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    Simulação da captação de água pluvial nas microrregiões sergipanas 1

para uso em pocilgas 
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Caetano Vieira 4 .  

 
 

RESUMO:  O reaproveitamento de água de chuva vem se mostrando como uma alternativa para              
os meses de veranicos, que ocorrem no período chuvoso, como após esse período. Diante do               
exposto, essa pesquisa busca simular a captação de água pluvial nas diversas regiões sergipanas              
e o potencial de utilização dessa água em pocilgas .  Adotou-se para realização da simulação, uma               
pequena pocilga com capacidade para 25 animais. Em seguida, estimou-se quanto de água seria              
necessário para atender a pocilga.  Calculou-se com base na pluviometria média mensal de cada              
região e na área de cobertura do recinto, qual o volume captado, comparando-se esse valor com a                 
demanda estimada. Os resultados mostram que a água pluvial consegue atender parcialmente a             
necessidade nas regiões, tendo variações a depender da região variou-se de 24,3% (Alto Sertão)              
até 54,5% (Grande Aracaju).Conclui-se que mesmo o atendimento não sendo total com o uso da               
água pluvial tem-se uma grande ajuda pois diminui a necessidade de fonte superficial além de               
aproveitar a água pluvial. 
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INTRODUÇÃO 

Para Palhares (2013) a escassez de água para dessedentação dos animais apresenta             
consideráveis impactos negativos nos fatores zootécnicos e econômicos, tais como a redução do             
crescimento, do bem-estar e da saúde e o aumento do estresse. Para convivência com tal               
situação, notadamente, em regiões de pluviometria baixa e irregular, é imprescindível a adoção de              
tecnologias de captação da água pluvial para usá-las tanto nos veranicos, que ocorrem no período               
chuvoso, como após esse período; gerando inclusive ganhos financeiros pelo fato da água de              
chuva ser gratuita (MOURA et al, 2007). A água da chuva é o recurso mais viável e diretamente                  
acessível, permitindo o seu armazenamento em cisternas ou outras alternativas de tecnologias de             
captação (TOMAZ, 2003). O aproveitamento de água da chuva é possível e viável no meio rural,                
sendo integrado ao abastecimento de água potável, no sentido de substituí-la, quando possível,             
tornando-se uma ajuda importante para a retenção das águas pluviais, contribuindo, assim, com o              
ambiente e evita o desperdício desse recurso natural (REICHERT; MUSA, 2012). Ainda segundo             
esses mesmos autores para tornar a água pluvial potável, torna-se necessário realizar a captação,              
o armazenamento e o tratamento da mesma, a fim de garantir uma qualidade compatível com o                
uso pretendido. Diante do exposto, essa pesquisa busca simular a captação de água pluvial nas               
diversas regiões sergipanas e o potencial de utilização dessa água em pocilgas . 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo –  O local de estudo para elaboração do trabalho foi o estado de Sergipe,                 
localizado na região Nordeste do Brasil, tendo como limites o Oceano Atlântico (leste); Bahia              
(oeste e sul) e Alagoas (norte), tendo uma área territorial 21.910,348 km² com um clima tropical                
(litoral) e semi árido (interior), com frequência de índice pluviométrica bastante irregular. Para esse              
estudo foram consideradas as oitos microrregiões apresentadas na Figura 1. 
 
 

.   
Figura 1.  Microrregiões do estado de Sergipe  
Fonte:  SEMARH (2012) apud SANTOS (2012) 

Dados Pluviométricos : Para realização deste trabalho foi utilizado os dados da tabela (Tabela             
01) que mostra a média pluviométrica de cada microrregião sergipana, bem como a média de               
chuva anual de cada uma. 
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TABELA 1 .  Pluviometria média mensal nas microrregiões Sergipanas 
Região Jan

. 
Fev

. 
Mar

. 
Abr

. 
Ma Jun

. 
Jul

. 
Ago

. 
Set

. 
Out

. 
Nov

. 
Dez

. 
Total 

Centro Sul 39 49 82 111 15
7 124 12

6 81 45 35 45 48 942 

Agreste Central 42 53 76 110 16
2 138 13

8 91 58 36 38 40 983 

Médio Sertão  36 42 66 107 14
6 131 12

8 80 59 31 24 29 878 

Leste 43 62 111 182 26
7 199 20

0 155 92 51 41 41 144
3 

Sul 46 77 104 156 20
9 162 16

1 114 73 59 66 47 127
6 

  Baixo São 
Francisco  37 47 73 129 14

9 131 11
7 77 50 43 33 35 920 

Grande Aracaju  45 62 112 206 27
7 213 20

7 125 90 56 59 44 149
7 

Fonte : SANTOS (2012) 

Para realização deste trabalho foi adotado 1 (uma) pequena pocilga padrão recomendada            
pela Embrapa Suínos e Aves com capacidade para 25 animais, nas fases de crescimento e               
terminação, conforme Figura 2. A pocilga tem uma área total de cobertura de 73,80 m². 

 
Figura 2 . Perspectiva geral e planta baixa da edificação com capacidade para 25 animais. 

Fonte : Costa et al. (2010) 
Volume de água pluvial captável . Para determinarmos o volume de chuva captado pela             
cobertura, utilizamos a equação adaptada de Thomaz (2003) sendo o coeficiente de            
aproveitamento de água pluvial pode ser definido em função do coeficiente de escoamento             
superficial da área de captação e da eficiência do sistema de captação, como indica a equação  

 
                         V = A x C x P                                    Equação 1 

Onde:  
C é o coeficiente de escoamento superficial, igual a 0,80 para telhas cerâmicas.  
P é a precipitação média mensal, em milímetros;  
A é a área de cobertura, em metros quadrados;  
V é o volume mensal produzido pela chuva, (volume captável) em litros 
 
Estimativa de Demanda Mensal para Pocilga.  Para estimarmos o consumo mensal do recinto             
consideramos a indicação do Manual de Outorga da Superintendência de Desenvolvimento de            
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental - SUDERHSA do Estado do Paraná, que é de 12               
L/dia/cabeça no caso de porcos e adotando um acréscimo de 50% indicado para limpeza e               
manutenção dos recintos chegamos a um consumo mensal por cabeça de 540 litros, ou uma               
demanda mensal de 13500 litros. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Utilizando os dados da Tabela 1 e a Equação1, calcula-se o volume médio mensal de               
chuva captável pela cobertura da pocilga em cada microrregião sergipana. Finalmente verificamos            
a possibilidade de atendimento (parcial ou total) da demanda estimada (13500 litros) com água da               
chuva. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 3.  

 

 

  

 

 
Figura 3 . Volume captável pela cobertura e demanda estimada em litros, para uma pocilga com 

capacidade para 25 animais, nas diferentes microrregiões sergipanas. 
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A região Centro-Sul apresentou uma captação variando de 2066,4 litros até 9269,4 litros             

resultando em uma média mensal de 4634,6 litros. A região do Médio Sertão apresentou uma               
captação variando de 1417,0 litros até 8618,8 litros resultando em uma média mensal de 4324,7               
litros. A região Alto Sertão apresentou uma captação variando de 1298,9 litros até 6199,2 litros               
resultando em uma média mensal de 3286,6 litros. A região Leste apresentou uma captação              
variando de 2410,6 litros até 15763,7 litros resultando em uma média mensal de 7104,5 litros. A                
região Sul apresentou uma captação variando de 2715,8 litros até 12339,4 litros resultando em              
uma média mensal de 6268,1 litros. A região do Baixo São Francisco apresentou uma captação               
variando de 1948,3 litros até 8797,0 litros resultando em uma média mensal de 4531,3 litros. A                
região Agreste Central apresentou uma captação variando de 2125,4 litros até 9564,5 litros             
resultando em uma média mensal de 4831,4 litros. A região da Grande Aracaju apresentou uma               
captação variando de 2597,4 litros até 16354,1 litros resultando em uma média mensal de 7360,3               
litros. 

 
CONCLUSÕES 

1. Conclui-se que a utilização da água pluvial nas regiões analisadas atende parcialmente            
a demanda estimada. O atendimento da demanda variou de 24,3% (Alto Sertão) até             
54,5% (Grande Aracaju).  

2. Mesmo o atendimento sendo parcial, o uso de água pluvial, mostra-se como uma             
alternativa interessante, pois diminui a dependência exclusiva de abastecimentos dos          
animais utilizando fontes superficiais. 
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