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RESUMO – Nas últimas décadas, iniciativas para a promoção da melhor gestão dos recursos hídricos 

ganharam destaque mundial devido a necessidade de garantia da sustentabilidade. Esse artigo visa 

analisar as iniciativas e ações integradas para a gestão de águas implementadas no Campus do Agreste 

(CAA) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), localizado na cidade de Caruaru. Com o 

desenvolvimento da região, deve-se levar em consideração os custos ambientais para a promoção de 

um desenvolvimento sustentável. Para isto, foi realizada uma investigação bibliográfica, utilizando-

se livros, artigos, trabalhos de conclusão de curso, a plataforma da Agência Nacional de Águas (ANA) 

e o projeto de drenagem do CAA.  As ações realizadas visam o reuso de água através da melhoria do 

sistema de drenagem, captação de águas pluviais e a destinação final adequada dos efluentes 

sanitários. Em se tratando de uma instituição de ensino universitária, é fundamental a execução de 

projetos para o melhor manejo dos recursos e um sistema de gestão sustentável. Portanto, foi possível 

constatar o desenvolvimento de sistemas de captação e armazenamento de águas pluviais, bem como 

o esgotamento e tratamento dos efluentes sanitários, de forma a contribuir com a sustentabilidade. 

 

ABSTRACT– In recent decades, initiatives to promote better management of water resources have 

gained worldwide prominence due to the need to guarantee sustainability. This article aims to analyze 

the initiatives and integrated actions for water management implemented in the Campus do Agreste 

(CAA) of the Federal University of Pernambuco (UFPE), located in the city of Caruaru. With the 

development of the region, environmental costs must be taken into account to promote sustainable 

development. For this, a bibliographic investigation was carried out, using books, articles, course 

conclusion works, the platform of the National Water Agency (ANA) and the CAA drainage project. 

The actions carried out aim at the reuse of water through the improvement of the drainage system, 

rainwater collection and the adequate final destination of sanitary effluents. In the case of a university 

teaching institution, it is essential to carry out projects for the best management of resources and a 

sustainable management system. Therefore, it was possible to verify the development of rainwater 

capture and storage systems, as well as the sewage and treatment of sanitary effluents, in order to 

contribute to sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural essencial a todas as formas de vida e primordial ao 

desenvolvimento das diversas  atividades humanas. Nesse contexto,   devido   às  múltiplas funções 

e usos associados à água, esse elemento natural torna-se um recurso hídrico, ou seja, um   bem  que   

pode ser  utilizado   como   insumo  ou  fator de   produção   para   atender às necessidades e demandas 

do ser humano (Américo-Pinheiro et al., 2019). Os recursos hídricos destinam-se aos mais variados 

fins. No entanto, embora  dependendo da  água  para  sua  sobrevivência  e  para  o  desenvolvimento 

econômico,  as  sociedades  humanas  contaminam  e  degradam  esse  recurso  que pode  estar 

disponível  na  forma  de  águas  superficiais ou subterrâneas  (Tundisi; Matsumura-Tundisi, 2011). 

Em razão de sua essencialidade para a vida, a água constitui elemento central para alcançar os 

17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Tais objetivos foram fixados pela Agenda 2030, de 

2015, que se constitui em um plano de ação global elaborado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU). O objetivo 6 relaciona-se diretamente às águas destinadas ao consumo humano (Souza et al., 

2018). No que se refere às atividades econômicas, a água entra no processo produtivo como insumo 

de maneira diversificada e, para que a performance econômica da sociedade cresça com 

sustentabilidade, os ganhos advindos dos múltiplos usos da água devem envolver benefícios 

econômicos, sociais e ambientais.  

Em função da importância da água para a vida e para o desenvolvimento, diversos debates 

direcionam esforços para a construção de estratégias de mitigação do risco de escassez hídrica, 

resultando em um novo paradigma de gestão, denominado Gestão Integrada de Recursos Hídricos 

(GIRH). O Brasil tem avançado no que se refere ao direito, à gestão e ao uso das águas e vem se 

enquadrando progressivamente no modelo de GIRH, mas ainda precisa possibilitar ações que estejam 

apoiadas em um ambiente mais participativo e descentralizado. Em síntese, devido as características 

intrínsecas desse fluido, a tutela jurídica e a gestão desse bem devem considerá-lo como bem social 

e cultural, portador de valor econômico (Santos; Santos; Tassigny, 2017, p. 3). 

O Nordeste brasileiro desponta como uma região que, pela própria natureza, necessita de 

atenção especial referente à oferta de água, particularmente o Nordeste Setentrional (Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco), que possui 87,8% do seu território no semiárido. Nessa 

região, na maioria dos rios, para a possível garantia de oferta contínua de água, são utilizados açudes 

e reservatórios, já que os cursos d’água secam durante o período de estiagem. Em outras regiões, os 

reservatórios são utilizados para aumentar a garantia de atendimento a demandas contínuas, como o 

abastecimento humano (ANA, 2017). 
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Os fatores que promovem o risco de escassez de água são diversos. O risco advém da poluição, 

da falta de saneamento, do desmatamento, do crescimento populacional e de outros fatores que, 

somados às projeções dos modelos climáticos especializados, sinalizam um futuro crítico de estresse 

hídrico no planeta. O United Nations Water Report, emitido em 2008, afirma que diversas regiões do 

mundo são afetadas pelas mudanças climáticas, especificamente quanto à disponibilidade de água em 

quantidade e qualidade. 

Nas regiões áridas e semiáridas, a questão da gestão hídrica se torna mais imperativa devido à 

escassez das reservas naturais de água e, sobretudo, à irregularidade, no tempo e no espaço, das 

precipitações e escoamentos superficiais. (Vieira, 2003). As instituições organizadoras da 

Conferência Internacional sobre Gestão de Recursos Hídricos em Regiões Áridas, realizada no 

Kuwait, em março de 2002, já advertiu: “A falta de recursos renováveis de água doce em regiões 

áridas e semiáridas constitui um grande empecilho ao desenvolvimento sustentável de tais áreas. Há 

uma contínua luta para atender as demandas de água, para uma multiplicidade de usos. É de se 

esperar que nas próximas quatro ou cinco décadas, muitos países em todo o mundo venham 

experimentar severas restrições de oferta de água”. 

Caruaru tem o índice pluviométrico anual, em média, de 504,5 milímetros (mm), concentrados entre 

abril e julho. Em um contexto de relativa escassez hídrica que a região do agreste pernambucano vem 

enfrentando, torna-se necessário a implantação de soluções inovadoras, a fim de diminuir a demanda de 

água e proporcionar o melhor gerenciamento e manejo desse recurso vital. Como exemplo de solução 

alternativa, o aproveitamento da água de chuva merece destaque pela simplicidade de instalação e 

manutenção. A água captada pode ser utilizada para fins menos nobres, onde não se faz necessário ter um 

elevado nível de potabilidade. 

Os dados das precipitações pluviométricas do município de Caruaru foram avaliados em um 

período de 55 anos obtidos através do Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP) e Agência 

Nacional de Águas (ANA). Com o auxílio dos dados coletados por Arruda et al., dados de 

precipitações médias mensais compreendidas no período de 1965 a 2020, como demonstrado na 

Figura 1, é possível comprovar que o município de Caruaru apresenta escassez hídrica devido as 

baixas médias mensais de chuvas e alto índice de evapotranspiração. 

 

 

Figura 1 – Precipitações médias mensais históricas – Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade 
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A irregularidade das chuvas na região é muito intensa, onde a precipitação anual média 

acumulada 667,02 mm, cerca de 30% das chuvas são de grande intensidade. A taxa de 

evapotranspiração é superior as taxas de precipitação, sendo normalmente os meses de agosto a 

dezembro considerados críticos, quanto ao déficit hídrico (Santos & Montenegro, 2012; Arruda Neto 

et al., 2019). Isso influi diretamente no processo de aproveitamento dos recursos hídricos da região e 

no manejo e gerenciamento de águas na região. Por isso a UFPE desenvolve projetos e linhas de 

pesquisas para a aplicação de ações integradas para a gestão de águas na região. As Instituições de 

Ensino Superior (IES) que desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão requerem uma 

ampla infraestrutura. 

Num mundo ideal, o planejamento da gestão de águas leva em consideração todas as 

necessidades simultâneas de água e procura distribui-la de maneira equânime visando satisfazer todos 

os seus usos e necessidades. Segundo Kelvin Rudah Silva da Veiga (2016), a atual situação da cidade 

de Caruaru, quanto ao abastecimento de água e a crise energética em todo o país, são questões difíceis 

de serem resolvidas por diversos fatores, sendo a racionalização o instrumento mais drástico para a 

amenização do consumo desses recursos. Introduz-se a situação vivida no CAA como “mini retrato ” 

do que acontece em todo o país: falta de implantação de ferramentas que disciplinem o consumo de 

recursos. 

O objetivo deste trabalho é o estudo e análise de exemplos de ação integrada de gestão de águas 

no Campus do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. O Centro Acadêmico do Agreste 

(CAA) foi o primeiro campus da UFPE no interior de Pernambuco, tendo sido inaugurado em março 

de 2006, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento social, econômico e cultural do Estado. 

Desde a implantação no município de Caruaru, o campus vem contribuindo com vários projetos 

notáveis. 

 

METODOLOGIA 

Para esse trabalho foi desenvolvida uma análise de algumas das principais iniciativas de gestão 

de água desenvolvidas no Campus Agreste. A investigação bibliográfica para a execução desse 

trabalho foi executada em junho de 2022. A pesquisa para a realização dessa investigação 

bibliográfica envolveu a busca de dados na plataforma da ANA, que descreve o projeto de 

reaproveitamento das águas pluviais no Campus Agreste. Além disso, foi necessário também o estudo 

de artigos, a compreensão do projeto de drenagem do CAA e uma pesquisa de campo no local para 

verificação das lagoas de estabilização e pontos de drenagem, para o entendimento do funcionamento 

do sistema elaborado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
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Foi realizada uma análise e coleta de informações em livros, a leitura de Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) dos alunos do Campus Agreste que relatam sobre esse tema. O TCC O 

APROVEITAMENTO DA ÁGUA DE CHUVA PARA FINS NÃO POTÁVEIS NO CENTRO 

ACADÊMICO DO AGRESTE, publicado em 2018, da autora Stéphanie de Carvalho Ferraz, auxiliou 

na compreensão do reuso das águas pluviais. O TCC do autor Marcus Vinicius Melo da Silva, 

intitulado AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO EFLUENTE DE LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO PARA 

ARBORIZAÇÃO DO CAMPUS AGRESTE-UFPE, publicado em 2019, ajudou a compreender a 

utilização de efluentes no campus. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Iniciativa de sucesso para reaproveitamento de águas pluviais  

O estudo de viabilidade do aproveitamento da água de chuva para fins não potáveis foi realizado 

no Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE. O uso da água de chuva foi direcionado para fins não 

potáveis nas instalações hidrossanitárias dos blocos do campus. O sistema tem como objetivo coletar 

as águas pluviais através da área de captação da Universidade (telhado), onde a água irá se direcionar 

para as calhas e irá seguir por gravidade até o reservatório a ser construído, por tubulações, que estará 

localizado em uma cota mais baixa em relação à cota do reservatório superior. Em seguida, por 

bombeamento, as águas pluviais serão destinadas a um reservatório superior do sistema. 

O uso de equipamentos economizadores, captação de água de chuva e reuso de águas cinza têm 

sido avaliados frequentemente como alternativas tecnológicas para a promoção de economia de água 

potável. Pesquisas avaliaram o uso de equipamentos economizadores (Kalbusch; Ghisi, 2016; Berger 

et al., 2017), da água de chuva (Gomez; Teixeira, 2017; Severis et al., 2019), em águas cinza ou a 

combinação dessas. O estudo considerou como alternativas associadas a aplicação conjunta de 

equipamentos economizadores + captação de água de chuva e equipamentos economizadores + reúso 

de águas cinza. 

Em 2006, um projeto foi desenvolvido no Campus de Caruaru da Universidade Federal de 

Pernambuco, com o financiamento do CNPq e da Finep. Foi desenvolvido um dispositivo simples, 

que desvia automaticamente as primeiras águas de cada evento de precipitação e protege a qualidade 

da água armazenada em cisternas e consumida por milhões de brasileiros. Adicionalmente, se 

incorporou às cisternas um dispositivo tecnológico bastante simples, confeccionado em material 

disponível em qualquer região do país, os chamados tubos de PVC, que automaticamente desviam.  

Um dispositivo estanque, automático, que protege sanitariamente as cisternas e pode levar 

saúde a população. O dispositivo desenvolvido foi confeccionado em tubos de PVC, com custo total 
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de R$ 180,00, e foi realizado o descarte e desvio das impurezas das águas de forma automática. O 

dispositivo desenvolvido no projeto foi capaz de reduzir em 67%, 63%, 94% e 100%, respectivamente 

a cor, a turbidez e os coliformes termotolerantes e E. Coli que seriam encaminhados à cisterna. Esse 

projeto demonstra como um dispositivo simples e barato, pode beneficiar milhares de brasileiros, 

levando saúde às famílias que consomem água de chuva armazenada em cisternas. 

Para que a viabilidade desse projeto fosse verificada, a equipe de pesquisadores do campus de 

Caruaru, coordenada pelas professoras Sávia Gavazza e Sylvana M. dos Santos, realizou a instalação 

experimental de cisternas no próprio campus. O sistema de coleta constitui-se basicamente de calhas 

utilizadas para a coleta de águas de cada telhado para direcioná-las para o desvio automático em PVC, 

com diâmetro de 100mm e inclinação de 0,5%. Foram construídas duas cisternas, com capacidade 

individual de 16000L. Para uma melhor versatilidade do sistema, as cisternas foram dividas, passando 

a formar  quatro reservatórios com capacidade de 8000L. 

Para o controle da qualidade da água captada das chuvas, foi instalado um reservatório em 

polipropileno com capacidade de 1000L. Este reservatório também pode ser utilizado como poço de 

sucção para a elevatória instalada, e possui autonomia para simular até 9mm de chuva. Esse projeto  

gerou bons resultados e foi finalista da edição do Prêmio ANA 2012. A seguir, nas Figuras 2,3 e 4 

estão representadas algumas imagens do projeto desenvolvido no campus acadêmico. 

 

 

Figura 2 – Dispositivo de captação das águas pluviais – Campus Acadêmico do Agreste da UFPE  

  

    

Figura 3 – Cisternas presentes no campus acadêmico da UFPE em Caruaru – Campus Acadêmico do Agreste da UFPE   
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Figura 4 – Sistema de aproveitamento de águas pluviais – Campus Acadêmico do Agreste da UFPE   

 

Aplicação do efluente da lagoa de estabilização do CAA 

É necessário ter o conhecimento de que o esgoto proveniente do Campus Agreste da UFPE é 

direcionado para as três lagoas de estabilização presentes no campus. Todas as águas de drenagem 

são conduzidas para a lagoa de estabilização, como analisado no projeto de drenagem. Atualmente já 

se faz reuso do efluente na irrigação no projeto de arborização do Campus. Um fato interessante a ser 

observado é a baixa concentração de fósforo presente no efluente da lagoa do campus em comparação 

aos esgotos domésticos.  

Grupos de pesquisas ambientais desenvolvidos no campus, como o AMA (Amigos do Meio 

Ambiente) se empenham constantemente para execução de melhorias que possam promover um 

mundo mais sustentável. Muitas iniciativas desse grupo ambiental se referem a arborização e 

plantação nos solos do campus. Para esse tipo de iniciativa é interessante a aplicação do efluente da 

lagoa para a irrigação local, aproveitando-se os efluentes da lagoa de uma forma eficiente e segura.  

As várias iniciativas desenvolvidas para a melhor gestão de recursos hídricos no local do 

campus são estudadas no Laboratório de Engenharia Ambiental (LEA). Estudos sobre iniciativas para 

o aproveitamento dos efluentes das lagoas demonstram que há absorção de fósforo pelo solo quando 

tratado com o efluente da lagoa de estabilização, desta forma este tratamento se mostrou eficaz para 

solos que necessitem deste elemento para sua fertilização. Por isso uma iniciativa interessante no 

centro acadêmico é a utilização dos efluentes da lagoa para a fertilização dos solos. 

 Deve ser observado, porém, a quantidade de fósforo lixiviado, pois seu excesso no solo pode 

causar danos ao meio ambiente e a saúde da população. Por meio de estudos e pesquisas 

desenvolvidos na própria universidade é comprovado que os dados físico-químicos analisados 

mostraram a aplicação do efluente da lagoa como uma boa alternativa para irrigação, pois todos os 

parâmetros se comportaram dentro dos padrões aceitos para este tipo de reuso, sem que prejudique o 

meio ambiente ou cause danos à saúde da população. A seguir está representada, na Figura 4, a lagoa 

de estabilização presente no CAA. 
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Figura 5 – Lagoa de Estabilização do CAA  – Marcus Vinícius Melo da Silva, 2019.   

 

Drenagem no Campus Acadêmico do Agreste 

A gestão da drenagem urbana envolve o manejo do escoamento no tempo e no espaço, visando 

a minimizar danos à sociedade e ao ambiente. Durante muito tempo a meta principal da drenagem 

urbana foi remover as águas pluviais em excesso da forma mais eficiente possível afim de promover 

uma defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as inundações (Tucci, 2003). 

No caso de estudo do CAA, analisando o projeto de drenagem do campus, apresentado na Figura 6, 

o canal existente na parte posterior do restaurante universitário foi aproveitado como canal para 

conduzir e despejar as águas excedentes nas caixas de uso que destinam a água recolhida na lagoa.  

Ao longo do percurso, as demais caixas existentes vão armazenando as águas excedentes sem 

utilidade nobre para o despejo direto nas lagoas existentes. Todo o sistema de drenagem é baseado 

nas calhas, bueiros e canais já existentes. Analisando o projeto de drenagem do CAA pode-se observar 

que, apesar de que um projeto de drenagem deve sempre ser aprimorado, o projeto elaborado permite 

uma drenagem eficaz e sustentável no campus, o que auxilia na gestão de águas. Através do projeto 

foi possível comprovar que o sistema de drenagem adotado drena as águas em excesso e capta e 

reaproveita essa água para outras finalidades. 

 

 

Figura 6 – Projeto de drenagem do CAA  – Maurício Oliveira de Andrade, 2013.   
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02 substituição do BDCC 1,00x1,00m por BDTC dim 1,00m, entre as est.109  da rua B e  est.200 da rua C.

03 prologamento da macro-drenagem  as est.120 e 117  da rua B - Casa do Estudante.

04 deslocamento do BDCC 2,00x1,50m da est.23+15 para est.25+09, para atender a implantação da 1ª lagoa 
de maturação, projetada para o tratamento do esgoto sanitário do Campus.

05 prologamento  da canaleta em pedra de 3,00x1m50m da est. 23+15 até a est. 25+09  da rua A.

09 redução da canaleta de pedra de 1,00x1,00m da est. 29 para est.26+15 da rua A.

06 eliminação do trecho entre as caixas 89 e 88 em dim. 1,00m da rua A, est. 10+15.

07 ligação do trecho entre as caixas 88 e 39 de dim.1,00m, da rua A, est. 11.

08 eliminação de trecho em tubo dim. 0,40  entre as caixas 39 e 38, da rua C est. 200.

jun. 2009

jun. 2009

jun. 2009

jun. 2009

jun. 2009

nov. 2009

jun. 2009

jun. 2009
jun. 2009

nov. 2009
nov. 2009
nov. 2009

nov. 2009

RUA A

R
U

A
 B

RUA A

P
A

M
-2

C.T

S15.

VALETA VPA03 DNIT

c
a
n
a
le

ta

c
a
n
a
le

ta

c
a
n
a
le

ta c
a
n
a
le

ta

c
a
n
a
le

ta

c
a
n
a
le

ta

c
a
n
a
le

ta

c
a
n
a
le

ta

c
a
n
a
le

ta

c
a
n
a
le

ta

14 Deslocamento do BDCC 2,00x2,00m da Est.25 para a Est.30 Rua A mai. 2013

15 Prolongamento da Canaleta de Pedra de 3,00x1,50m da Est. 25 Até a Est.30 Rua A mai. 2013

16 Ampliação da Lagoa de Drenagem de Águas Pluviais mai. 2013

17 Complementação do Projeto de Drenagem para atender a Ampliação do Sistema Viário da Rua A, Rótula B e mai. 2013

Estacionamentos

D P P - DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

SPO - SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

MAR/2013

MAR/2013

MAR/2013

MAURICIO OLIVEIRA DE ANDRADE

ANÍSIO BRASILEIRO

SILMARA MELO

U.  F.  PE.

S.   P.   O.

REITOR

SUPERINTENDENTE

DIRETORAD.   P.   P.
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CONCLUSÕES 

Nota-se que o Campus Agreste da UFPE se destaca a nível nacional nas pesquisas e projetos 

que promovem estudos sobre uma melhor gestão de águas. As iniciativas implementadas e sugeridas 

para o controle da gestão de águas são inovadoras e eficientes. As iniciativas abordadas no artigo, e 

utilizadas no campus, promovem o reaproveitamento das águas pluviais e a utilização de efluentes da 

Lagoa de Estabilização do CAA para a irrigação ou para fins menos nobres, sem acarretar risco aos 

usuários do campus. 

Através do estudo e verificação prática dos projetos e ações abordados, foi possível comprovar 

que o sistema de drenagem e as iniciativas de reuso para a melhor gestão dos recursos hídricos, 

adotados no campus, são eficazes, versáteis e sustentáveis, já que drena as águas em excesso e capta 

e reaproveita essa água para outras finalidades. A água está se tornando um recurso escasso, por isso 

é fundamental o desenvolvimento de novos métodos para a sua gestão.  
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