5 horas 

Vazão: 0,216 m³/h 

 

Para os cálculos das perdas de carga na tubulação foi utilizada a tabela fornecida pela 

SCHNEIDER (2010) e para a determinação da altura manométrica total foi utilizada a 

Equação: Dimensionamento da bomba. 
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..22,05,115 amcPCtubos   

 

..96,4%5)22,000,350,1( amcAMT   

 

A partir dos dados acima e consultando a tabela fornecida pela SCHENEIDER (2010) 

chega-se ao seguinte modelo de motobomba: BC-92 T AV, ou similar, com potência de 1 CV. 

 

 

2.14.17 Motobomba do reservatório inferior para o reservatório superior destinado a 

limpeza 

 

 

Alguns valores foram estipulados para o dimensionamento da motobomba do 

reservatório inferior para o reservatório superior destinado a limpeza: 

 

Altura de sucção: 1,50 m 

Altura de recalque: 5 m 

Comprimento total da tubulação: 30 m 

Horas de funcionamento diário da bomba: 5 horas 

Vazão: 0,27 m³/h 

 

Para os cálculos das perdas de carga na tubulação foi utilizada a tabela fornecida pela 

SCHNEIDER (2010) e para a determinação da altura manométrica total foi utilizada a 

Equação: Dimensionamento da bomba. 

 

..45,05,130 amcPCtubos   

 

..30,7%5)45,000,550,1( amcAMT   

 

A partir dos dados acima e consultando a tabela fornecida pela SCHNEIDER (2010) 

chega-se ao seguinte modelo de motobomba: BC-92 T AV, ou similar, com potência de 1 CV. 
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2.14.18 Dimensionamento do reservatório superior para a estufa 

 

 

Não será necessário o dimensionamento do reservatório superior e o encanamento de 

distribuição em virtude de já possuir um sistema instalado e em funcionamento no local como 

podemos observar na imagem abaixo: 

 

 

2.14.19 Dimensionamento do reservatório superior para Limpeza e irrigação  

 

 

A demanda para este reservatório é de 1800 litros por dia e em virtude disso o 

reservatório adotado é de 2000 litros executado em fibra de vidro e será apoiado sobre uma 

estrutura de concreto armado a uma altura de aproximadamente 5 metros do nível do solo. 

Buscando desenvolver um sistema automatizado optou-se por instalar bóias 

automáticas que executam o desligamento da motobomba no reservatório inferior quando o 

reservatório superior este estiver cheio ou quando o reservatório inferior estiver vazio, 

protegendo desta forma a motobomba. 

 

 

Figura 15: Reservatório Superior 
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2.15 ORÇAMENTO ESTIMADO 

 

 

A realização do orçamento foi feita com base em estimativas haja vista que não foi 

executado projeto estrutural dos componentes e os valores foram atribuídos através de 

pesquisa de mercado. 

 

Tabela 11: Orçamento Estimado 

MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL 

INSTALAÇÕES 

Bóia para sucção - 3P Technik un 2 R$ 340,00 R$ 680,00 

Bomba Centrífuga 1 cv un 2 R$ 782,00 R$ 1.564,00 

Caixa d'água 2.000 l un 1 R$ 495,00 R$ 495,00 

Estrutura p/ reservatório vb 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 

Bóia Automática com contactor un 2 R$ 25,00 R$ 50,00 

Escavação p/ Cisternas/Filtros/Res. Descarte vb 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 

Cisternas/Filtros/Reservatórios Descarte vb 1 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 

TUBULAÇÃO DE ÁGUA (Soldável) 

Joelho 90° 25 mm un 11 R$ 0,38 R$ 4,18 

Joelho 90° 32 mm un 4 R$ 1,06 R$ 4,24 

Registro de Gaveta 25 mm un 2 R$ 43,44 R$ 86,88 

Válvula de Retenção un 2 R$ 22,87 R$ 45,74 

Tubo 32 mm m 5 R$ 4,31 R$ 21,55 

Tubo 25 mm m 50 R$ 2,03 R$ 101,50 

      TOTAL R$ 43.053,09 

Fonte: DONATI (2008), adaptada e preenchida pela autora 
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CAPÍTULO II 

3 BIODIGESTOR 

 

 

3.1 ENERGIA E AMBIENTE 

 

 

A maneira como vivemos atualmente é inimaginável sem que haja energia. Todo o 

padrão de vida, as ferramentas que utilizamos em nossos trabalhos, atividades acadêmicas, 

lazer, medicina e ciência, invariavelmente todas as atividades envolvem energia, seja de 

maneira direta ou aparentemente indireta. O próprio desenvolvimento da humanidade só foi 

possível a partir da descoberta de novas fontes de energia e maneiras de como utilizá-las. 

 No entanto, juntamente com o processo de modernização, surgem novas preocupações 

e responsabilidades do homem em relação ao meio no qual vive. Prova disso são as crescentes 

discussões acerca de temas como aquecimento global, camada de ozônio, escassez de recursos 

hídricos, entre outros. O desenvolvimento, portanto, tem bônus, absolutamente, mas também 

deve trazer comprometimento para que a utilização dos recursos seja de forma sustentável e 

preocupada com o bem estar geral. 

 Além das questões no âmbito ambiental, estão também as econômicas, haja visto que a 

globalização econômica trouxe uma grande interdependência entre nações inclusive no campo 

energético, em que, a título de exemplo, uma crise na captação, fornecimento ou até mesmo 

atitudes retaliativas quanto ao atendimento da demanda de petróleo por parte dos principais 

países produtores poderia acarretar um colapso em países de outra parte do mundo que 

dependem da importação desse produto. Outro problema é a atual ameaça de crise energética, 

a qual traria além de desconfiança de investidores na economia nacional, um grande atraso em 

projetos e estudos, e de forma mais próxima, prejuízos aos Estados e toda a população. 

Os que estudam o nosso planeta, de forma global, sabem que vivemos hoje mais 
uma “crise de combustíveis” do que exatamente uma “crise de energia”, como se 
convencionou chamar. A energia disponível na face da terra e que não é aproveitada, 
ou que o homem simplesmente desperdiça, seria suficiente para sustentar a 
humanidade em crescimento por tempo indefinido. (BARRERA, 1993, p.5). 

 

 O grande problema aqui em discussão está relacionado ao uso de energia no que diz 

respeito aos seus resíduos, como a poluição atmosférica no uso de combustíveis fósseis, 
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impactos ambientais, no caso de hidrelétricas, e lixo residual, quando do uso de energia 

nuclear. O homem muito evoluiu no sentido de descobertas cientificas para uso de energia, 

porém quanto ao tratamento adequado destes resíduos não temos a mesma velocidade. Isso 

causa um desequilíbrio de dimensões vastas, se levarmos em conta o consumo elevadíssimo 

de energia a nível mundial. 

 Segundo Hinrichs (2003, p. 3), “o aumento da utilização de combustíveis fósseis 

observado desde o inicio da era industrial causou o aumento em torno de 30% da 

concentração de dióxido de carbono atmosférico e, provavelmente, o aumento da temperatura 

global”. O aquecimento global já se revela como principal agente modificador dos nossos 

padrões climáticos, o que potencialmente pode culminar em mudanças nos modelos 

produtivos utilizados na agricultura, pela alteração dos períodos de chuvas e sensível aumento 

na temperatura média, movimentos migratórios de espécies animais e aumento do volume das 

águas oceânicas. 

 A destruição da camada de ozônio, conforme preleciona o autor, é outro problema 

relacionado à atividade humana e não esta diretamente relacionada com o aquecimento do 

planeta. Esse adelgamento da camada de ozônio é principalmente ocasionado pela emissão de 

clorofluocarbonos (CFC).  Estima-se que para cada 1% de diminuição de absorção da 

radiação ultravioleta na atmosfera haverá um aumento de 2% em casos de câncer de pele, 

além de outros prejuízos à saúde, como diminuição da imunidade, o que nos torna suscetíveis 

a doenças infectocontagiosas. O equilíbrio da vida oceânica também resta prejudicado pois o 

fitoplâncton, alimento base da cadeia alimentar marítima, tem seus processos de fotossintetize 

menos eficazes devido à ação da radiação ultravioleta, diminuindo assim a disponibilidade 

deste alimento. Efeitos como estes podem ocasionar graves alterações no equilíbrio planetário 

a longo prazo. 

 A respeito da poluição de águas, segundo estudos de Tucci et al (2001), 

aproximadamente 20% das doenças que acometem o ser humano são originadas de forma 

direta ou indireta do consumo de águas contaminadas. Para Campos (2002), nutrientes que 

estão contidos em resíduos orgânicos lançados nos corpos d’água, entre eles principalmente 

N, P e K, estimulam a eutrofização da água e crescimento exacerbado de plantas aquáticas. 

 Ao vislumbrar todas as agressões ambientais e prováveis agravamentos do quadro, 

chegamos a conclusão que se continuarmos a utilizar fontes de energia de maneira 

irresponsável, além de torná-las escassas, teremos danos tão grandes que poderão modificar 

totalmente os sistemas e microssistemas, nossa relação com o ambiente e muito 
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provavelmente a extinção de várias espécies, inclusive tornando nossa própria sobrevivência 

uma tarefa mais árdua.   

 É preciso intensificar pesquisas no sentido de otimizar fontes alternativas de energia, 

que possam suprir nossas necessidades de forma satisfatória, preocupando-se porém em não 

produzir resíduos indesejados ou impactos ambientais em sua obtenção. De acordo com 

Hinrichs (2003, p. 10) “fontes alternativas de energia incluem a energia hidrelétricas, a 

biomassa, o vento, a energia fotovoltaica e a energia radiante solar para aquecimento, 

refrigeração e a produção de eletricidade.” 

 Cabe ressaltar a importância de planos de ações como as do Protocolo de Kyoto, 

documento que institui a redução da emissão de dióxido de carbono, CO2, o qual representa 

aproximadamente 76% do total de gases de efeito estufa lançados à atmosfera, juntamente 

com a restrição da emissão de outros gases de mesmo efeito. Importante citar o fato de que 

apenas os países ricos estão obrigados a reduzir as emissões, sendo que os países que não se 

enquadram nesta condição podem participar porém não de forma coagente. Esta diferença 

parte do principio de que os países que historicamente mais contribuíram para o acumulo de 

gases de efeito estufa são os que tem a maior incumbência de diminuir suas emissões. Além 

da diminuição da emissão de gases poluentes, entre eles o metano, o documento também 

difunde a ideia de utilização de fontes energéticas renováveis,  gerenciamento de resíduos e 

Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL). O MDL é voltado para países em 

desenvolvimento e estimula projetos visando produção de energia limpa, redução de emissão 

de gases de efeito estufa além da possibilidade de utilização de créditos de carbono a partir 

das Reduções Certificadas de Emissão. (Adaptado de Revista Época, 2005) 

 Citando ensinamentos de Coldebella et al (2004, p. 2): 

O Brasil é um país com tradição no uso de fontes renováveis de energia, onde se 
destaca o uso da energia hidrelétrica como sendo responsável pela maior parcela 
(acima de 80%) de toda geração de eletricidade. Em segundo lugar, o etanol 
proveniente da cana-de-açúcar, o qual é utilizado como mistura na gasolina ou puro, 
substituindo a gasolina (derivada do petróleo). Por outro lado, existe ainda estático, 
com pouco aproveitamento, um enorme potencial de fontes renováveis de energia, 
destacando-se entre elas a energia solar, eólica e biomassa. (…) fontes renováveis 
são atrativas não só devido às vantagens ambientais, mas também sociais. A 
possibilidade de criação de fontes de suprimento descentralizadas e em pequena 
escala é fundamental para o desenvolvimento sustentável, tanto em países 
desenvolvidos como em países em desenvolvimento (…) o processo de biodigestão 
anaeróbica é uma das alternativas utilizadas para o tratamento de resíduos, pois 
reduz o potencial poluidor, produz biogás e permite o uso do efluente como 
biofertilizante. 

 

 A obtenção de energia elétrica em propriedades rurais, notadamente as pequenas 

propriedades, como é a realidade predominante na produção de suínos do país é de grande 
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valia, em vista de que, segundo dados do IBGE de 2001 citados por Campos (2004), apenas 

1,14das cerca de 6.892.500 propriedades rurais a nível nacional não possuem acesso à energia 

elétrica, isto equivalia a algo em torno de 500.000 pessoas. 

Conforme preleciona Palz (1995 apud COLDEBELLA, 2008), a utilização de 

biomassa, vento, energia solar e pequenos potenciais hidráulicos, são fontes alternativas 

promissoras. Segundo Souza (1993), o aproveitamento dos potenciais acima referenciados são 

alternativas economicamente interessantes se aplicadas às condições adequadas além de 

serem não poluentes. 

 

 

3.2 BIOMASSA 

 

 

Conforme se infere dos ensinamentos de Sganzerla (1983 apud COLDEBELLA, 

2008) os materiais que têm a capacidade de serem decompostos por agentes biológicos podem 

ser considerados biomassas. Partindo-se desta premissa, considera-se biomassa todas as 

plantas e todos os animais, seus resíduos, enfim, todas as matérias orgânicas existentes no 

ambiente. 

 Hinrichs (2003), a partir de seus estudos, afirma que a energia de biomassa pode ser 

considerada a energia obtida a partir de qualquer organismo ou material orgânico, e que pode 

ser utilizada como combustível de três maneiras, quais sejam, combustíveis sólidos, como por 

exemplo a madeira, combustíveis líquidos, como os obtidos a partir de açucares resultando em 

etanol, e por fim os gasosos, a partir de processamento da biomassa sob altas temperaturas e 

pressão. 

 Segundo Goldemberg (2009), no ano de 1850, aproximadamente 85% da energia 

utilizada a nível mundial era composta de biomassa, e em anos anteriores era praticamente a 

única forma de obtenção de energia, juntamente com os ventos utilizados para navegações, 

animais de tração na agricultura, e carvão para produzir calor. 

A biomassa foi umas das principais fontes energéticas até o século XX,  quando teve 

inicio a “era do petróleo” e a utilização da biomassa como fonte energética restou 

praticamente defasada, conforme Rosillo-Calle (2000 apud COLDEBELLA, 2008). No 

mesmo sentido são as observações de WEA (2000, apud GOLDEMBERG, 2009), em que o 



   

 62 

século XX foi dominado pela utilização e combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás, 

os quais representavam algo em torno de 80% de toda a energia mundial.   

As principais razões para esse fato, de acordo com Goldemberg (2009) residem na 

forma líquida do petróleo e gasosa do gás natural, que por sua vez os tornaram mais fáceis de 

transportar e possibilitaram novas maneiras de utilização, como os motores de combustão 

interna. Por outro lado, a utilização de biomassa dita primitiva era predatória na maioria das 

vezes, causando desmatamento e empobrecimento do solo. Surge na atualidade, no entanto, a 

biomassa ”moderna”, a qual tem seu uso em franca expansão. O autor ainda ressalta a 

importância da biomassa, que, segundo projeções, alcançará, até o final do século XXI, o 

patamar de 10 a 20% de toda a energia utilizada a nível global. 

 Fonte: Goldemberg (2007 apud GOLDEMBERG, 2009) 

 

Goldemberg (2009) assevera que a biomassa dita moderna inclui várias tecnologias de 

conversão energética, as quais podem ser aplicadas a grande ou pequena escalas. Pode-se citar 

a produção de calor, biocombustíveis (etanol e biodiesel), gaseificação, eletricidade 

(cogeração), recuperação de energia a partir de resíduos sólidos e gás proveniente de aterros 

sanitários. A principal aplicação de biomassa atualmente é na produção de biocombustíveis 

para serem empregados em meios de transporte, para a qual é empregada, notadamente a 

cana-de-açúcar, por possuir balanço energético positivo e recebe incentivos governamentais 

Figura 16: Oferta de energia primária no Brasil em 2004 
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em diversos países, inclusive do Brasil para desenvolvimento de pesquisas. Os 

biocombustíveis produzidos a partir da cana correspondiam, no ano de 2009, a 

aproximadamente 40% do combustível utilizado em transportes coletivos no país. Ocorre, 

porém, a preocupação no sentido de não haver o excessivo aporte de biomassa que poderia 

servir como alimento para a produção energética, principalmente quando esta é 

originariamente destinada a alimentar a população local e a energia é para fins de exportação. 

Por outro lado, ainda seguindo o raciocínio de Goldemberg (2009), a utilização de 

biomassa proveniente de aterros sanitários, dejetos e esgotos é uma opção de baixo custo e 

propicia os benefícios oriundos da comercialização de créditos de carbono. A tendência de 

desenvolvimento tecnológico leva a projeções de que os custos de recuperação de energia de 

biomassa sejam reduzidos em até dois terços em 20 anos. 

O uso eficaz dessas novas matérias-primas de biomassa para a co-produção local de 
aquecimento, eletricidade e combustível de transporte também teria um impacto 
profundo na capacidade das populações rurais de acessar formas de energia 
modernas e mais limpas. Soluções energéticas que podem ser desenvolvidas com 
investimento modesto de capital serão um elemento crucial de uma efetiva estratégia 
energética. Também será crucial – como parte de qualquer expansão em larga-escala 
da produção da energia de biomassa – gerenciar as demandas competitivas de 
produção de alimentos e preservação ambiental. (GOLDEMBERG, 2009, p. 584) 

 

Ainda segundo Hinrichs (2003), o processo de conversão de biomassa em energia 

envolve processos como a respiração e digestão anaeróbia. A respiração é o processo inverso à 

fotossíntese, em que CO2, H2O e calor são gerados pela queima de carboidratos e oxigênio. 

Este processo ocorre em vegetais, animais, inclusive na matéria orgânica em decomposição. A 

digestão anaeróbia, por sua vez, é a decomposição de matéria orgânica realizada por bactérias, 

que a transforma em gás metano e dióxido de carbono. Este processo é utilizado no 

tratamento de massa de dejetos para remoção de matéria orgânica e eliminação de 

microorganismos nocivos. A digestão ocorre principalmente em sistemas chamados digestores 

ou biodigestores, e o gás obtido é denominado biogás e a faixa de temperatura ideal para a 

biodigestão está entre 35ºC a 43ºC. Outro produto interessante da biodigestão é o fertilizante 

orgânico, que pode ser reempregado na própria propriedade caso a estrutura esteja localizada 

na área rural. 

 

 

3.3 SUINOCULTURA 
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De acordo com Fialho (2001 apud ANGONESE, 2006) a agricultura nacional é uma 

atividade composta principalmente de pequenas propriedades, em que aproximadamente 

81,7% da produção de suínos no Brasil é realizada em propriedades de até 100 hectares. 

 A suinocultura é uma atividade importante que representa grandes benefícios sociais e 

econômicos, em virtude de ser geradora de empregos e renda nas áreas rurais e urbanas, de 

forma direta e indireta. 

 Estima-se, conforme dados obtidos do estudo de Gosmann (2005 apud LIMA, 2007), 

que cerca de 81.7% dos suínos são criados em propriedades de até 100 hectares. Existem, no 

país, cerca de 30 mil propriedades com produção intensiva de suínos, sendo que somente em 

Santa Catarina, a atividade gera em torno de 30 mil empregos. 

 De acordo com Guilhoto (2006) a agropecuária familiar e as cadeias produtivas a ela 

interligadas corresponderam, ano de 2003, a 10,1% do PIB brasileiro. Se considerarmos que o 

agronegócio nacional foi responsável, nesse mesmo ano, por 30,6% do PIB nacional, 

portanto, aproximadamente um terço do agronegócio brasileiro é fruto da produção 

agropecuária familiar. Daí se infere que a possibilidade de geração de energia capaz de 

complementar o fornecimento pela rede concessionária, além da economia na aquisição de 

fertilizantes pode significar algo muito viável para os microempresários rurais.  

 De acordo com dados do IBGE (2006) o Brasil é considerado o quarto produtor 

mundial de carne suína, somente atrás da China, União Européia e Estados Unidos. Santa 

Catarina é, isoladamente, o maior produtor do país, com 20,4% da produção nacional. 

 Esses dados nos revelam a dimensão da vocação catarinense para o setor de 

suinocultura. Ocorre, porém, que seguindo a alta produtividade está a responsabilidade a 

respeito dos impactos ambientais que a produção de suínos em confinamento pode trazer ao 

meio ambiente. São geradas grandes quantidades de dejetos que podem causar sérios danos ao 

solo e às água subterrâneas e superficiais. Para Angonese (2006) considera-se a suinocultura 

como uma atividade de alto potencial poluidor e os resíduos não adequadamente processados 

antes de serem depositados no meio podem acarretar desequilíbrios e problemas de saúde a 

todos os seres que nele vivem. 

 Cita-se observações feitas por Darolt (2008): 

A falta de tratamento adequada à grande quantidade de dejetos produzidos, 
sobretudo na suinocultura, é justamente um dos graves problemas que a 
intensificação da produção trouxe para o meio ambiente e à própria sociedade. 
Segundo dados da Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) 
a poluição do meio ambiente na região produtora de suínos é alta. Enquanto para o 
esgoto doméstico, o DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) é de cerca de 200 
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mg/litro, o DBO dos dejetos suínos oscila entre 30 mil e 52 mil mg/litro, ou seja, um 
aumento em torno de 260 vezes. Além disso, um suíno produz cerca de 2,5 mais 
dejetos do que um ser humano. Um fato preocupante em nível nacional, para as 
próximas décadas, é a tendência de concentração de produção de carne suína em 
mercados de países em desenvolvimento como o Brasil. Os países desenvolvidos já 
não querem mais arcar com o ônus da poluição ambiental. Preferem instalar suas 
empresas em países com uma legislação ambiental pouco fiscalizada e importar o 
produto acabado. (...) Da mesma forma como o tratamento de esgoto humano é 
urgente no meio urbano, o tratamento de dejetos de suínos deve receber o máximo 
de atenção no meio rural, em função do volume produzido e potencial poluente. 
 

 O desenvolvimento de ferramentas tecnológicas empregadas no setor da produção de 

suínos, além de aumentar a produtividade, têm ocasionado aumento  das concentrações de 

dejetos os quais são,  na maioria das vezes, lançados em rios, solo e mananciais sem o 

adequado tratamento a priori. 

 Segundo Sevrin-Reyssac et al. (1995 apud ANGONESE 2006), a adoção de 

confinamento na produção de suínos, acarreta produção de grandes quantidades de dejetos. A 

tabela abaixo mostra uma estimativa das quantidades de dejetos produzidos por suínos em 

diferentes estágios de seu desenvolvimento e conforme características diversas. 

Fonte: Oliveira (1993 apud DARTORA, 1998) 

 

Angonese (2007) cita dados do ano de 1994 publicados pela Agência de Proteção 

Ambiental Americana que revelam que aproximadamente 14% de toda a emissão de gás 

metano mundial provém de atividades relacionadas com a criação de animais. Conforme o 

estudioso, além do metano, existem ainda outros gases que são produzidos quando da 

estabilização das fezes e que detém grande potencial de efeito estufa, dentre os quais, o 

nitrogênio destaca-se. 

Tabela 12: Produção média diária de dejetos nas diferentes fases produtivas dos suínos 



   

 66 

 Conforme preleciona Campos (1997), os principais problemas decorrentes do 

lançamento de dejetos de animais sem tratamento são a contaminação de lagos, rios, lençóis 

freáticos, infestação de moscas e mal cheiro. De acordo Angonese (2006), os dejetos de 

suínos, se comparados aos dejetos de outros animais, tem elevada capacidade de poluição. 

 Angonese em seu trabalho, cita estudos realizados na Carolina do Norte (EUA) por 

Wing e Wolf (2000 apud ANGONESE, 2006) afirmando que pessoas que habitam em 

perímetros próximos a propriedades produtoras de suínos tem maior incidência de moléstias 

respiratórias, gastrointestinais, afecções de membranas mucosas, cefaléias, infecções do trato 

respiratório superior, ardência de globo ocular se comparados com pessoas que não vivem sob 

essa condição. 

 Oliveira et al (2000), a partir de seus estudos, demonstram que os dejetos de suínos 

apresentam altas concentrações de demanda bioquímica de oxigênio, DBO, nutrientes, como 

nitrogênio e fósforo, e sólidos em suspensão. Estes compostos significam grande potencial 

fertilizante, porém também são altamente poluentes caso não haja manejo adequado. Se bem 

empregada, essa biomassa pode se tornar uma forma de diminuir custos na propriedade 

agrícola, tão significativo quanto, evitar contaminação do meio. 

 Conforme relatórios de Oliveira (2002) no Sul do Brasil, basicamente são utilizadas as 

lagoas (aeróbias, facultativas e anaeróbias), bioesterqueiras, fossas internas e esterqueiras para 

armazenar e tratar dejetos. Predominantemente utilizam-se as esterqueiras, que em geral são 

mal dimensionadas e sem nenhum planejamento em relação ao volume de resíduos 

produzidos e o tempo necessário para a neutralização de agentes patogênicos. 

 Diante desta perspectiva é necessária a introdução de tecnologias a fim de minimizar 

os prejuízos ambientais decorrentes da produção de suínos. A digestão anaeróbia de dejetos 

mostra-se uma alternativa atraente, pois além da possibilidade de produção de energia através 

do biogás, há também a obtenção de fertilizante orgânico a partir da biomassa e a diminuição 

do potencial patogênico do material orgânico resultante do processo. 

 Segundo Angonese et al (2004, p. 746) “sistemas bio integrados podem maximizar o 

aproveitamento energético dos dejetos gerados pela suinocultura, dentro do próprio 

agroecossistema, reduzindo a contaminação exterior dos recursos naturais.” 

 Angonese (2006), afirma que, no meio rural, os sistemas biointegrados com 

aproveitamento de biomassa para fins de produção energética são uma forma de alcançar a 

sustentabilidade da produção em função da disponibilidade de biomassa nas propriedades, 

apresentar baixo custo, alto potencial de geração de energia, diminuição na capacidade 

poluidora dos resíduos, redução na pressão sobre os recursos naturais e economia de recursos 
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energéticos. Segundo Pecora (2006), o tratamento dos efluentes através da biodigestão 

anaeróbia permite a obtenção de biogás e biofertilizante, o que contribui para uma rápida 

amortização dos custos da tecnologia empregada. 

 Conforme Oliveira (2002), a biodigestão, também chamada de estabilização anaeróbia, 

tem o objetivo básico de reduzir a capacidade poluente e os riscos sanitários dos resíduos da 

criação de animais, lixo, e outras massas orgânicas, a partir dos quais se pode obter biogás, 

que pode ser utilizado como fonte alternativa de energia ou apenas queimado, e o 

biofertilizante, que tem muita utilidade na propriedade rural. 

 

 

3.4 BIODIGESTÃO 

 

 

O processo chamado biodigestão anaeróbias é uma alternativa interessante a ser 

utilizada no tratamento de resíduos haja visto que, além de reduzir os riscos sanitários e o 

potencial poluidor da biomassa, torna possível a obtenção de dois produtos básicos, quais 

sejam, o biogás e o biofertilizante. Conforme Rodríguez (1997 apud ANGONESE, 2006) 

trata-se de processo complexo, no qual existe a participação de grande número de bactérias, 

que podem ou não ser produtoras de metano, mas que de uma forma ou outra contribuem para 

a obtenção do biogás. 

 Segundo Oliveira (2004 apud ANGONESE, 2007) as principais vantagens do processo 

de biodigestão são a redução da demanda bioquímica de oxigênio (DBO), pequena produção 

de lodo, obtenção do fertilizante orgânico, baixo investimento e custo de operação. 

 De acordo com estudos de Cassini (2003) a diminuição dos níveis patogênicos e 

estabilização da massa de resíduos orgânicos podem ser feita de três formas, quais sejam, pela 

via química é feita a oxidação química do material e dos micro-organismos, na via térmica o 

calor é usado de forma a estabilizar a matéria e destruir os micro-organismos e finalmente, na 

via biológica, micro-organismos estabilizam a matéria orgânica utilizando-se de oxigênio 

como aceptor final de elétrons, na digestão aeróbia, e sem a presença de oxigênio, na forma 

anaeróbia. Segundo o autor, a digestão anaeróbia apresenta várias vantagens em relação aos 

demais processos, dentre as quais destacam-se o baixo custo operacional, o menor 

investimento, mais facilidade na operação do sistema e a geração do biogás, o qual representa 

uma fonte alternativa de energia. Cabe, no entanto, ressaltar que a digestão anaerobia por si só 
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não estabiliza totalmente a matéria orgânica em nível de total eliminação de agentes 

patógenos, restando aplicar outros processos complementares, térmicos ou químicos. 

 Conforme nos ensina Fernandes Jr. (1989, apud Angonese, 2006), a digestão anaeróbia 

é o processo no qual a biomassa interage com determinadas populações de micro-organismos. 

Os compostos orgânicos, como proteínas, lipídeos e carboidratos, e os ácidos orgânicos são 

degradados e ocorre a transformação dos ácidos em gases, compostos basicamente de gás 

metano e gás carbônico. 

 O princípio que norteia os processos de geração de energia em propriedades agrícolas 

através da biodigestão é o de balanços energéticos, ou primeira lei da termodinâmica, em que, 

segundo Hinrichs (2003, p. 81): 

O calor não está contido em um corpo, mas é a manifestação da interação deste 
corpo com a sua vizinhança. O calor é um “acontecimento”. Ele é imaterial, mas 
mesmo assim é bem real no que diz respeito ao que pode realizar. A adição de calor 
geralmente resultará no aumento da temperatura de um corpo. A energia térmica do 
corpo aumenta.   
 

 Angonese, citando Lucas Jr. (1987, apud Angonese, 2006) esclarece que para o 

processo de biodigestão precisam ser levados em conta vários aspectos importantes, tais como 

temperatura no interior do digestor, pH, o tipo de substrato a ser utilizado, a carga orgânica, 

ou concentração de sólidos e o tempo de retenção hídrica (TRH). A biodigestão é um processo 

que ocorre naturalmente, otimizá-lo, porém, não é tarefa tão fácil, principalmente devido às 

dificuldades de controle dos fatores acima citados em campo. 

 Perdomo (2003) afirma que embora o país tenha evoluído no processo de utilização da 

biodigestão, tecnologias para a implantação e manutenção de biodigestores, o que acarretou 

redução nos custos de investimento, ainda encontra-se dificuldades para a utilização dos 

equipamentos, os quais ainda não são tão específicos para a obtenção do biogás. 

 Segundo Argiles (2010, p. 1): 

(…) existe a falta de conhecimento de que a fermentação anaeróbia é um processo 
muito sensível, pois envolve uma gama de microorganismos. O desenvolvimento de 
tecnologias para o tratamento e utilização dos resíduos é o grande desafio para as 
regiões com alta concentração de produção pecuária, em especial suínos e aves. De 
um lado a pressão pelo aumento do número de animais em pequenas áreas de 
produção, e pelo aumento da produtividade e, do outro, que esse aumento não 
provoque a destruição do meio ambiente. A restrição de espaço e a necessidade de 
atender cada vez mais as demandas de energia, água de boa qualidade e alimentos, 
têm colocado alguns paradigmas a serem vencidos, os quais se relacionam 
principalmente à questão ambiental e à disponibilidade de energia. 
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3.4.1 Agentes Biodigestores 

 

 

Conforme estudos de Colen (2003 apud CAMPOS, 2004) os organismos que realizam 

o processo de digestão anaeróbia são divididos em bactérias fermentativas, bactérias 

acetogênicas e metanogênicas. As fermentativas, as quais são responsáveis pelo procedimento 

aeróbio, fazem a hidrólise dos complexos orgânicos através de enzimas extracelulares, que 

resultam em ácidos graxos de cadeia curta, dióxido de carbono e hidrogênio. O resultado do 

processo feito pelas bactérias fermentativas é agora processado pelas acetogênicas, que por 

sua vez, produzirão acetato, hidrogênio, e dióxido de carbono. Os substratos, após esta etapa, 

são utilizados como alimento pelas bactérias metanogênicas, que produzirão gás, 

principalmente metano e dióxido de carbono. 

Para Cassini (2003), durante a estabilização da matéria orgânica na digestão anaeróbia, 

uma gama diversificada de microorganismos fazem a transformação, na ausência de oxigênio, 

de composições orgânicas complexas em produtos mais simples, tais como gás carbônico e 

metano. Este processo envolve basicamente quatro etapas: hidrólise, acidogênese,  

acetogênese, e metanogênese, sendo que a  fase mais sensível e importante é a metanogênese, 

na qual os ácidos voláteis servem de alimento para bactérias metanogênicas, que por sua vez, 

darão origem ao metano e dióxido de carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Caron (009) 
Figura 17: Etapas metabólicas do processo de digestão anaeróbia. 
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A seguir os quatro processos da biodigestão, segundo Caron (2009): 

 

 

3.4.1.1 Hidrólise 

 

 

 Nesta etapa do processo, os compostos complexos, tais como lipídeos, proteínas e 

carboidratos, têm suas cadeias quebradas por enzimas extranucleares (exoenzimas) em 

compostos simples, como aminoácidos, açucares e peptídeos, isto é realizado por bactérias 

fermentativas hidrolíticas. Este é um processo lento e sensível a fatores como tempo de 

residência, temperatura, composição e tamanho das partículas da matéria orgânica, seu pH e 

concentração de nitrogênio.  Ao se tornarem mais simples, essas substâncias podem agora ser 

absorvidas pelas paredes celulares das bactérias. 

 

 

3.4.1.2 Acidogênese 

 

 

 Na acidogênese, os compostos gerados na hidrólise são convertidos em hidrogênio 

(H2), gás carbônico (CO2), alcoóis e sais. Nesta fase do processo agem bactérias anaeróbia 

obrigatórias ou facultativas, as quais são denominadas acidogênicas. Suas principais 

representantes são as Clostridium, Peptococcus, Bifidobacterium, Desulphovibrio, 

Corynebacterium, Lactobacillus, Actinomyces, Staphylococcus e a Escherichia. Seus 

processos dependem essencialmente das condições ambientais, tipo de substrato utilizado.  A 

produção de CO2, H2 é favorecida a baixas pressões, em casos de altas pressões, somente 

serão produzidos propinato e ácidos como etanol e lactato. 

 

 

3.4.1.3 Acetogênese 
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 Também chamada Hidrogenogênese. Nesta fase os ácidos voláteis e os alcoóis são 

metabolizados e a partir disso são produzidos H2 e acetato pelas bactérias denominadas 

acetogênicas, as quais consomem H2. Elas promovem a conversão de parte do H2 e de CO2 

que não combinam dando origem a metanol e acetato, juntamente com material celular. 

 

 

3.4.1.4 Metanogênese 

 

 

 É a fase em que as bactérias acetotróficas produzem o gás metano (CH4) a partir de 

ácito acético, e as bactérias hidrogenotróficas a partir do CO2. 

A atividade enzimática das bactérias depende intimamente da temperatura. Ela é 
fraca a 10ºC e nula acima dos 65ºC. A faixa dos 20ºC a 45ºC, corresponde à fase 
mesófila, enquanto que entre os 50ºC e os 65ºC, temos a fase termófila. A opção por 
uma temperatura de trabalho terá de resultar do compromisso entre o volume de gás 
a produzir, o grau de fermentação e o tempo de retenção. (CAMPOS, 2004, p. 3) 

  

Ainda segundo o autor, as bactérias metanogênicas têm crescimento lento e são muito 

sensíveis às condições do meio externo. O pH ideal para seu desenvolvimento é de 6,8 a 7,4. 

Na faixa de temperatura mesófila, compreendendo entre 30 a 35º C, prevalecem os micro-

organismos metanogênicos denominados Mathanobacteruim Methanobrevibacter e 

Methanospirillum, que utilizam como substrato o dióxido de carbono e hidrogênio, e os 

Methanosarcina e Mathanothrix, utilizando-se de acetato, preponderantemente. 

 

 

3.5 BIODIGESTOR 

 

 

Barrera (1993), em seu livro sobre biodigestores, assevera que tanto países ricos como 

pobres utilizam-se da tecnologia de biodigestão, seja em grande ou pequena escala. O autor 

cita ainda que os dois países que mais se destacam neste campo são China e Índia. Na China a 

opção foi estratégica, sendo feita principalmente nos anos 50 e 60, auge da guerra fria, em que 

viram na descentralização energética uma solução eficaz para o caso de uma guerra em que 

fossem danificadas as centrais energéticas do país, essa atitude, portanto, buscava a auto-

suficiência das regiões isoladas do país frente a uma crise de abastecimento. Atualmente essa 
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política energética segue o pensamento preponderante: o de que, em um país superpopuloso, 

não seria adequado uma ampla mecanização dos processos rurais e deixar a população sem 

trabalho, portanto a opção por técnicas mais rudimentares no campo. Para o autor, na Índia, as 

causas da escolha pelos biodigestores foram ligadas a situação de miséria e dependência de 

importação de petróleo. 

 Atualmente vem se buscando a redução das emissões dos gases do efeito estufa e 

alternativas viáveis no que diz respeito a energias limpas e renováveis em substituição aos 

combustíveis fósseis. Os dejetos orgânicos oriundos da agricultura se tornaram uma 

preocupação em virtude de que se não terem destinação correta geram poluição ao meio 

ambiente e como alternativa para o adequado destino destes resíduos é sua utilização no 

biodigestor o qual, segundo Lima (2010), estabiliza a matéria e minimiza as agressões 

ambientais através da digestão anaeróbica gerando ainda biogás e biofertilizante. 

 O biodigestor, segundo Barrera (1993), é genial em sua simplicidade, sendo 

basicamente formado por uma câmara fechada na qual a biomassa é fermentada na ausência 

de oxigênio e o gás resultante deste processo é canalizado e utilizado para diversas 

finalidades. Quase que a totalidade de restos animais e vegetais são biomassa com capacidade 

de fornecer biogás através de fermentação, neste caso, os dejetos são especialmente 

interessantes pois ao saírem dos sistemas digestórios dos animais, ou mesmo seres humanos, 

já carregam consigo bactérias anaeróbias, essenciais ao processo de biodigestão. 

O uso de biodigestores, pela sua capacidade de reduzir a emissão de metano para a 
atmosfera, é incentivado como um dos mecanismos de desenvolvimento limpo 
(MDL), estabelecido pelo Protocolo de Kyoto, assinado em dezembro de 1997, no 
Japão, por diversos países membros da Organização das Nações Unidas. O 
documento estabeleceu diretrizes para criação de projetos do seqüestro de carbono, e 
de redução de emissões como um mecanismo para redução do nível de gases 
envolvidos no efeito estufa na atmosfera. (SILVA, 2009, p. 33) 

 

Outro ponto atrativo do biodigestor, segundo Ranzi (2004) é que, se comparado com 

esterqueiras e bioesterqueiras, apresenta melhor eficiência na digestão dos dejetos em virtude 

de possuir uma câmara hermeticamente fechada. Portanto o biodigestor necessita de um 

tempo de retenção dos dejetos menor do que as esterqueiras e bioesterqueiras. 

 De acordo com Lima (2007) citando trabalhos de outros autores, os dois países que 

mais fazem utilização deste sistema são a Índia com aproximadamente 300 mil biodigestores, 

e a China com mais de 8 milhões. Atualmente vários países do continente europeu tem 

incentivado a implantação dos biodigestores através de programas de disseminação. No Brasil 

estimativas apontam menos de 20 mil biodigestores. Ocorreu, nas décadas de 70 e 80, um 

amplo interesse pelo biogás no pais principalmente no meio agrícola. Porem vários motivos 
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restringiu a implantação dos biodigestores no referido período. 

Ainda de acordo com o autor, entre esses motivos é interessante destacar a escassez de 

conhecimento técnico sobre a execução construtiva e operacionalização dos biodigestores, o 

alto custo de implantação e manutenção do sistema, a distribuição do biofertilizante exigia 

maquinas de distribuição na forma liquida gerando um alto custo de aquisição, transporte e 

manutenção, falta de equipamentos utilizados para o aproveitamento do biogás e a baixa 

durabilidade dos equipamentos utilizados para a conversão de biogás em energia elétrica, a 

falta de condensadores para água e de filtros para gases corrosivos decorrentes dos processos 

de biodigestão, a facilidade de acesso e baixo custo da energia elétrica e do GLP e por não 

apresentar uma solução ambiental definitiva dos dejetos agrícolas devido os reatores 

utilizados na biodigestão, por si só não são tratados como um sistema completo de tratamento. 

 Atualmente, conforme preleciona Lima (2007), o biodigestor se mostra como uma 

alternativa interessante aos produtores rurais em vista do desenvolvimento de novos materiais 

a serem empregados no sistema, o aumento do custo da energia ao consumidor e, com muita 

relevância, os aspectos ambientais, apesar de apresentar limitação de eficiência quanto ao 

tratamento adequado dos dejetos. Entretanto é importante esclarecer que os biodigestores não 

devem ser vistos como uma alternativa definitiva para o tratamento dos dejetos gerados pela 

agricultura em virtude de não remover com total eficiência as matérias orgânicas e nutrientes 

contido nos dejetos apenas constitui parte de um método de tratamento. 

 Para o autor, a eficiência do biodigestor esta diretamente relacionada com a 

temperatura do local em que será instalado, sendo que alterações repentinas de temperatura 

poderá prejudicar a eficiência do mesmo. Citando Parkin e Owen (1986 apud LIMA, 2007) 

tem-se que a geração de metano pode apresentar três diferentes níveis de temperatura, entre 

45 e 60 C é chamado de termofilico, de 20 a 45 C mesofilico e temperaturas inferiores a 20C 

é denominada psicrofilica, sendo que a grande parte dos biodigestores são elaborados para 

trabalhar na faixa da mesófila. 

 De acordo com Massé et al. (2003 apud LIMA, 2007), uma alteração de temperatura  

de 20C para 10C pode reduzir expressivamente a performance do biodigestor anaeróbio. 

Sendo que no sul do pais onde ocorre grande variação de temperatura os biodigestores podem 

requerer o aquecimento dos dejetos em digestão para melhorar o desempenho do sistema, 

ressaltando que para implantado um sistema de aquecimento é necessário o estudo de 

viabilidade econômica analisando a quantidade de energia necessária e o biogás produzido. 

 Para Martins (2007), a escolha do biodigestor mais apropriado para cada propriedade 
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rural vai depender da finalidade a que se destina o uso do sistema. Deve-se levar em 

consideração a produção de biogás ou a necessidade de uma produção mais intensificada de 

biofertilizante, gerada pela execução construtiva entre cada um dos modelos existentes. 

Vários biodigestores podem ser encontrados em diversos tipos (digestores de 
batelada, contínuos,vertical e horizontal), modelos (indiano, paquistanês, chinês, 
tailandês, filipino e etc.) cada qual com suas vantagens e desvantagens e 
características próprias de operação. Os mais conhecidos são o indiano e o chinês, 
estes modelos de biodigestores são de operação contínua e também, os mais 
utilizados no Brasil devido ao baixo custo, alto rendimento e fácil manuseio. 
(SOARES, 2010, p.2) 

 

 

3.5.1 Tipos de Biodigestores 

 

 

 Os tipos de biodigestores são classificados de acordo com a forma que são carregados 

de dejetos, podendo ser de forma continua ou descontinua ( batelada). A classificação a seguir 

é baseada nos estudos de Soares (2010). 

 

 

3.5.1.1 Biodigestor Descontinuo ou Batelada 

 

 

Para este tipo de biodigestor os dejetos a serem processados são depositados no seu 

interior e posterior a isso é realizado o isolamento nas entradas de ar para iniciar o processo de 

digestão. O biogás gerado a partir da digestão é retido no próprio biodigestor ou em um 

gasômetro conectado a ele. A partir do instante que o biodigestor não produz mais o biogás, o 

mesmo é aberto e removido o biofertilizante (o material não assimilado pelo processo) . 

Posterior a limpeza no interior do sistema é depositada nova quantidade de dejetos e recomeça 

do ciclo. 

 

 

3.5.1.2 Biodigestor Contínuo 

 

 

Para o referido biodigestor, deve ser empregados dejetos na forma liquida ou semi-
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líquida, devendo ser depositados na maioria das vezes de forma direta e continuamente. Para 

este tipo de sistema deve ser adotado dejetos que contenham características de fácil 

decomposição e que apresente disponibilidade de acesso nas proximidades do biodigestor. A 

produtividade do gás e do resíduo neste sistema é continua. Eles são classificados em duas 

formas principais de acordo com o formato e o posicionamento que apresenta sobre o solo, 

são eles: vertical e horizontal. 

 

 

3.5.1.2.1 Digestor Vertical 

 

 

 É constituído de um tanque com formado cilíndrico, sendo executado em 

alvenaria, concreto ou outros materiais, e na maioria das vezes com a maior parte gravada no 

solo. Os dejetos são despejados no interior do tanque e a armazenagem do gás é realizada na 

parte superior do mesmo, que graças a vedação do biodigestor acumula biogás. Os digestores 

verticais são apresentados em dois modelos básicos, um com apenas uma câmara e outro 

apresentando câmara dupla. 

 

 

3.5.1.2.2 Digestor Horizontal 

 

 

Diferentemente do vertical o digestor horizontal não necessita de uma câmara com um 

formato especifico, mas sim que a altura ou a profundidade não supere as outras dimensões 

(comprimento e largura), podendo ou não ser enterrado no solo. Os dejetos são despejados 

periodicamente em um dos lados do biodigestor. É comum a utilização deste modelo em 

locais que o lençol freático é superficial ou que possua rocha aflorando devido a dificuldade 

de escavação e execução do sistema. 

 

 

3.5.2 Modelos de Biodigestores 
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 De acordo com Barrera (1993), a importância de citar a China e a Índia reside no fato 

que são os precursores dos modelos de biodigestores mais empregados no mundo. Cabe 

ressaltar que cada modelo é adequado segundo a principal utilidade a que se propõe, segundo 

as necessidades de cada país. O modelo chinês é mais simples e econômico, em vista de que a 

grande importância do processo, para eles, é a produção de biofertilizante, material 

extremamente importante em vista da necessidade de produção de alimentos para sua grande 

população, a produção de biogás é secundária haja visto que a China é produtora de gás 

liquefeito de petróleo (GLP). Na Índia o foco é a produção energética, portanto o modelo de 

biodigestor indiano é mais sofisticado e técnico, cuja prioridade é o aproveitamento do gás. 

 O autor ressalta ainda que embora existam essas diferenças, quase não há impactos 

quanto a utilização de um ou outro na produção de biogás de acordo com as condições 

climáticas nacionais. Por esta razão dá se prioridade pela implantação do modelo chinês 

devido a sua facilidade de construção e operação mais simplificada. 

 De acordo com Soares (2010), os biodigestores podem ser classificados de maneira 

geral, em relação ao modelo, em Biodigestor da Marinha, modelo Chinês e modelo Indiano. 

Segue abaixo especificações de cada um dos modelos, baseando-se no trabalho de Soares. 

 

 

3.5.2.1 Biodigestor da Marinha 

 

 

 É um biodigestor horizontal, apresentando largura maior que profundidade, tendo uma 

maior área de exposição solar, obtendo, desta forma, maior produção de gás devido a maior 

aproveitamento da energia solar no aquecimento do sistema, o que favorece a ação das 

bactérias. A cúpula é feita de plástico maleável, do tipo lona de PVC, a qual infla com o 

aumento da quantidade de gás e pode ser removida para limpeza. Sua caixa de carga é de 

alvenaria e deve ser mais larga de modo a evitar entupimentos. O principal ponto negativo 

neste modelo é o investimento na aquisição da cúpula. O digestor, neste modelo, pode estar 

tanto enterrado como sobre o solo. 
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3.5.2.2 Biodigestor Chinês 

 

 

 Sua principal característica é ser uma peça única, o que diminui gastos em sua 

implementação em relação aos outros modelos em vista de que sua cúpula ser de alvenaria. 

Conforme citado anteriormente, a intenção principal dos chineses era a produção de 

fertilizante e, por ser a cúpula fixa e ter portanto menor área de reserva, existe restrição 

quanto ao acúmulo de gás Por ser inicialmente desenvolvido para ser utilizado em pequenas 

propriedade chinesas, foi projetado para estar enterrado de modo a economizar espaço, por 

este motivo também apresenta pouca variação de temperatura. No entanto, devido ao fato de 

estar no subsolo, existem restrições quanto ao tipo de solo ao ser instalado. Por ter sua 

comunicação entre a caixa de carga e o digestor feita de tubos, existe possibilidade de 

entupimentos. 

 

 
Figura 18: Biodigestor modelo Chinês 

Fonte: Deganutti, 2002 

 

Em que: 
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D - é o diâmetro do corpo cilíndrico; 

H - é a altura do corpo cilíndrico; 

Hg - é a altura da calota do gasômetro; 

hf - é a altura da calota do fundo; 

Of - é o centro da calota esférica do fundo; 

Og - é o centro da calota esférica do 

gasômetro; 

he - é a altura da caixa de entrada; 

De - é o diâmetro da caixa de entrada; 

hs - é a altura da caixa de saída; 

Ds - é o diâmetro da caixa de saída; 

A - é o afundamento do gasômetro; 

 

 

3.5.2.3 Biodigestor Indiano 

 

 

 São fabricados em concreto ou metal, sendo do tipo vertical, não indicado, portanto 

para terrenos superficiais devido ao risco de infiltração . Tem sua cúpula geralmente fabricada 

com ferro ou fibra, sendo móvel no sentido ínfero-superior conforme a produção de gás.  Por 

ter sua instalação subterrânea, apresenta pouca variação de temperatura, o que favorece a ação 

bacteriana tornando o processo mais rápido, e além disso ocupa pouco espaço, assim como o 

modelo chinês. Caso a cúpula seja metálica, exige-se boa pintura com antioxidante a fim de 

evitar corrosão. Sua cúpula é mais cara em relação aos outros dois principais modelos citados 

anteriormente. Por ter a comunicação entre caixa de carga e digestor feita de tubos está sujeita 

a entupimentos. 
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Figura 19: Biodigestor modelo Indiano 

Fonte: Deganutti, 2002 
 

Em que: 

 

H - é a altura do nível do substrato; 

Di - é o diâmetro interno do biodigestor; 

Dg - é o diâmetro do gasômetro; 

Ds - é o diâmetro interno da parede superior; 

h1 - é a altura ociosa (reservatório do biogás); 

h2 - é a altura útil do gasômetro. 

a - é a altura da caixa de entrada. 

e - é a altura de entrada do cano com o afluente. 

 

 

3.5.2.4 Biodigestor Canadense 
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O modelo Canadense tem o abastecimento e drenagem contínua, conforme a 

EMBRAPA (2009), sendo que é mais indicado quando trata-se de interesse no uso de 

biofertilizante em áreas cultiváveis e biogás na obtenção de energia. Hodiernamente, segundo 

Deganutti (2002)  a cobertura de lona de PVC tem sido mais utilizada neste modelo no lugar 

da tradicional campânula, em vista de que apresenta menores custos e facilidade de instalação.  

 

                                                            Figura 9: Modelo Canadense                                                  

                                                            Fonte: Embrapa, 2009 

 

 

3.6 BIOGÁS 

 

 

Segundo Coelho (2006) a procura por fontes renováveis tem sido objeto de intensa 

movimentação no campo das pesquisas por todo o globo, e a biomassa, sendo por resíduos 

urbanos, rurais, ou efluentes industriais ou comerciais se apresentam como uma ótima 

alternativa por se tratarem de combustível não fóssil, que garantem desenvolvimento 

sustentável e descentralizado. Além disso, a geração de energia a partir do biogás trás redução 

da capacidade poluidora pela diminuição de emissão de gás metano, o qual tem potencial 

poluidor muito acima do dióxido de carbono. 

 O Protocolo de Kioto aprovou projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo utilizando-se de biodigestores para produção de biogás e geração de energia elétrica, o 

que tem trazido pontos positivos para a suinocultura. Os projetos em questão podem 

contribuir para a geração de renda para os produtores rurais, além de beneficiar o meio 
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ambiente e trazer alternativas para a utilização de fertilizantes. 

 A energia térmica obtida a partir do biogás pode ser empregada em sistemas de 

aquecimento na própria propriedade rural e a energia elétrica em sistemas de refrigeração e 

iluminação, além que o excedente pode ser comercializado. De acordo com Costa (2005 apud 

LIMA, 2007), em Portugal a receita decorrente da exportação deste tipo de energia varia em 

torno de 10 a 40% do total dos rendimentos das propriedades, além da possibilidade de 

economia pela utilização do fertilizante decorrente do processo. 

 Dentre os benefícios para o ambiente estão a redução de gases de efeito estufa, que, de 

acordo com Lima (2007) são relacionados principalmente com emissão dióxido de carbono, 

óxidos nitrosos e metano. Existem estimativas no sentido que os gases decorrentes da 

decomposição de dejetos de animais são responsáveis por algo em torno de 5 a 10% do gás 

metano liberado na atmosfera a nível mundial. 

 Conforme Cassini (2003) o gás metano, quando lançado à atmosfera, tem poder cerca 

de 30 vezes maior que o gás carbônico para agravamento do efeito estufa. Em 2001, estimou-

se que a emissão total de gás metano atingia cerca de 500 milhões de toneladas/ano. 

 O gás metano é inodoro, mais leve em relação ao ar, asfixiante, inflamável e 

explosivo, o que requer muito cuidado no manejo. Concentrações maiores que de 500 mil 

ppm já provocam cefaléia, conforme Angonese (2007), e seu potencial de aquecimento global, 

em relação ao dióxido de carbono, é 21 vezes maior. Já o óxido nitroso é um gás gerado 

quando do tratamento de dejetos líquidos, que pode ocasionar grandes impactos climáticos, 

em especial a danificação da camada de ozônio. Seu potencial de aquecimento global é cerca 

de 310 vezes maior do que do gás carbônico. 

 O atual sistema de produção de animais, em que há confinamento de grande 

quantidade de indivíduos em espaços cada vez menores, há um agravamento dos problemas 

relacionados aos dejetos e seus efeitos poluentes. 

 A população brasileira de suínos gera dejetos suficientes para se produzir  

aproximadamente 4 milhões de m3
/dia de biogás, segundo Lima (2007). Essa quantidade de 

biogás poderia gerar algo em torno de 2 milhões de kw/h de energia elétrica por dia, o que 

representaria cerca de 60 milhões de kw/h/mês. Partindo-se  de um consumo médio mensal de 

170 kw/h, a energia elétrica gerada a partir de dejetos da suinocultura nacional poderia ser 

fornecida a mais de 350 mil residências. 

 Conforme preleciona Cassini (2003) o gás metano é o combustível presente no biogás. 

O teor calorífico do biogás, portanto, depende diretamente da concentração de metano 
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existente. O biogás é incolor, inodoro, insolúvel, de fraca densidade e leve, formado 

especialmente por metano, gás carbônico e outros gases. O biogás provém de fontes naturais, 

dentre as quais pode-se citar os pântanos e oceanos, e fontes antropogêncicas, tais como 

manejo de resíduos, queima de biomassa entre outras. Durante as décadas de 1950 e 60, a 

disponibilidade de fontes ditas tradicionais de energia desestimularam a utilização do biogás 

pelos países desenvolvidos e somente países com poucos recursos como China e Índia 

tiveram o biogás como fonte significativa de energia, principalmente em pequenas 

propriedades rurais. Ocorre que, a partir da crise energética de 1970, os olhares se voltaram 

para novas tecnologias e fontes alternativas de energia, dentre as quais a produção de energia 

a partir do biogás. 

 Segundo o autor, trata-se de um gás não-tóxico devido ao seu baixo teor de monóxido 

de carbono, é, porém, corrosivo em decorrência das impurezas que contem, e principalmente 

por conta do gás sulfídrico, que corrói materiais como aço, latão e cobre. A capacidade 

calorífica do biogás é da ordem de aproximadamente 5.500 kcal/m3 em condição de metano a 

60%. Por ser mais leve que o ar, sua acumulação é mais difícil que a de outros gases, 

apresentando, desta forma, pouco risco de explosão. Justamente por essa característica, seu 

volume tenda a ser maior e seja mais difícil sua liquefação, o que pode dificultar o 

armazenamento e transporte. 

 De acordo com Seixas (1980 apud CERVI, 2010) a composição do biogás é variável 

de acordo com a quantidade e o tipo de biomassa utilizada, clima, e dimensões do digestor. Se 

satisfatórias as condições, o gás obtido apresentará aproximadamente 60 a 65% de metano, e 

o restante principalmente composto de gás carbônico e outros gases. A tabela a seguir 

demonstra a quantidade estimada de biogás a ser obtida em função do tipo de biomassa 

utilizada, em que pode-se observar que a melhor performance é obtida com dejetos de suínos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sganzerla (1983 apud CERVI, 2010) 

 

Tabela 13: Estimativa de produção de biogás por quantidade de biomassa 
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Para Cassini (2003), haja visto que o processo de produção de biogás é realizado por 

bactérias, os fatores que influenciam a produção do gás são diretamente relacionadas aos 

fatores que afetam esses micro-organismos, sendo principalmente a quantidade de oxigênio 

molecular disponível, pois as bactérias metanogênicas, conforme descrito acima, são 

essencialmente anaeróbias, sendo que a presença de ar causará apenas produção de dióxido de 

carbono em detrimento do metano; a temperatura deve ser ideal pois as bactérias, 

especialmente as metanogênicas, são muito sensíveis às alterações bruscas de temperatura, 

sendo a faixa ideal entre 30 e 35ºC; e por fim, o pH deve ser mantido da mesma maneira em 

uma faixa ideal. 

 Conforme apontamentos de Souza et al (2008), com os atuais avanços tecnológicos, é 

possível converter biogás em energia elétrica de diversas maneiras, dente as quais, as mais 

utilizadas são as microturbinas a gás e motores de combustão interna de ciclo Otto. As 

microturbinas apresentam custo mais elevado e tendo ainda menor vida útil na operação com 

biogás. 

 A conversão energética consiste no processo que transforma um tipo de energia em 

outro. Conforme Coelho (2006), a energia química das moléculas do biogás é convertida em 

energia mecânica por combustão controlada, que por sua vez ativa um gerador que converte-a 

em energia elétrica. 

 Para Coelho (2006) o biogás, para que possa ser utilizado como combustível, tanto em 

motores, microturbinas e turbinas a gás, é preciso estabelecer a vazão, poder calorífico, 

composição química, possibilitando, desta forma, saber o potencial de geração de energia e 

dimensionar os procedimentos de pré-tratamento, como por exemplo, a remoção ácido 

sulfúrico e umidade a fim de evitar danos aos equipamentos e aumentar a capacidade de 

obtenção de energia. 

 Ainda de acordo com os autores, muitas vezes a produção de energia elétrica  a partir 

do biogás ocasiona excedentes energéticos além da demanda na propriedade, podendo ser 

comercializada com a própria concessionária de abastecimento energético da localidade, 

trazendo desta forma, não uma espécie de concorrência para as concessionárias, mas sim uma 

complementação. Além disso é possível a comercialização de créditos de carbono no mercado 

internacional devido ao desenvolvimento de projetos de Mecanismos de Desenvolvimento 

Limpo de atenuação de gases de efeito estufa, conforme visto em tópicos acima. Até mesmo a 

simples queima de gás metano, apesar da produção de dióxido de carbono, auxilia na 

preservação do meio ambiente, haja visto que o primeiro é 21 vezes mais poluente que o 
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segundo, de acordo com Ranzi e Andrade (2004). 

Fonte: Deganutti (2002) 

 

Conforme dados de Campos et al. (2004), em que foram comparados os valores 

caloríficos compreendidos em 1m³ de fontes diferentes de energia temos que o biogás 

apresenta capacidade de 5.155 kcal, gás metano 7.931 kcal, gás natural 9.293 kcal, gás 

propano 19.446 e gás butano 24.561 kcal. Deve-se considerar, segundo o autores, que 1m3 de 

dejetos suínos produz cerca de 0,5 m3 de biogás, o qual equivale a  0,70 litros de gasolina ou 

0,66 litros de diesel, em termos energéticos. 

 

 

3.7 BIOFERTILIZANTE 

 

 

Uma das maiores preocupação geradas com a agricultura é o potencial poluidor do 

solo e por conseqüência dos lençóis freáticos, através dos dejetos oriundos das propriedades 

agrícolas entre os quais podemos citar o esgoto domestico, esterco e dejetos de animais e a 

água utilizada na limpeza dos mesmos. 

Isso se agrava em determinadas regiões devido à ampla concentração de fazendas 

criadoras de animais e a incorreta utilização dos resíduos gerados destas atividades, resultando 

Tabela 14: Equivalência de 1 metro cúbico de biogás em relação aos combustíveis usuais 
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em sérios desequilíbrios ambientais que apresentam como principais conseqüências, segundo 

estudos de Medeiros (2003), a redução do oxigênio dissolvido na água, disseminação de 

patógenos e contaminação das águas potáveis com amônia, nitratos e fosfatos. 

Estas produções representam perda potencial de energia aproveitável e de adubo rico 
em P, o qual apresenta alto custo e difícil aquisição, isto por ser adquirido, 
principalmente, por importação. Desta forma, o aproveitamento de esgoto, dejetos 
animais e resíduos orgânicos diversos apresenta pontos atrativos. Entre estes pontos, 
pode-se citar a redução da liberação de resíduos no meio ambiente e o maior acesso 
a fontes de energia de baixo custo a frações do povo brasileiro com dificuldades 
financeiras. (CARON, 2009, p. 3) 

 

 Ranzi (2004) assevera que o biofertilizante é gerado a partir do processo de 

biodigestão da biomassa em que ocorre a estabilização e maturação do efluente o qual é 

apontado como um excelente fertilizante agrícola por possuir características químicas, físicas 

e biológicas, sendo apontado como substituto dos fertilizantes químicos. Podendo ser 

espalhado na lavoura posteriormente a sua cura. 

 De acordo com Galvão (2006) a alta qualidade do biofertilizante para a agricultura se 

dá em virtude da redução da quantidade de carbono presente no material, pois a matéria 

orgânica ao ser digerida perde carbono que por decorrência aumenta a quantidade de 

nitrogênio e outros nutrientes em função da perda do carbono, apresenta também maior 

facilidade de imobilização do biofertilizante pelos microorganismos do solo em razão do 

material se encontrar em um estagio elevado de decomposição, levando a um aumento da 

eficiência do biofertilizante e a solubilização de alguns nutrientes. 

 Martins (2007) afirma que a finalidade a que se destinam os fertilizantes inorgânicos e 

minerais é a alimentação das plantas que dá através das raízes sendo para elas fonte de 

elementos nutritivos (nutrientes), que se apresentam de forma equilibrada e com maior 

facilidade de absorção. 

 Para o autor, a utilização do biofertilizante traz consigo varias vantagens, as quais 

podemos citar, não propaga mau cheiro, a grande quantidade de nitrogênio que apresenta, 

sendo esta uma substancia pouco presente no solo, a biomassa que em ração de não apresentar 

contato com o ar em virtude do confinamento no biodigestor extermina as bactérias aeróbicas 

e germes que por ventura estiverem nas fezes e outras matérias orgânicas, não apresenta 

parasitas da esquistossomose, vírus da poliomielite e bactérias como a do tifo e malária, a 

utilização permanente de adubos inorgânicos acarreta em empobrecimento do solo o 

biofertilizante recupera essas terras, por que impede a erosão e mantém o equilíbrio ecológico 

segurando uma maior quantidade de água da chuva em função do resíduo apresentar um 
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maior poder de detenção da umidade do solo, fazendo com que a planta possa de desenvolver 

durante o período de estiagem e ainda fazendo uma analogia com o fertilizante inorgânico, o 

biofertilizante não apresenta custos. 

Por outro lado, vale destacar que a única desvantagem do uso de biofertilizante é “a 
não eliminação da acidez do solo, causada pelo uso exagerado de fertilizantes 
inorgânicos dificultando, muitas vezes, a absorção pela raiz da água e de nutrientes 
do solo como o potássio e o nitrogênio que influenciam na germinação e 
crescimento da planta”, segundo informação do Centro Nacional de Referência em 
pequenas Centrais Hidrelétricas em sua página na web. O fator limitante no uso 
desses insumos é a necessidade de grandes quantidades e sua produção ser distante 
das propriedades agrícolas. Adubos orgânicos apresentam características diferentes 
quanto aos teores de nutrientes, além do efeito direto no suprimento de nutrientes 
para as plantas, melhora as condições físicas dos solos. (MARTINS, 2007, p. 3-4) 

 

 

3.8 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O local de escolha para a implantação dos biodigestores é a bacia hidrgráfica do Pato 

Roxo, que, segundo Preis (2009) compreende os municípios de Lacerdópolis, Joaçaba, Ouro, 

Jaborá e Erval Velho, tendo aproximadamente 50,74 Km² de extensão. Seus principais rios 

são o Rio do Burro, e o Rio Caciano, que quando convergem formam o Rio Pato Roxo que 

acaba por desaguar no Rio do Peixe. A figura esquemática abaixo, extraída do artigo do autor, 

mostra a bacia hidrográfica do Pato Roxo. 
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Fonte: PREIS (2009) 

 

Existem várias propriedades suinícolas próximas às margens dos rios que compõem o 

Pato Roxo, isto se torna motivo de preocupação em vista da capacidade poluidora dos dejetos 

suínos conforme os autores consultados para a elaboração deste projeto. Esta preocupação se 

contrapõe em vista de que a atividade é garantidora de renda para as famílias que ali habitam, 

devido ao forte caráter familiar dos suinocultores em nossa região. Desta forma, a 

implementação do projeto adquire importância ao tentar conciliar a atividade com o bem estar 

ambiental. 

As cinco propriedades produtoras de suínos, nas quais serão instalados os 

biodigestores, foram escolhidas dentre as indicadas na pesquisa realizada por Preis (2009), 

que por sua vez as selecionou com o auxílio da EPAGRI de Lacerdópolis por serem 

circunvizinhas ao rio, cujas esterqueiras são consideradas como pontos críticos ambientais, e 

de grande produção de suínos. Preis entrevistou os produtores e identificou as propriedades 

em fotos via satélite com ajuda de um GPS. Abaixo estão a localização das propriedades e os 

dados obtidos a partir da visita do autor. 

 

Figura 20: Bacia hidrográfica do Pato Roxo 
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Figura 21: Localização das propriedades visitadas 
Fonte: PREIS (2009) 

 

Para obtenção dos dados da pesquisa, visitou-se 18 propriedades. Analisou-se a idade do proprietário e 

o tamanho das propriedades, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 15: Propriedades visitas e entrevistadas 

Nº de 
ordem da 

visita 
Comunidade Proprietário 

Idade do 
proprietári
o (anos) 

Área da 
propriedad

e (m2) 

Nº de suínos Distância 
do rio 
(m) 

Matri
z 

Engord
a 

1 São Roque Edson Proner 37 240000 * 450 100 

2 São Roque Raul Proner 61 744000 140 12 400 

3 São Roque David Marquezini 65 300000 180 700 150 

4** São Roque Osmar Chiamolera 46 533200 200 300 100 

5 São Roque Theodoro Chiamolera 56 580000 100 250 300 

6 São Roque Holario Proner  52 173600 16 90 * 

7 São Brass Euclides Flamia 73 500000 15 100 100 

8 São Brass Elmer Domingos Zanela 67 341000 * 490 200 

9 Santo Antonio Daniel Albiero 53 240000 * 500 100 

10 Santo Antonio Jamir Jose Hoecler 32 223200 * 400 150 

11 Santo Antonio Oscar Lovatel Filho 55 892800 300 1300 200 

12 Santo Antonio David Lago 58 360000 * 260 50 

13 Santo Antonio Ângelo  Proner 68 322400 * 600 150 

14 São Roque Leonildo Dacas 54 150000 * 260 60 

15 São Brass Eurides Coeli 58 290000 18 180 150 

16 São Brass Angelo Bonamigo 58 335000 * 220 50 

17* São Roque Valdemar Proner 61 223200 * 200 200 

18 São Luiz Oraci Miazzi 53 248000 * 700 35 

* Esterqueira do chiqueirão com entrada para dejetos, também de gado; 

** Propriedade com dois pontos marcados pontos “4ª” e “4B”. 

Fonte: adaptado de PREIS (2009) 
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3.9 RESULTADOS 

 

 

A partir da entrevista e visita realizada por PREIS (2009), observa-se alguns aspectos 

importantes nas propriedades rurais. Elencadas as mais relevantes, transcreve-se abaixo. 

O sistema produtivo de cada propriedade de acordo com o ciclo resume-se em que 

39,00% possuem ciclo completo, 6,00% produção de leitões e 55,00% terminação. A seguir 

são relacionadas as características básicas das propriedades em relação aos aspectos 

produtivos. 

 

           Tabela 16: Características produtivas 

Propriedade Aves/lote 
Gado de 

leite 
Gado de 

corte 
Lavoura + Pastagem 

(m²) 

1 40000 15 * 150000 

2 * 10 * 350000 

3 * * 50 170000 

4 * 32 50 350000 

5 42000 17 * 250000 

6 * 26 * 60000 

7 42000 41 * 150000 

8 * 6 * 250000 

9 * 10 * 140000 

10 * 12 * 124000 

11 63000 * * 420000 

12 21000 14 * 150000 

13 * 30 * 150000 

14 * 25 * 80000 

15 * 12 13 140000 

16 * 55 * 200000 

17 * 35 * 100000 

18 * 40 10 120000 

           Fonte: adaptado de PREIS (2009) 

 

A tabela seguinte retrata as características dos grupos familiares e seus consumos 

energéticos. 
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Tabela 17: Componentes familiares e consumo fontes de energia 

Propriedade 
Integrantes 
familiares 

Gás  
(botijões/mês) 

Gás  
(m³/mês) 

Gasolina 
(L/mês) 

Óleo Diesel 
(L/mês) 

1 9 50 1,65 80 200 

2 6 2 0,07 120 1600 

3 6 1 0,03 70 500 

4 8 1 0,03 60 100 

5 9 40 1,32 60 200 

6 6 1 0,03 65 200 

7 3 80 2,64 50 600 

8 3 1 0,03 200 300 

9 4 1 0,03 40 500 

10 4 1 0,03 60 400 

11 11 30 0,99 200 500 

12 6 30 0,99 40 40 

13 5 1 0,03 50 200 

14 3 1 0,03 50 70 

15 4 1 0,03 100 300 

16 5 1 0,03 70 150 

17 6 1 0,03 60 120 

18 5 1 0,03 50 70 

Fonte: adaptado de PREIS (2009) 

 

 A energia elétrica é o componente utilizado diariamente em todas as propriedades, 

sendo o seu consumo diretamente proporcional às atividades existentes em cada 

estabelecimento. Verificou-se que 33,33% das propriedades gasta mais de R$ 1000,00 por 

mês de energia, conforme a tabela a seguir. 

 

        Tabela 18: Consumo de energia elétrica por propriedade 

Propriedade 
Energia elétrica 

(R$/mês) 
Energia elétrica 

(Kwh/mês) 

1 500,00 1282,05 

2 350,00 897,44 

3 500,00 1282,05 

4 400,00 1025,64 

5 600,00 1538,46 

6 150,00 384,62 

7 600,00 1538,46 

8 120,00 307,69 

9 100,00 256,41 

10 90,00 230,77 

11 1300,00 3333,33 
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12 200,00 512,82 

13 75,00 192,31 

14 120,00 307,69 

15 200,00 512,82 

16 150,00 384,62 

17 80,00 205,13 

18 130,00 333,33 

          Fonte: PREIS (2009) 

 

As tabelas seguintes, extraídas do artigo de Preis (2009), mostram a quantidade de 

dejetos suínos produzida diariamente em cada propriedade e o a estimativa do volume de 

biogás que poderá ser obtido com sua biodigestão. 

 

   Tabela 19: Volume de dejetos e biogás 
Propriedade Volume de dejetos 

(L/dia) 
Volume de biogás 

ao dia (m³) 

1 3150,00 236,25 

2 6840,00 513,00 

3 15300,00 1147,50 

4 17000,00 1275,00 

5 8500,00 637,50 

6 1360,00 102,00 

7 1275,00 95,63 

8 3430,00 257,25 

9 3500,00 262,50 

10 2800,00 210,00 

11 25500,00 1912,50 

12 1820,00 136,50 

13 4200,00 315,00 

14 1820,00 136,50 

15 1530,00 114,75 

16 1540,00 115,50 

17 1400,00 105,00 

18 4900,00 367,50 

      Fonte: PREIS (2009) 

 

 O cálculo de equivalência de biogás em comparação com as outras fontes de energia 

utilizadas nas propriedades escolhidas por Preis (2009) foi estabelecido de acordo com 

estudos de Sganzerla (1983 apud PREIS, 2009) e estão relacionados a seguir. 
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         Tabela 20: Valores de equivalência obtidos para cada propriedade 
Propriedade Gás de Cozinha 

(botijões/mês) 
Gasolina 
(L/mês) 

Óleo Diesel 
(L/mês) 

Energia Elétrica 
(Kwh/mês) 

1 96,65 4323,38 3898,13 10135,13 

2 209,86 9387,90 8464,50 22007,70 

3 469,43 20999,25 18933,75 49227,75 

4 521,59 23332,50 21037,50 54697,50 

5 260,80 11666,25 10518,75 27348,75 

6 41,73 1866,60 1683,00 4375,80 

7 39,12 1749,94 1577,81 4102,31 

8 105,24 4707,68 4244,63 11036,03 

9 107,39 4803,75 4331,25 11261,25 

10 85,91 3843,00 3465,00 9009,00 

11 782,39 34998,75 31556,25 82046,25 

12 55,84 2497,95 2252,25 5855,85 

13 128,86 5764,50 5197,50 13513,50 

14 55,84 2497,95 2252,25 5855,85 

15 46,94 2099,93 1893,38 4922,78 

16 47,25 2113,65 1905,75 4954,95 

17 42,95 1921,50 1732,50 4504,50 

18 150,34 6725,25 6063,75 15765,75 

         Fonte: PREIS (2009) 

 

 

3.10 ORÇAMENTO 

 

 

As cinco propriedades escolhidas estão relacionadas abaixo: 
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4 CONCLUSÃO 

 

A captação das águas pluviais vem sendo vista como uma ótima alternativa a fim de 

diminuir o uso de reservatórios naturais de águas, como lençóis freáticos e mesmo fontes 

superficiais, haja visto que é possível a utilização de águas captadas para fins não nobres e 

nobres, possibilitando economia financeira e ganho ambiental, não somente na preservação de 

mananciais, mas pela diminuição do impacto ambiental que as enxurradas podem causar, 

principalmente em cidades com grande índice de impermeabilização do solo, em que a chuva 

precipitada não chega ao seu destino correto, escoando superficialmente e trazendo danos 

financeiros à população, mortes, transmissão de doenças, entre outras.  

Em função do grande índice pluviométrico em nossa cidade e das possibilidades 

tecnológicas advindas da atividade acadêmica, a captação de águas pluviais torna-se mais que 

uma opção e sim uma quase uma obrigação em vista do grande potencial que nos é 

apresentado.  

A agricultura familiar, forma predominante no meio oeste catarinense, vem sofrendo 

represálias em virtude das agressões ambientais advindas de sua atividade fim, pois a recente 

criminalização dos atos que degradam o meio ambiente trouxe um maior rigor nas 

penalizações aplicadas. As famílias, desta forma, precisam buscar meios de se adequar à Lei 

Ambiental, visando conciliar sua fonte de renda com os anseios sociais de proteção do bem 

público.  

A partir de todo o acima exposto, conclui-se que a utilização de biodigestores nas 

propriedades rurais trará imensuráveis benefícios, haja visto que, além da auto-suficiência 

energética e da produção do biofertizante, há ganhos ambientais pela diminuição do 

lançamento de material contaminado no solo e rios, e ganhos sociais pelo incentivo à 

permanência das famílias no meio rural. 
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