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RESUMO 

 

O aumento populacional vem exercendo grande pressão sob o uso da água, 

provocando impactos negativos nos aspectos qualitativos e quantitativos em 

mananciais, cursos d’água e aquíferos. Neste contexto, os municípios abrangidos pela 

Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC) atualmente sofrem com insegurança hídrica, 

cuja demanda qualitativa já não é factível de ser atendida no cenário atual, e o limite 

para atender a demanda quantitativa está entre os anos de 2024 e 2033. Como 

alternativa à melhoria neste cenário, a Lei Municipal nº 3.533/2012 de Balneário 

Camboriú, município onde reside maior parte da população usuária da bacia, institui, 

entre outros instrumentos, o Programa Municipal de Conservação de Uso Racional da 

Água e Reuso em Edificações, o qual propõe medidas para minimizar os impactos 

gerados pelo aumento da demanda de água no município. Este trabalho tem como 

objetivo avaliar a atual aplicabilidade desta lei, propondo elementos mínimos para sua 

regulamentação e efetivo cumprimento. A metodologia foi estruturada em 

questionamentos aos órgãos municipais responsáveis pela aprovação de projetos 

hidrossanitários e levantamentos de citação da lei na câmara de vereadores. Também 

foram realizadas pesquisas a respeito das tecnologias aplicáveis às questões de uso 

eficiente e reuso de águas em edificações, quais proporcionaram a descrição dos 

elementos necessários para preencher as lacunas evidenciadas com a avaliação da 

aplicabilidade da lei. Através da análise levantada, evidenciou-se que as medidas 

propostas pela legislação são pouco praticadas, necessitando de orientações para 

que os itens nela previstos sejam proveitosos e resultem no objetivo almejado. A 

avaliação de técnicas relacionadas ao uso de equipamentos mais eficientes, e 

tecnologias de reuso de águas pluviais e cinzas, se mostraram alternativas viáveis a 

serem exigidas às novas edificações, devendo ser incentivadas na adequação das já 

existentes. Este trabalho elencou elementos técnicos e de gestão para munir o poder 

público a regulamentar sobre as questões relativas ao atendimento dos itens 

elencados pela lei, às tecnologias aplicáveis às edificações, estrutura de 

implementação das medidas propostas, análise e aprovação de projetos, fiscalização 

e mecanismos de incentivo. 

 

Palavras chave: Gestão de recursos hídricos. Sistema de reaproveitamento de água 

pluvial. Reuso de águas cinza. 
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ABSTRACT 

 

 
Population growth has resulted in great pressure under water use, causing negative 

impacts on qualitative and quantitative aspects in natural water sources. In this context, 

the municipalities covered by the Camboriú River Basin (SC) have suffered with water 

crisis, once their qualitative demand is no longer viable and the quantitative demand 

will no longer be viable between the years 2024 and 2033. The Municipal Law No. 

3,533/2012 of Balneário Camboriú, the city with the largest population of the basin, 

refers to the Municipal Program of Conservation of Rational Use of Water and Reuse 

in Buildings, which proposes efficient water management in the city’s buildings. This 

work’s main objective is to evaluate this law current application, proposing elements 

for its effective fulfillment. The methodology consists in questioning public institutions 

requirements for projects approval and study rainwater and wastewater use systems 

in buildings, recommending elements to law’s regulation. The analysis showed that 

there is a need for guidelines so that the law can provide the desired results in water 

management in the city’s buildings. The technologies of rainwater and wastewater use 

appeared as interesting alternatives for new buildings, that should also be encouraged 

in the adaptation of the existing ones. This work lists elements to provide public 

organization to regulate issues related to the main objectives of Municipal Law No. 

3,533/2012, especially about the technologies applicable to buildings, the structure of 

implementation of the proposed measures, how does project analysis and approval 

should work, as long as incentive mechanisms. 

 
Keywords: Water management. Rainwater use. Wastewater use. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água, considerada um bem econômico, é indispensável para a manutenção 

da vida. Possui influência direta na saúde, bem-estar e segurança da população, 

sendo responsável por promover uma gama de serviços relacionados às atividades 

socioeconômicas (FERREIRA, 2005; ONU, 2015). 

O aumento populacional vem exercendo grande pressão sob o uso deste 

recurso natural, provocando impactos negativos nos aspectos qualitativos e 

quantitativos em mananciais, cursos d’água e aquíferos. Segundo projeções da ONU, 

a menos que seja melhorada drasticamente a gestão dos recursos hídricos, até 2030 

o planeta enfrentará um déficit de água de 40%. O Brasil, por exemplo, possui 

abundância em água, porém não a maneja de forma eficiente, e nesse sentido 

enfrenta dificuldades de abastecimento em áreas de grande densidade populacional. 

A necessidade de melhor gestão do recurso é eminente, sendo necessário pensar na 

sustentabilidade dos recursos hídricos por meio de dois grandes focos: conservação 

e reuso (FIORI, FERNANDES e PIZZO, 2006). 

Para Ottoni e Ottoni (1999) um projeto de manejo hídrico deve considerar como 

premissa importante a eficiência do consumo de água, priorizando esta questão sobre 

obras que objetivam aumento de suprimento, que frequentemente é uma solução de 

maior custo e apenas adia a crise da carência de água. Partindo dessa asserção, há 

de considerar que as obras sanitárias que abrangem a captação, o tratamento e a 

distribuição de água demandam grande investimento, o que oportuna o fomento da 

discussão do uso racional da água como medida de prevenção contra a escassez. Os 

autores afirmaram que o aumento da eficiência no consumo é, em alguns casos, a 

única solução viável, e indicaram como diretrizes para o uso sustentável da água a 

implantação de programas de planejamento e proteção do recurso. 

 

1.1. Identificação do problema 

O problema com a gestão da água também ocorre no sul do país, inclusive na 

Bacia do Rio Camboriú em Santa Catarina, que abrange os municípios de Balneário 

Camboriú e Camboriú, atingidos pela insegurança hídrica que assola a população 

residente e flutuante da bacia. 

Em um estudo realizado por Granemann (2011), foram levantadas e calculadas 

as demandas quantitativas e qualitativas de água ao longo da Bacia Hidrográfica do 
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Rio Camboriú, responsável pelo abastecimento dos municípios supracitados, tendo 

como base as principais atividades econômicas nela desenvolvidas e a demografia 

local, considerando uma taxa de crescimento da população flutuante de 1,5% ao ano. 

Com a disponibilidade hídrica estabelecida pelos critérios das legislações federais e 

estaduais para outorga de direito de uso de recursos hídricos catarinenses, constatou-

se que a demanda qualitativa já não é factível de ser atendida no cenário atual, e o 

limite para atender a demanda quantitativa está entre os anos de 2024 e 2033. 

Portanto, faz-se necessária a adoção de medidas que possam, de maneira imediata, 

proporcionar racionalização do recurso hídrico. 

Ademais, não são poucos os casos de risco de escassez de água na bacia, 

geralmente no período de veraneio, onde há maior demanda. A mais recente ocorreu 

em dezembro de 2017, atingindo os dois municípios que dependem do Rio Camboriú. 

Com relação a eventos de enxurradas e inundações, outra problemática do local, 

foram registrados um total de 32 eventos de enxurradas e 2 inundações no período 

entre 1992 e 2015. O município mais afetado por eventos de enxurradas e inundação 

foi Camboriú, com 22 eventos registrados no período. Já o município de Balneário 

Camboriú registrou 12 eventos no período analisado (ÁGUAS DE CAMBORIÚ, 2017; 

CEPED/UFSC, 2013; SNIRH/ANA, 2016 apud FUDAÇÃO CERTI,2017). 

 Partindo dos conceitos apresentados por Fiori, Fernandes e Pizzo (2006) e 

Ottoni e Ottoni (1999), mecanismos gerenciais que buscam a eficiência no uso da 

água são necessários para redução do risco de escassez deste recurso. Estas 

ferramentas devem ser implantadas em diversos setores usuários, inclusive em 

edificações, foco deste trabalho. 

 

1.2. Justificativa 

Atualmente são poucas as exigências legais efetivas no que diz respeito ao uso 

racional de água em edificações. No estado de Santa Catarina há a Lei Estadual nº 

14.675/2009, que instituiu através do art. 218, que as atividades e empreendimentos 

licenciáveis, quando usuários de recursos hídricos, devem prever sistemas para coleta 

de água de chuva para usos diversos. Segundo a Resolução CONSEMA nº 98/17, 

que aprova listagem das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, dentre as 

atividades licenciáveis mais praticadas no município estão: edifícios residenciais com 

10 (dez) unidades habitacionais ou mais e edifícios comerciais com área construída 

igual ou superior a 2.000m². 
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Já a Lei Municipal de Balneário Camboriú (SC) nº 3.533/2012 (Anexo I), que 

institui, entre outros dispositivos, o Programa Municipal de Conservação e Uso 

Racional da Água e Reuso em Edificações, indica no art. 12 ações que devem ser 

desenvolvidas no programa, sobretudo referentes à conservação da água, utilização 

de fontes alternativas e reuso de águas cinza. 

A Lei Municipal nº 2.791/2008, que estabelece o parcelamento do solo urbano, 

determina a obrigatoriedade, para alguns empreendimentos, reserva e reuso de águas 

pluviais, porém não determina a destinação de reuso. Além desta, a Lei Municipal nº 

3.729/2014 obriga a instalação de reservatórios e captadores de água da chuva e a 

utilização dos mesmos nos postos de combustível que possuam lava rápido, assim 

como qualquer estabelecimento comercial que possua sistema de lavagem de 

automóveis ou similares. 

Na prática a iniciativa privada é pouco cobrada através destes mecanismos 

legais, por serem normas muito genéricas e pouco objetivas. Atualmente a única 

exigência realizada é a captação e reuso para fins não potáveis da água pluvial, pois 

é a única exigência legal existente, uma vez que a Lei Municipal nº 3.533/2012 apenas 

dita sobre o estudo de técnicas e não sua efetiva aplicação. 

Tendo em vista a problemática quantitativa de água na bacia do Rio Camboriú, 

o crescente desenvolvimento do setor da construção civil e a pressão exercida na 

máquina pública a respeito do saneamento, faz-se necessária a adoção de políticas 

públicas, por meio de mecanismos legais eficazes, que exijam da iniciativa privada o 

uso de tecnologias mais eficientes na gestão de recursos hídricos. A Lei Municipal nº 

3.533/2012 foi elaborada com esta finalidade, porém, contém um texto genérico de 

difícil aplicação. Portanto, torna-se fundamental avaliar as exigências do Poder 

Executivo Municipal frente esta determinação legal, assim como de analisar o 

potencial desta lei e de suas medidas no combate a essa problemática, sobretudo 

quantitativos, na Bacia do Rio Camboriú. 

A aplicação integral dos mecanismos citados na lei vai de encontro com as 

ideias defendidas por Fiori, Fernandes e Pizzo (2006) e Ottoni e Ottoni (1999). As 

medidas propostas pela Lei Municipal nº 3.533/2012 priorizam a eficiência no 

consumo de água através de medidas relacionadas à conservação e reuso, adiando 

a necessidade de grandes obras associadas ao aumento de suprimento de água, as 

quais representam uma solução de maior custo econômico. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Geral 

Propor medidas para a aplicação de ações voltadas à conservação e uso 

racional de água e reuso de águas pluviais e cinzas em edificações em Balneário 

Camboriú (SC). 

 

2.2. Específicos 

a) Avaliar a atual aplicabilidade da Lei Municipal nº 3.533/2012 por parte do 

Poder Executivo na aprovação de projetos de edificações em Balneário Camboriú 

(SC); 

b) Levantar alternativas e questões técnicas relacionadas à redução no 

consumo de água potável por meio do reuso de água em empreendimentos, com foco 

em edifícios residenciais multifamiliares; 

c) Propor elementos para a aplicação das medidas previstas na Lei Municipal 

nº 3.533/2012 de Balneário Camboriú (SC). 

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O município de Balneário Camboriú, localizado em Santa Catarina, possui uma 

área total de 46,8 Km², com população estimada em 2017 de 135.268 habitantes 

residentes e densidade demográfica de 2.337,67 habitantes por quilômetro quadrado, 

a maior do estado (IBGE, 2018). 

Apresenta a segunda maior verticalização do Brasil (Figura 1), com 57% dos 

domicílios ocupados sendo verticais, ficando atrás de Santos (SP) com 63%. No 

município mais de 80% da procura por imóveis refere-se aos verticais. (SINDUSCON, 

2013). 
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Figura 1 - Vista da orla central de Balneário Camboriú (SC), destacando a alta verticalização 
e intensa ocupação da faixa de areia  
Fonte: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú (2012) apud PMSBBC (2012). 

 

Empresas de engenharia, arquitetura e decoração desenvolvem projetos 

milionários em edifícios residenciais e comerciais. A análise do perfil imobiliário 

realizado pelo SindusCon de Balneário Camboriú, publicada em julho de 2013, 

demonstrou que dentre os empreendimentos levantados na análise, o padrão luxo é 

o mais expressivo no município, representando 46%, enquanto o padrão alto 

representa 21%. A matriz econômica de Balneário Camboriú se ampara também no 

turismo, onde ocorre o maior fluxo populacional. Dados da Secretaria do Estado de 

Turismo de Santa Catarina mencionados pelo documento do Sinduscon (2013) 

apontam que mais de 300 mil turistas frequentaram a região nos meses de janeiro e 

fevereiro. 

Com relação aos recursos hídricos, o município é englobado pela Bacia 

Hidrográfica do Rio Camboriú (Figura 2). A Bacia também abrange o município de 

Camboriú e no âmbito estadual está inserida na região hidrográfica RH 7 - Vale do 

Itajaí. Já na esfera nacional está inserido na Região Hidrográfica Atlântico Sul. A área 

de drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú é de cerca de 200 km². O Rio 

Camboriú é o principal rio da bacia, possui cerca de 40km e abastece os municípios 

de Camboriú e Balneário Camboriú, fornecendo uma vazão média de captação na 

ordem de 650 a 700 litros por segundo durante a baixa temporada, podendo chegar a 

930 litros por segundo na alta temporada (EMASA, 2017; PMSBBC, 2012). 
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Figura 2 - Município de Balneário Camboriú e Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú. 
Fonte: Autor (2018). 

 

3. METODOLOGIA 

A avaliação das medidas propostas pela Lei Municipal de Balneário Camboriú 

nº 3.533/2012 foi realizada mediante questionamento junto aos órgãos municipais 

responsáveis pela aprovação de projetos hidrossanitários e arquitetônicos no 

município, além de secretarias associadas, quando aplicável. Foram elencados os 

principais mecanismos legais instituídos e, a partir destes, realizado o questionamento 

quanto a sua efetiva aplicação desde a criação da lei em 2012. 

Foi elaborado um questionário (Tabela 1) para avaliação das exigências do 

Poder Público frente às prerrogativas legais baseada nas medidas propostas pela Lei 

Municipal. Esse questionário, desenvolvido no formato de um formulário através da 

plataforma Google, foi encaminhado às entidades responsáveis, sendo elas: 

• Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, responsável pela 

aprovação do projeto e licenciamento de obras do município (art. 21 da Lei 

Complementar nº 88/2017); 
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• Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú – 

EMASA, autarquia responsável pelo abastecimento público de água, bem como coleta 

e tratamento de esgoto doméstico no município, como também da análise de projetos 

hidrossanitários acima de quatro pavimentos e/ou com área construída superior a 

500m², além de outras ações (Lei Ordinária nº 2.498/2005); 

• Secretaria da Educação, com questionamento exclusivo a respeito da 

execução do concurso anual nas Escolas Municipais, previsto no art. 17 da lei. 

Posteriormente foi realizado o levantamento de normativas, pesquisas e 

estudos referentes às alternativas de redução no consumo de água potável, sobretudo 

visando o reuso de águas pluviais e águas cinza. Pretende-se conhecer as normativas 

que regem a aplicação destas medidas, os possíveis usos cabíveis às águas 

reutilizadas, bem como a necessidade ou não de tratamento prévio à utilização e a 

tipologia deste, caso passível. 

Por fim, através dos embasamentos técnicos levantados, foram elencados 

fundamentos que permitam garantir efetividade às propostas de mecanismos que 

visam o uso racional de água nas edificações de Balneário Camboriú. Foram 

desenvolvidos elementos para fundamentar a regulamentação da Lei nº 3.533/2012, 

contemplando as ações previstas nela, sobretudo no que tange à adaptação de 

antigas edificações e construção de novos empreendimentos no município. 

 

Tabela 1 - Modelo de questionário aplicado aos órgãos municipais responsáveis pela 

aprovação dos projetos hidrossanitários e arquitetônico em Balneário Camboriú (SC) 
a respeito da aplicação da Lei Municipal nº 3.533/2012. 
 

Base 
 

Questionamento 
 

Lei Municipal 
nº.3.533/2012 

A entidade/repartição pública a qual o senhor(a) trabalha tem conhecimento 
da Lei Municipal nº 3.533/2012? 

Art. 5º 
É realizada fiscalização com o objetivo de constatar a ocorrência de 

desperdício de água? 

Art. 8º 
Há histórico de autuações com relação a uso inadequado ou desperdício de 

água? 

Art. 10 
Há um telefone que funciona como Disque Denúncia, direcionado aos casos 

de uso inadequado ou desperdício de água? 

Art. 13 
É cobrada adaptação das edificações já existentes quanto a medidas 

dispostas na Lei Municipal nº 3.533/2012? Se sim, de que forma? 

Art. 14 

Há registro de estudos realizados pelos empreendedores com relação aos 
projetos de novas edificações, visando soluções técnicas de melhor gestão 

da água? 

Dentre as alternativas abaixo, elencadas para o uso racional das águas nas 
edificações, qual atualmente é cobrada pela sua repartição pública? 
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a) Utilização de equipamentos hidráulicos de maior eficiência (vaso 
sanitário de volume reduzido de descarga, torneiras dotadas de 
aeradores, etc.) 

b) Hidrometria individualizada 
c) Captação e reuso de águas pluviais 
d) Tratamento e reuso de águas cinza 
e) Outra opção 

Caso alguma das alternativas de reuso de água (pluvial ou cinza) são 
adotadas nas edificações, por favor indicar qual geralmente é seu 

encaminhamento: 
a) Utilização em limpeza de áreas comuns 
b) Utilização em irrigação de jardins 
c) Utilização em vasos sanitários 
d) Outra opção 

Caso alguma das alternativas acima tenha sido selecionada, saberia informar 
se há tratamento prévio ao reuso, e qual o usualmente adotado nas 

edificações do município? 

Art. 15 
Existe um programa de estímulo para adaptação das edificações já 

existentes no que tange ao uso racional de água? 

Art. 17 
Há um concurso anual nas Escolas Municipais buscando premiar a entidade 

que obteve maior economia no consumo de água? 

Art. 18 
Foi elaborado algum material de orientação para a população de Balneário 

Camboriú no âmbito da Lei Municipal nº 3.533/2012? 

Art. 19 
Houve a apresentação de Plano de Economia de Água elaborado por 

indústrias, comércio, hotéis e/ou bares do município? 

Lei Municipal nº 
3.533/2012 

Gostaria de acrescentar algo a respeito da Lei Municipal  
nº 3.533/2012 e sua aplicabilidade? 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1. Legislação brasileira a respeito da gestão de recursos hídricos 

Instituído pelo decreto nº 24.643, de 10 de Julho de 1934, o Código das Águas 

é o mais antigo documento ainda em vigor, que trata das questões relativas à água 

no Brasil. Santos (2013) explica que apesar de ser considerado um texto importante 

para a época, poucos dispositivos ali descritos, tiveram sua regulamentação efetivada 

através de leis regulamentares. 

Em 08 de janeiro de 1997 foi Instituída pela Lei Federal nº 9.433 a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), a qual baseia-se nos seguintes fundamentos, 

instituídos no art 1º: 

[...] 
I - a água é um bem de domínio público; 
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 
consumo humano e a dessedentação de animais; 
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 
das águas; 
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 
[...] 
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Além desses princípios, responsáveis pelo alicerce da gestão de recursos 

hídricos no país, a Lei Federal nº 9.433/1997 no art 4º cita os instrumentos de gestão 

de recursos hídricos que deverão ser adotados, visando a uma gestão 

descentralizada, são eles: 

[...] 
I - os Planos de Recursos Hídricos; 
II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 
preponderantes da água; 
III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 
IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 
V - a compensação a municípios; 
VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 
[...] 

 

A Lei acabou sendo conhecida por seu caráter descentralizador, por criar um 

sistema nacional que integra União e estados, e participativo, por inovar com a 

instalação de comitês de bacias hidrográficas que une poderes públicos nas três 

instâncias, usuários e sociedade civil, na gestão de recursos hídricos. Tal lei 

estabelece a bacia hidrográfica como unidade de gestão, e introduz o objetivo de 

desenvolvimento sustentável ao buscar garantir às futuras gerações disponibilidade 

hídrica com qualidade para os usos demandados. (SANTOS, 2013; SILVA, 2015).  

No âmbito estadual, a Lei Estadual nº 9.478/1994 estabelece a Política 

Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina. Criada antes mesmo da legislação 

federal, a lei também possui como um de seus objetivos, garantir a água a nível 

qualitativo e quantitativo aos seus usuários atuais e futuras gerações. Portanto, é de 

se notar a importância do uso eficiente desse recurso, preconizada pelas políticas 

públicas citadas, que pode ser obtido através de medidas que buscam o reuso e a 

redução de desperdícios. 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), um dos princípios de gestão 

estabelecidos pela lei, foi aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CERH) em assembleia do dia 23/11/2017 e publicado no Diário Oficial do Estado de 

Santa Catarina (DOE) nº 2.677, de 15/12/2017. 

No âmbito local, o Comitê da Bacia do Rio Camboriú e Contíguas é órgão 

colegiado, que tem como objetivo a gestão dos recursos hídricos dentro da Bacia 

Hidrográfica do Rio Camboriú e Bacias Contíguas. O Comitê realiza reuniões 

internamente com bastante frequência, e também busca realizar atividades de 
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interação ampla com a comunidade, dando visão as ações realizadas e levantando 

indagações sobre as questões ambientais. 

Uma destas atividades foi o IV Simpósio Técnico da Bacia Hidrográfica do Rio 

Camboriú, realizado em 2017, onde foi assinado o Pacto de Cooperação entre os dois 

municípios abastecidos pela bacia. As ações firmadas deverão ser executadas pelas 

Prefeituras de Balneário Camboriú e Camboriú até 2020. Dentre as ações pactuadas 

relativas a este trabalho, está a elaboração e execução de projetos aspirando à 

melhoria contínua da qualidade e quantidade de água na Bacia Hidrográfica, a criação 

e divulgação de legislações municipais que visem a captação e utilização da água da 

chuva e a medição individualizada do consumo de água em prédios, loteamentos e 

condomínios horizontais, além de criação de programas e campanhas de 

conscientização e educação ambiental sobre tratamento dos efluentes e do uso 

racional da água (GIRARDI; ASSANTI, 2017). 

 

4.2. Uso de água em edificações 

No ambiente urbano os principais usos da água são para o abastecimento 

urbano e uso industrial, os quais correspondem a 22% e 17% das vazões totais de 

retirada dos mananciais, respectivamente. O crescimento no consumo de água, aliado 

a urbanização desenfreada que compromete a qualidade dos mananciais, e o 

desperdício representam os maiores problemas relacionado ao abastecimento de 

água nos centros urbanos, com valores na ordem de 80%. Portanto, embora o 

abastecimento urbano não represente muito do total consumido, é onde ocorre maior 

desperdício. (ANDREOLI et al., 2014). 

Atualmente diversos estudos, como de Annecchin (2005), Bazzarella (2005), 

Hagemann (2009), May (2009) entre outros, estão sendo desenvolvidos a fim de tornar 

o uso da água mais eficiente em edificações, principalmente no âmbito de captação e 

reutilização de água pluvial, instalação de dispositivos mais eficientes e tratamento e 

reuso de água residual. 

Em relação ao uso final da água em residências (Tabela 2), diversas são as 

normativas e estudos que quantificam estes dados, buscando avaliar o padrão de uso 

da água nas atividades domiciliares. A primeira coluna da tabela refere-se a uma 

simulação do consumo de água em uma residência de classe média brasileira, 

realizada pela empresa DECA, uma das maiores produtoras de louças e metais 

sanitários no mercado brasileiro (DECA, 2018). 
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A segunda coluna é referente a um estudo realizado pela mesma empresa em 

parceria com o IPT- Instituto de Pesquisas Tecnológicas e a SABESP - Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, junto à Universidade de São Paulo 

(USP), a qual quantificou o consumo em um apartamento situado na universidade 

(BAZZARELLA, 2005; KAMMERS, 2004). Interessante que ambos já mostraram 

diferenças nos valores de usos finais, principalmente em relação ao chuveiro e vaso 

sanitário. 

A terceira coluna refere-se ao Documento Técnico de Apoio E1 do Programa 

Nacional de Combate ao Desperdício de Água (PNCDA), que apresenta uma 

caracterização do consumo de água em um apartamento situado em um conjunto 

residencial para população de baixa renda (BAZZARELLA, 2005; FIESP, 2005; FIORI, 

FERNANDES; PIZZO, 2006). 

A quarta coluna apresenta o quantitativo levantado por Santana (2004) apud 

Ferreira (2005) que determinou os usos finais de água em um condomínio residencial 

em Florianópolis (SC), assim como, na quinta coluna, que se refere a um levantamento 

realizado por Ferreira (2005) também aplicado em um condomínio residencial de 

Florianópolis. A respeito deste estudo, vale constatar que os números apresentados 

consideraram a correção em análise de sensibilidade realizada pelo autor para os três 

blocos do condomínio. 

Os dados mostram que as estimativas variam consideravelmente uma para a 

outra, principalmente nos dados do Programa Nacional de Combate ao Desperdício 

de Água (PNCDA), que representaram um quantitativo muito baixo no uso do vaso 

sanitário se comparado aos outros levantamentos.  

Predominantemente o principal uso de água se encontra no banheiro, 

principalmente no chuveiro e bacia sanitária. A variação das estimativas se deve por 

diversos fatores, como: regionalidade, tipologia dos usuários, tipologia dos 

equipamentos de distribuição de água, metodologia de medição, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Estimativas de usos finais de água em edificações residenciais. 
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Ambiente e Equipamento 

Estimativas 

I 
(%) 

II 
(%) 

III 
(%) 

IV 
(%) 

V 
(%) 

Bacia Sanitária 14,00 29,00 5,00 14,00 35,10 29,70 34,80 

 
Chuveiro 

46,70 28,00 55,00 68,00 16,20 23,20 28,60 

Pia/Lavatório 11,70 6,00 

26,00 

3,00 10,50 23,40 14,00 

Pia de cozinha 14,60 17,0 10,00 0,40** 1,20** 0,70** 

Lavadora de louça --- 5,00 -- -- 33,60 12,10 14,00 

Lavadora de roupa 8,10 9,00 11,00 2,50* 2,00 5,90 6,00 

Tanque 4,90 6,00 --- 
 

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

Limpeza --- --- --- 
 

2,50* 
2,10 4,50 1,90 

 
Outros 

--- --- 
 

3,00 
--- 0,10 --- --- 

Fonte: I - DECA (2002) apud May (2009); II- Apartamento da USP (BAZZARELLA, 2005; KAMMERS, 
2004); III- PNCDA (SANTOS, 2003 apud FIOR, FERNANDES, PIZO, 2006; ROCHA et al., 1999 apud 
Bazzarella, 2005 e ANA, FIESP e SindusCon-SP, 2005) ; IV - Condomínio residencial de Florianópolis 
(SANTANA, 2004 apud FERREIRA, 2005); e V – Condomínio residencial de Florianópolis, Blocos A, B 
e C respectivamente (FERREIRA, 2005). 
* O uso descrito pelo autor de 5,00% como “roupa e limpeza” foi dividido de forma igualitária entre as 
duas finalidades na tabela. 
** Descrito pelo autor como preparo de alimentos, aqui considerado uso de pia de cozinha. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1.  Avaliação das exigências do Poder Executivo na aprovação de projetos 

de edifícios em Balneário Camboriú frente a Lei Municipal nº 3.533/2012 

Conforme metodologia mencionada, foi elaborado um formulário, através da 

plataforma Google Formulários, com base em questões relativas à Lei nº 3.533/2012. 

Este foi encaminhado a um Arquiteto e Urbanista da Secretaria do Planejamento 

Urbano e a um Engenheiro Civil da EMASA, ambos profissionais concursados 

responsáveis pela aprovação de projetos dentro de suas repartições. 

Diante das respostas (Tabela 3) foi possível verificar que ambas as repartições 

têm conhecimento parcial da lei, porém há carência de instruções para sua aplicação, 

conforme comentário realizado no último questionamento. Ademais, as medidas de 

adaptação das edificações já existentes são pouco exploradas, sendo exigidas 
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somente em casos pontuais de reforma, incluindo apenas reuso de água pluvial e 

hidrometria individualizada. 

Evidenciou-se a falta de conhecimento das repartições a respeito da aplicação 

de alguns aspectos legais, sobretudo referentes aos artigos 17, 18 e 19. Um dos 

motivos pelo qual isso acontece é o fato de que a lei abrange diversos setores, que 

vão desde a fiscalização e aprovação de projetos, à elaboração de concurso de 

unidades educacionais, além de aspectos de sensibilização à população no consumo 

consciente de água. Porém, a lei não responsabiliza as repartições do poder público 

pelas determinações elencadas, o que dificulta a aplicação e o acompanhamento das 

medidas propostas. 

Em conversa por telefone, o arquiteto da Sec. do Planejamento Urbano 

informou que o único ponto da lei cobrado nos projetos com relação ao uso racional 

de água é a contenção e reuso de água pluvial, questão esta também prevista na Lei 

Municipal nº 2.791/2008. Em vista aos projetos do município tramitados no Instituto do 

Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), foi evidenciado que o reuso ao qual se refere 

limita-se a torneiras localizadas nas garagens e áreas comuns, utilizadas para limpeza 

e irrigação de jardim, informações em conformidade com as respostas obtidas. 

De modo geral, as respostas das duas repartições não apresentaram 

discrepâncias entre si. Ao final da aplicação do formulário foi possível verificar que a 

Lei Municipal nº 3.533/2012 carece de instruções para uma aplicação efetiva, 

sobretudo por meio de regulamentação, além da falta de responsabilização para a 

execução das medidas propostas. 

 

Tabela 3 - Respostas obtidas a respeito da Lei 3.533/2012 através do formulário 

elaborado. 
Resposta 

 

Pergunta 

Secretaria do Planejamento 
Urbano 

EMASA 

A referida entidade/repartição 
pública qual o senhor(a) trabalha 

tem conhecimento da Lei 
Municipal nº 3.533/2012? 

Sim. Sim. 

É realizada fiscalização com o 
objetivo de constatar a ocorrência 

de desperdício de água? 
Não sei. Sim. 

Há histórico de autuações com 
relação a uso inadequado ou 

desperdício de água? 
Não sei. Não. 

Há um telefone que funciona 
como Disque Denúncia, 

Não sei. Sim. 
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direcionado aos casos de uso 
inadequado ou desperdício de 

água? 

É cobrada adaptação das 
edificações já existentes quanto a 

medidas dispostas na Lei 
Municipal nº 3.533/2012? 

Se sim, de que forma? 

Sim. Em caso de reforma na 
cobertura é exigida a adoção de 
reaproveitamento/contenção das 

águas pluviais. 

Sim. Em caso de 
reformaé exigido 

instalação de 
hidrometria 

individualizada. 

Há registro de estudos realizados 
pelos empreendedores com 

relação aos projetos de novas 
edificações visando soluções 
técnicas de melhor gestão da 

água? 

Não sei. Sim. 

Dentre as alternativas abaixo, 
elencadas para o uso racional das 

águas nas edificações, qual 
atualmente é cobrada pela sua 

repartição pública? 

Hidrometria individualiza e captação 
e reuso de águas pluviais. 

 

Hidrometria 
individualizada. 

Caso alguma das alternativas de 
reuso de água (pluvial ou cinza) 

são adotadas nas edificações, por 
favor indicar qual geralmente é 

seu encaminhamento. 

Utilização em limpeza de áreas 
comuns e irrigação de jardins. 

Utilização em limpeza 
de áreas comuns e 
irrigação de jardins. 

Caso alguma das alternativas 
acima tenha sido selecionada, 

saberia informar se há tratamento 
prévio ao reuso, e qual o 
usualmente adotado nas 
edificações do município? 

Utilização de dispositivo para 
descarte de detritos e clorador. 

Utilização de 
dispositivo para 

descarte de detritos. 

Existe um programa de estímulo 
para adaptação das edificações já 

existentes no que tange ao uso 
racional de água? 

Não sei. 

Sim. Há o envio 
periódico de 
informativos 

incentivando medidas 
para redução no 

consumo de água. 

Há um concurso anual nas 
Escolas Municipais buscando 
premiar a entidade que obteve 

maior economia no consumo de 
água? 

Não sei. Não sei. 

Foi elaborado algum material de 
orientação para a população de 

Balneário Camboriú no âmbito da 
Lei Municipal nº 3.533/2012? 

Não sei. 
Sim, os informativos 

previamente 
comentados. 

Houve a apresentação de Plano 
de Economia de Água elaborado 
por indústrias, comércio, hotéis 

e/ou bares do município? 

Não sei. Não sei. 

Gostaria de acrescentar algo a 
respeito da Lei Municipal nº. 

3.533/2012 e sua aplicabilidade? 

A lei necessita de regulamentação 
(decreto) no fito de aproximar seu 

objetivo. 

A lei não determina 
parâmetros para sua 

aplicação e 
fiscalização. 

 

Com a Secretaria de Educação foram realizados contato e questionamento a 

respeito do concurso anual nas Escolas Municipais previsto no art. 17, que informou 

que o concurso a que se refere a lei, não é realizado na Rede Municipal. A Secretaria 
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informou que a Rede Municipal de Educação de Balneário Camboriú iniciou em 2017 

o processo de diagnóstico para elaboração da Agenda Ambiental para Espaços 

Educadores Sustentáveis. O processo de diagnóstico e posterior instituição da 

Agenda assinala como um dos seus objetivos: reduzir gastos institucionais. Segundo 

a administração, algumas das escolas investiram recursos financeiros do “Programa 

Dinheiro Direto na Escola – Escola Sustentável” na captação de água da chuva, e 

ainda, que existem projetos para implantação de cisternas. 

Também foi efetuado um levantamento no site da Câmara de Vereadores de 

Balneário Camboriú (2018) com a finalidade de evidenciar se houve outro 

encaminhamento do Legislativo a respeito da referida lei. Foram encontrados dois 

registros elaborados após a aprovação da mesma, ambas as solicitações são ao 

executivo, questionando a respeito de sua aplicação. Desta forma, é possível verificar 

a necessidade de sua regulamentação, já levantada pela Câmara de Vereadores 

conforme os registros: 

1.º Registro 

Data: 22/10/2013 

Número: 0276/2013 

Tipo: Requerimento 

Vereador: Roberto Souza Júnior 

Conteúdo: Pedido de Informações ao prefeito municipal, sobre a aplicação da 

Lei Municipal nº. 3533/2012, que “dispõe sobre o controle do desperdício de água 

potável distribuída pela rede pública municipal, institui o programa municipal de 

conservação e uso racional da água em edificações, cria concurso de economia de 

água nas escolas da rede municipal”. 

2.º Registro 

Data: 03/12/2013 

Número: 0856/2013 

Tipo: Indicação 

Vereador: Nilson Probst 

Conteúdo: Indica ao Prefeito Municipal que tome providências no sentido de 

complementar e dar vigência à Lei nº. 3.533/2012, que Dispõe sobre o controle do 

desperdício de água potável distribuída pela rede pública municipal, institui o 

programa municipal de conservação e uso racional da água em edificações, cria 

concurso de economia de água nas escolas da rede municipal. 
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Em contato com o gabinete dos vereadores através de e-mail, a assessoria do 

Vereador Nilson Probst informou que em vasta pesquisa em seus arquivos digitais e 

físicos, não foi localizada a resposta à Indicação nº 0856/2013. Não houve resposta 

por parte do vereador Roberto Souza Júnior. 

 

5.2. Levantamento de alternativas para redução no consumo de água potável 

em edifícios residenciais multifamiliares 

 

5.2.1. Captação e utilização de águas pluviais no meio residencial 

O aproveitamento da água de chuva consiste em uma alternativa simples e 

economicamente atrativa para obtenção de suprimento de água. É viável 

principalmente nas regiões onde o regime pluviométrico é generoso em termos 

quantitativos e distributivos ao longo do ano (BAZZARELLA, 2005). 

A configuração básica de um sistema de reaproveitamento de água da chuva é 

composta pela área de captação (telhados, laje ou pisos), a condução das águas 

(calhas, condutores verticais e horizontais), a unidade de tratamento e o reservatório 

de acumulação. Posteriormente ao reservatório, as águas devem ser encaminhadas 

a um sistema de distribuição (SANTOS, 2002 apud FIORI, FERNANDES; PIZZO, 

2006). 

No âmbito legal, a Câmara dos Deputados analisa a criação da Política 

Nacional de Captação, Armazenamento e Aproveitamento de Águas Pluviais por meio 

do Projeto de Lei nº 7.818/2014, onde define normas e incentivos econômicos para a 

captação e reutilização da água pluvial em municípios com mais de 100 mil habitantes 

e em cidades com histórico de enchente ou seca. 

Barbosa (2016) relatou que além de Balneário Camboriú, diversos municípios 

catarinenses possuem dispositivos legais incentivando a captação e reuso de água 

pluvial em Santa Catarina. Joinville, por exemplo, localizado mais ao norte do estado, 

através da Lei Complementar nº 220/2006 institui no art. 3º, que as novas edificações 

que possuam área total construída igual ou superior a 250m² deverão captar e 

reutilizar as águas pluviais para usos não potáveis como vasos sanitários, lavação de 

veículos, lavação de roupas, irrigação de hortas, jardins e plantações.  

Quanto às normativas técnicas, a ANBT NBR 15527/2007 traz diretrizes em 

relação às condições gerais do sistema de captação, armazenamento e reuso e 

qualidade da água a ser reutilizada para fins não potáveis. 
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No meio residencial a água pluvial pode ser utilizada para diversos fins, como 

descargas de bacias sanitárias, tanques, irrigação de jardins, lavação de roupas, entre 

outros usos. Geralmente a água não exige tratamento para maioria dos usos com 

finalidade não potável, porém sua qualidade pode ser afetada por diversos fatores 

como: localização geográfica, presença de carga poluidora, proximidade com centros 

industriais, condições da superfície de captação, presença de vegetação e condições 

meteorológicas. Assim, é recomendável a caracterização da água através de análise 

físico-química e microbiológica, possibilitando o seu aproveitamento de forma segura, 

de acordo com a finalidade de uso pretendido (FERREIRA, 2005). 

Annecchin (2005) analisou a qualidade da água de chuva do município de 

Vitória (ES) e observou que, promovendo um tratamento simplificado à água da chuva, 

como a remoção de folhas e de, pelo menos os primeiros 1,0 mm de chuva, a mesma 

apresenta qualidade compatível para ser aproveitada para fins não potáveis como a 

lavagem de carros, pisos e calçadas, irrigação dos jardins e descargas dos vasos 

sanitários. 

Andrade Neto (2013) discorre sobre a importância desta medida na 

manutenção da qualidade da água captada. O autor indicou que em ambientes de 

forte poluição há a necessidade de descarte dos 3 primeiros mm, porém na maioria 

dos locais a dispensa de 1 mm já reduz bruscamente os valores de turbidez e 

condutividade elétrica. Annecchin (2005) verificou que ao remover os primeiros 0,5 

mm da primeira chuva a turbidez da água, quando comparada com a água do 

reservatório, passou de 15,9 UNT para 0,4 UNT, portanto com uma redução de 

aproximadamente 97,5%. A autora também verificou redução de coliformes totais 

após a eliminação de 1,5 mm de primeira chuva.  

Há diversos dispositivos que proporcionam o desvio automático da água 

captada, além de possuírem um sistema simples de descarte de detritos, evitando o 

encaminhamento de sólidos como folhas e pequenos galhos à cisterna. 

Hagemann (2009) recomendou um tratamento simplificado à água de chuva 

destinada ao reuso, buscando principalmente a redução dos valores de Turbidez e 

Escherichia coli. Um exemplo seria um sistema composto pela dispensa dos primeiros 

milímetros, sistema de descarte de detritos através de gradeamento e uma etapa de 

desinfecção. 

A NBR 15527/2007 e o Manual de Conservação e Reuso de Água em 

Edificações (ANA, FIESP e SindusCon-SP, 2005) trazem os parâmetros mínimos de 
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qualidade da água pluvial destinada ao reuso. Considerando estes quesitos, May 

(2009) elaborou um sistema de tratamento de águas pluviais composto por descarte 

de detritos, dois reservatórios para sedimentação natural dos sólidos, filtragem sem 

adição de coagulante e desinfecção por hipoclorito de sódio. 

Os resultados obtidos de cor aparente, turbidez e coliformes termotolerantes 

das águas sem tratamento se mostraram acima dos indicados pelas normativas 

aplicáveis (Tabela 4). Após o tratamento os parâmetros analisados mostraram um 

padrão de qualidade excelente para utilização no consumo não potável em 

edificações, atendendo os padrões previstos para os seguintes casos: usos na 

descarga de vasos sanitários, lavagem de pisos, fins ornamentais, lavagens de 

veículos, lavagem de agregados, preparação de concreto, compactação de solos e 

controle de poeira. 

Tabela 4 - Média e desvio padrão dos resultados obtidos com as análises das 

amostras de águas pluviais sem tratamento e após o tratamento. 

Parâmetros 

Analisados 

Águas pluviais sem 

tratamento 
Águas pluviais tratadas 

ABNT NBR 

15527/07 e ANA, 

FIESP & 

SindusCon-SP 

(2005) 

Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

Cor Aparente (uC) 21,60 12 8,20 2 < 15 

Odor 
Não 

desagradáveis 
- 

Não 

desagradáveis 
- - 

Turbidez (UNT) 33,30 2 0,80 0,20 < 2 

Temperatura (ºC) 20 3 20 3 - 

Alcalinidade (mg/L) 10 3 10 2 - 

Condutividade 

(mg/L) 
54,50 10 39,8 9 - 

Cloro residual 

(mg/L) 
- - 0,8 0,4 0,5 a 3,0 

Coliformes 

Termotolerantes 

(NMP/100ml) 

220 70 Ausentes - Ausentes 

Coliformes Totais 

(NMP/100ml) 
3x10³ 1x10¹ Ausentes - - 

Fonte:May (2009). 

 

De modo geral, os estudos levantados apontaram que a água pluvial pode ser 
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utilizada para diversos fins não potáveis em edifícios. Como tratamento desta água, 

considerando alguns usos elencados, recomenda-se ao menos o descarte dos 

primeiros milímetros, descarte de detritos (folhas, galhos, etc.) e uma etapa de 

desinfecção. 

Com relação ao potencial de redução no consumo de água em edificações, há 

a necessidade de avaliar questões relacionadas à precipitação local, área de coleta 

(cobertura) e quantitativo de consumo, pois são essas as principais variáveis 

determinantes de redução. 

Ferreira (2005) apresentou em seu trabalho a redução no consumo por meio 

do uso de água pluvial de diversos autores, como Marinoski et al. (2004) que indicaram 

a redução de 42,4% em estudo aplicado à um condomínio residencial de Florianópolis. 

Santana (2004), que também teve estudo aplicado a um condomínio residencial de 

Florianópolis, apontou redução de 64,6%. E Montibeller e Schmidt (2004), avaliaram 

o potencial de economia de água tratada através da utilização de água pluvial em 66 

municípios de Santa Catarina, demonstrando que 57 desses apresentaram um 

potencial de economia superior a 50%, sendo a média dos 66 municípios em torno de 

74% de redução. 

Já durante o desenvolvimento de seu estudo, realizado em um condomínio 

residencial de três blocos em Florianópolis, Ferreira (2005) estimou a economia de 

água na ordem de 14,7%, 15,6% e 17,7%, nos Blocos A, B e C respectivamente. O 

autor explica que os baixos valores, se comparados aos outros estudos, se justificam 

pelo fato de uma alta demanda de consumo por parte dos condôminos associado a 

uma pequena área de telhado para captação de cada bloco. 

Considerando a medida aplicada a Balneário Camboriú, verifica-se certa 

potencialidade de redução no consumo de água potável. O município possuiu um 

índice pluviométrico anual médio de 1.784,50mm, de acordo com dados obtidos nos 

anos de 2007 a 2009 e 2012 a 2017 pelas estações 2208, 2029 e 2003 da EPAGRI 

CIRAM (Tabela 5). Índices estes maiores do que os utilizados por Ferreira (2005) no 

estudo realizado na capital catarinense, localizada a aproximadamente 70 km de 

Balneário Camboriú. 

Outro fator que influencia na redução no consumo de água potável é a baixa 

taxa de ocupação dos edifícios ao longo do ano. Sinduscon (2013) evidenciou que 

60% dos domicílios no município são permanentemente ocupados, enquanto 30% 

possuem uso ocasional e 10% são vagos. Coincide que os índices de menor 
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precipitação (junho, julho e agosto), são os meses de baixa ocupação, enquanto os 

quatro de maior precipitação (dezembro, janeiro, fevereiro e março) geralmente 

possuem maior ocupação nos domicílios devido a feriados prolongados, como natal, 

páscoa e carnaval, aliados ao período de veraneio.  

Considerando os possíveis usos em vasos sanitários, lavação de roupas e 

limpeza aplicadas à água pluvial em edificações e o consumo diário de 149,80 l/hab. 

dia (SNIS, 2016) à população de Santa Catarina, é possível determinar o potencial 

máximo de serventia destas águas frente ao uso diário de cada habitante (Tabela 6). 

O valor médio obtido é de 41,10%, sendo este um valor bastante considerável, embora 

os valores variem muito de acordo com cada autor, provavelmente influenciados por 

aspectos regionais e de usuários, metodologia de levantamento de dados, entre 

outros já mencionados. 

Tabela 5 - Índice pluviométrico mensal médio em Balneário Camboriú. 

Mês Precipitação média (mm) 

Janeiro 200,10 

Fevereiro 170,20 

Março 211,33 

Abril 149,84 

Maio 109,09 

Junho 77,29 

Julho 100,45 

Agosto 93,14 

Setembro 154,09 

Outubro 148,80 

Novembro 110,43 

Dezembro 154,75 

TOTAL 1.679,51 

Fonte: EPAGRI/CIRAM (2018). 

 

Na prática, a demanda aplicada aos edifícios dependerá da oferta de água 

existente para seu total ou parcial suprimento. Este fator considera variáveis únicas 

de cada edificação, como ocupação total do empreendimento, área de captação e o 

coeficiente de escoamento da superfície. 

Estes dados não consideram os usos em áreas comuns, portanto um edifício 

com reuso de água pluvial poderá possuir redução ainda maior se esta também for 

destinada à limpeza de corredores e garagens, irrigação de jardins e fins ornamentais. 
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Tabela 6 - Estimativas de usos finais de água em edificações residenciais segundo 
vários autores e normativas, considerando o somatório de usos em vasos sanitários, 
lavação de roupas e limpeza. 

Potencial de reutilização 

Estimativas 

I 

(%) 

II 

(%) 

III 

(%) 

IV 

(%) 

V 

(%) 

Possível uso de águas pluviais (%) 27,00 44,00 16,00 19,00 72,80 52,20 56,70 

Redução relativa ao consumo diário (l/hab.dia) 40,45 65,91 23,97 28,46 109,05 78,20 84,94 

Fonte: I - DECA (2002) apud May (2009); II- Apartamento da USP (BAZZARELLA, 2005; KAMMERS, 
2004); III- PNCDA (SANTOS, 2003 apud FIOR, FERNANDES, PIZO, 2006; ROCHA et al., 1999 apud 
Bazzarella, 2005 e ANA, FIESP e SindusCon-SP, 2005) ; IV - Condomínio residencial de Florianópolis 
(SANTANA, 2004 apud FERREIRA, 2005); e V – Condomínio residencial de Florianópolis, Blocos A, B 
e C respectivamente (FERREIRA, 2005). 

 

Além da redução no consumo de água potável, a coleta e reuso de água pluvial 

garante maior retenção hídrica dentro da edificação, o que acaba por aliviar a pressão 

sobre o sistema de drenagem urbana municipal em eventos de chuvas torrenciais. 

 

5.2.2. Tratamento e reuso de águas cinza em meio residencial 

O Manual de Conservação e Reuso da Água em Edificações (ANA, FIESP e 

SindusCon-SP, 2005) caracteriza água cinza como efluente que não possui 

contribuição da bacia sanitária, ou seja, o esgoto gerado pelo uso de banheiras, 

chuveiros, máquinas de lavar roupas e louças, lavatórios e pias de cozinha em 

residências, escritórios comerciais, escolas etc. Já a água proveniente do uso da bacia 

sanitária é denominada água negra. 

HenzeeLedin (2001) apud May (2009) dividem as águas cinzas em duas 

categorias: cinzas claras e águas cinzas escuras. As águas cinza claras são águas 

residuais provenientes do chuveiro, lavatório e máquina de lavar roupas. Já as águas 

cinza escuras apresentam em sua mistura as águas provenientes da pia da cozinha e 

máquina de lavar louças. 

Em linhas gerais, o reuso da água cinza dentro da edificação é mais viável do 

que das águas negras, uma vez que são menos contaminadas, portanto exigindo um 

tratamento mais simples para o reuso. Para isso, há a necessidade de segregação 

destas águas a partir de sua geração, podendo encaminhar as águas provenientes de 

chuveiros e tanques, por exemplo, para tratamento e reuso, enquanto as águas do 

vaso sanitário podem ser encaminhadas diretamente à rede municipal de coleta de 

efluentes domésticos ou ao um sistema de tratamento mais complexo dentro do 

próprio empreendimento, caso o local não contemple rede coletora. 
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A água de reuso é uma opção que possui dois benefícios, sendo eles a 

contribuição para a diminuição da captação de água e consequente redução nas 

vazões de lançamento de efluentes, uma vez que uma parcela é tratada e reutilizada. 

Tal medida deve ser estimulada pelos órgãos ambientais competentes, podendo 

chegar a uma redução de aproximadamente 29% na captação de águas 

(RAPOPORT, 2004). 

Santos (2002) apud Fiori, Fernandes e Pizzo (2006) explicam que a 

configuração básica de um sistema de utilização de água cinza seria o sistema de 

coleta de água servida, do subsistema de condução da água (ramais, tubos de queda 

e condutores), da unidade de tratamento da água (por exemplo, gradeamento, 

decantação, filtro e desinfecção) e do reservatório de acumulação. Pode ainda possuir 

um sistema de recalque, reservatório superior e rede de distribuição. 

Quanto à caracterização, cada tipo de água cinza gerada em uma residência 

tem características distintas. Rapoport (2004) explica que as águas provenientes de 

pias de cozinha, por exemplo, possuem alto teor de gordura e carga orgânica, 

enquanto as provenientes de tanque de lavar roupa, sobretudo a primeira lavagem, 

apresentam alta concentração de produtos químicos, turbidez e sólidos em 

suspensão. Cada uso designado para a água em uma edificação altera suas 

características, isso faz com que algumas fontes de águas cinza sejam mais viáveis 

de serem reutilizadas do que outras. 

Fiori, Fernandes e Pizzo (2006) realizaram a caracterização das águas geradas 

em chuveiros em diversas tipologias de apartamentos e concluíram que a água gerada 

é de baixa qualidade, com valores médios de coliformes fecais, turbidez e nitratos 

consideráveis. Porém os autores avaliaram que, com um tratamento simples 

composto por filtração e desinfecção, a água cinza do chuveiro pode ser encaminhada 

à descarga de bacias sanitárias, gerando economia ao usuário, concessionárias 

responsáveis pela captação de água e tratamento de esgoto, além da preservação de 

mananciais. 

Há a necessidade, portanto, de avaliar a qualidade das águas resultantes de 

diferentes usos na edificação, propondo o tratamento e reaproveitamento da parte 

menos contaminada, a fim de garantir parâmetros de qualidade compatíveis com o 

reuso pretendido. 

Com relação às legislações e normativas, há poucas que regulamentam o 

reuso de águas no Brasil, sobretudo referente aos parâmetros físico-químicos e 
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biológicos mínimos para que a água esteja apta ao reuso. A nível federal, uma porção 

do conteúdo da ABNT NBR 13969/1997 trata do reuso de efluentes domésticos 

tratados. Segundo a norma, o esgoto tratado dever ser utilizado para fins que exigem 

qualidade de água não potável, mas sanitariamente segura. A norma divide as águas 

de reuso em cinco classes, elencando a qualidade das águas e o nível de tratamento 

necessário para atingi-lo ( 

 

Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Sistemas de tratamento necessários para atingir as classes de reuso 
propostas pela ABNT NBR 13969/1997. 
Classe Tratamento necessário para atingir a classe 

1 
Tratamento aeróbio (filtro aeróbio submerso ou LAB) seguido por filtração convencional 

(areia e carvão ativado) e cloração. Pode-se substituir a filtração convencional por 
membrana filtrante. 

2 Tratamento biológico aeróbio (filtro aeróbio submerso ou LAB) seguido de filtração de 
areia e desinfecção. Pode-se substituir a filtração convencional por membrana filtrante 

3 Tratamento aeróbio seguido de filtração e desinfecção satisfaz a este padrão 

4 --- 

 

Há também no Manual de Conservação e Reuso da Água em Edificações 

(ANA, FIESP e SIndusCon-SP, 2005), o enquadramento das águas de reuso em 

quatro classes, sendo que a Classe 2 e 4 referem-se respectivamente aos usos 

associados às fases de construção das edificações e ao resfriamento de 

equipamentos de ar condicionado (torres de resfriamento), usos não abordados neste 

estudo. 

Atualmente está em elaboração pela ABNT/CB-02 a normativa que trata de uso 

de fontes alternativas de água não potável em edificações. Até a versão de 13 de maio 

de 2018, a proposta não classifica as águas, porém define os parâmetros mínimos de 

qualidade para ser considerada apta ao reuso (Tabela 8). 

É possível verificar que, para os mesmos usos finais, o Manual é mais rigoroso 

que a NBR 1396919/97, inclusive determinando parâmetros como fósforo total, 

nitrogênio total, óleo e graxas, entre outros não compilados na Tabela 8. A proposta 

da normativa em elaboração pela ABNT/CB-02 segue, em suma, os parâmetros para 

a Classe 1 da NBR 13969/1997. Cabe ressaltar que esta ainda não possui valor 

normativo e pode sofrer alterações até sua publicação. 



 
 

Tabela 8 - Padrões e classes aplicados ao reuso de águas em edificações no Brasil. 

Normativa / 
Classes 

Parâmetros 

Tubidez 
(uT) 

pH SDT (mg/L) 
SST 

(mg/L) 
DBO 

(mg/L) 
Cloro residual 

(mg/L) 
OD 

(mg/L) 
Coliformes termotolerantes 

(NMP/100mL) 
Cor 
(UH) 

Manual de Conservação e Reuso da Água em Edificações (ANA, FIESP e SindusCon-SP, 2005) 

Classe 1 ≤ 2 ≥6,0 e ≤9,0 ≤ 500 ≤ 5 ≤ 10 --- --- Não detectáveis ≤ 10 

Classe 3 < 5 ≥6,0 e ≤9,0 --- < 20 < 20 --- --- ≤ 200 < 30 

ABNT NBR 13969/97 Tanques sépticos: Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos 

Classe 1 < 5 ≥6,0 e ≤8,0 < 200 --- --- ≥0,5 e ≤1,5 --- < 200 --- 

Classe 2 < 5 --- --- --- --- < 0,5 --- < 500 --- 

Classe 3 < 10 --- --- --- --- --- --- < 500 --- 

Classe 4 --- --- --- --- --- --- > 2,0 < 5000 --- 

Classe 5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

ABNT/CB-02 Uso de fontes alternativas de água não potável em edificações, 1º Projeto 13 de Março 2018 – em elaboração 

Água de Reuso ≤ 5 ≥6,0 e ≤9,0 ≤ 2.000 --- ≤ 20 ≥0,5 e ≤2,0 --- --- < 4 

 

Sendo os usos associados: Manual de Conservação e Reuso da 

Água em Edificações 

Classe 1 - Descarga de vasos sanitários, lavagem de pisos, fins 
ornamentais, lavagem de roupas e veículos. 

Classe 3 - Irrigação de áreas verdes e rega de jardins. 

 

 

 

NBR 13969/97 

Classe 1 - Lavagem de carros e usos que requerem contato direto do 
usuário com a água, incluindo chafarizes. 

Classe 2 - Lavagens de pisos, calçadas e irrigação dos jardins, 
manutenção dos lagos e canais para fins paisagísticos, exceto chafarizes. 

Classe 3 - Reuso nas descargas dos vasos sanitários. 

 

 



 
 

Com relação aos sistemas de tratamento aplicados às águas cinza, Bazzella 

(2005) realizou um experimento no qual encaminhou as águas provenientes de 

chuveiro e lavatório à uma Estação de Tratamento cujo processo era baseado na 

associação de um Reator Anaeróbio Compartimentado (RAC), de um Filtro Biológico 

Aerado Submerso (FBAS), um filtro terciário e um processo de desinfecção a base de 

cloro. A autora enfatizou a importância do RAC no processo, que removeu boa parte 

dos sólidos e matéria orgânica sem praticamente nenhum aporte energético, além de 

baixa produção de lodo e operação barata e simples. 

O FBAS complementou o tratamento com uma significativa remoção do 

material particulado e matéria orgânica remanescente do RAC, proporcionando um 

efluente completamente desprovido de odor. Porém demanda aeração constante, 

fornecida pelo compressor, e descartes periódicos de lodo do decantador, portanto 

exige uma manutenção mais assídua. 

A autora conclui que o filtro terciário não se fez necessário ao experimento 

realizado, uma vez que praticamente não contribuiu para a eficiência no tratamento, 

sendo que em alguns casos apresentou piora na qualidade do efluente com relação 

aos sólidos suspensos totais. O filtro exige manutenções complexas, como lavagens 

periódicas com ar e água, o que pode dificultar a operação e comprometer a eficiência 

do sistema. A autora ressalta a importância da etapa de desinfecção, que eliminou a 

presença de odor, coliformes termotolerantes e cor remanescente, percebida 

principalmente quando armazenada em grandes volumes. 

Já o experimento para tratamento de águas cinza clara realizada por May 

(2009) dispunha de um reator biológico de contato composto por tanque de 

equalização, reator biológico de contato (biodisco), reservatórios de decantação, filtro 

de areia de pressão e sistema de desinfecção. A ele era encaminhada a mistura das 

águas provenientes de chuveiro, lavatório e máquinas de lavar roupa – do 1º ao 3º 

ciclo. 

A autora evidenciou que a maior eficiência obtida na remoção de poluentes das 

águas cinza ocorreu no reator biológico de contato, garantindo os parâmetros 

necessários para reuso na irrigação de áreas verdes, rega de jardins e limpeza de 

calçadas de pátios. Já as etapas de filtração e desinfecção não garantiram eficiência 

significativa na remoção de poluentes, embora a etapa de desinfecção tenha se 

mostrado essencial na remoção de patógenos. 

O sistema experimental demonstrou eficiência no tratamento de 95,1% de 
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redução na cor aparente, 98,2% de redução de turbidez, 93,4% para redução de 

DBO5 e para 86,3% DQO. Segundo a autora, a qualidade das águas após o 

tratamento atendeu aos padrões estabelecidos pela NBR 13.969/1997 e manual da 

ANA, FIESP e SindusCon-SP (2005) para usos na descarga de vasos sanitários, 

lavagem de pisos e calcadas, irrigação de jardins, manutenção de lagos e canais para 

fins paisagísticos. 

May (2009) conclui que a quantidade de fósforo obtido no efluente tratado 

sofreu grande oscilação dentro das 180 amostras coletadas no experimento. Tal fator 

ocorre devido ao uso mais ou menos intenso de produtos que contenham este 

elemento, como os usualmente utilizados na lavagem de roupas e higiene pessoal. A 

remoção de fósforo obtida no estudo foi de 32,17%, atingindo a média de 3,7mg/L no 

efluente pós tratamento, acima da mínima recomendada para uso na Classe 1 do 

Manual de conservação e reuso de água em edificações (ANA, FIESP e SindusCon-

SP, 2005). 

De um modo geral, os experimentos de Bazzarella (2005) e May (2009), 

demonstraram atendimento às necessidades mínimas de qualidade de água de reuso 

para diversos fins, especialmente se considerados os valores médios dos parâmetros 

de qualidade obtidos através das análises realizadas (Tabela 9). Ocorre que alguns 

parâmetros elencados pelo Manual de conservação e reuso de água em edificações 

(ANA, FIESP e SindusCon-SP, 2005) são mais restritivos do que os contidos na ABNT 

NBR 13969/1997, sobretudo para uso em descarga de vasos sanitários. 

 

Tabela 9 - Parâmetros de qualidade de água cinza e seu devido reuso relacionados 
às normativas nacionais e média obtida através dos estudos experimentais 
levantados. 

Normativa e 

Parâmetro 

Concentrações Bazzarella (2005) May (2009) 

Classe 1 - Manual Sinduscon (2005) 

Coliformes 

termotolerantes 

Não detectáveis Não atendido Não atendido 

pH ≥6,0: e ≤9,0 Atendido Atendido 

Cor (UH) ≤ 10 UH Atendido Atendido 

Turbidez (UT): ≤ 2 UT Atendido na última 

etapa de tratamento, 

porém não atendido 

no vaso sanitário 

Atendido 
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Odor e aparência Não desagradáveis 

 

Atendido Atendido 

Óleos e graxas (mg/L) ≤ 1 mg/L Atendido Valor não analisado 

após etapa final de 

tratamento 

DBO2 (mg/L) ≤ 10 mg/L Atendido Atendido 

Compostos orgânicos 

voláteis 

Ausentes --- --- 

Nitrato (mg/L) < 10 mg/L --- --- 

Nitrogênio amoniacal 

(mg/L) 

≤ 20 mg/L Atendido Atendido 

Nitrito (mg/L) ≤ 1 mg/L --- Atendido 

Fósforo total (mg/L) ≤ 0,1 mg/L Não atendido Não atendido 

Sólido suspenso total 

(SST) (mg/L) 

≤ 5 mg/L Atendido Atendido 

Sólido dissolvido total 

(SDT) (mg/L) 

≤ 500 mg/L --- Atendido 

Classe 3 - Manual ANA, FIESP e SindusCon-SP (2005) 

pH ≥6,0: e ≤9,0 Atendido Atendido 

Nitrogênio total (mg/L) 5 - 30 mg/L Atendido Atendido 

DBO (mg/L) < 20 mg/L Atendido Atendido 

Sólidos suspensos 

totais (mg/L) 

< 20 mg/L Atendido Atendido 

Turbidez (uT) <5 UT Atendido Atendido 

Cor aparente (UH) < 30 UH Atendido Atendido 

Coliformes 

termotolerantes (mL) 

≤ 200/ 100 mL --- Atendido 

Classe 1 - ABNT NBR 13969/97 

Turbidez (uT) < 5 Atendido Atendido 

Coliformes 

termotolerantes 

(NMP/100 mL) 

< 200 --- Atendido 

SDT (mg/L) < 200 --- Não atendido 

pH ≥6,0 e ≤8,0 Atendido Atendido 

Cloro residual (mg/L) ≥0,5 e ≤1,5 Não atendido Atendido 

Classe 2 - ABNT NBR 13969/97 

Turbidez (uT) < 5 Atendido Atendido 

Coliformes 

termotolerantes 

< 500 --- Atendido 



 
 

 

36 
 

 

(NMP/100 mL) 

Classe 3 - ABNT NBR 13969/97 

Turbidez (uT) < 10 Atendido Atendido 

Coliformes 

termotolerantes 

(NMP/100 mL) 

< 500 --- Atendido 

 

Algumas classes do manual agregam diversos usos finais, porém os estudos 

sugerem que o entendimento de cada uso exige um padrão específico. As autoras 

concluíram a possibilidade de reuso da água para usos não potáveis, porém alguns 

valores médios de parâmetros como fósforo total, sólidos dissolvidos totais e cloro 

residual não foram atendidos quando relacionados às devidas normativas e usos 

associados. 

Referente ao estudo de Bazzarella (2005), os valores médios obtidos de 

turbidez analisados ao fim do tratamento realizado foi de 1 NTU, atendendo a todas 

as aplicações de reuso. Porém a autora percebeu piora no parâmetro quando a água 

era encaminhada aos vasos sanitários, passando para 3 NTU. Isso pode ter ocorrido 

em virtude da limpeza dos mesmos não estar sendo feita na frequência adequada. 

No caso dos parâmetros microbiológicos, Bazzarella (2005) realizou análise de 

E. Coli e coliformes totais dos efluentes tratados, sendo que para E. Coli, 100% das 

amostras obtiveram valores menores de 500 NMP/100ml, enquanto em 83% delas o 

patógeno não foi detectado. Para coliformes fecais 92% das amostras ficaram abaixo 

de 1000 NMP/100ml, enquanto 62% delas ficaram abaixo de 2,2 NMP/100ml. 

Ornelas (2004), em análise à qualidade de água encontrada no selo hídrico de 

vasos sanitários de shopping centers de Salvador, encontrou valores de coliformes 

totais variando entre 2,0x10³ e 1,00x10⁵ UFC/100 ml com valor médio de 2,33x10⁴ 

UFC./100 ml, enquanto para termotolerantes os valores ficaram entre 1,00x10³ e 

9,80x10⁴ UFC/100 ml, com média de 6,13x10³ UFC/100 ml. O autor também analisou 

a qualidade da água dos vasos da Escola Politécnica da Universidade Federal da 

Bahia, que mostraram a presença de coliformes totais e termotolerantes em todas as 

amostras coletadas, apresentando médio de 1,50x10⁵ UFC/100 ml para coliformes 

totais e 4,90x10⁴ UFC/100 ml para termotolerantes. 

Estes valores foram encontrados com o sistema hidráulico comum dos 

estabelecimentos, ou seja, os vasos sanitários contavam com abastecimento de água 

proveniente da concessionária local. Tal fato levanta um questionamento quanto à 
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necessidade de parâmetros de controle de qualidade tão baixos para reuso de águas 

cinza tratadas nos vasos sanitários, uma vez que os riscos de exposição dos usuários 

são equivalentes à situação usual de abastecimento. 

Já quanto às reduções de consumo de água potável, assim como no 

reaproveitamento de águas pluviais, dependem de diversos fatores. O estudo 

realizado por Ferreira (2005) apresentou potenciais de economia de água tratada com 

a reutilização de águas cinza na ordem de 32,2%, considerando a média obtida pelos 

três blocos do condomínio avaliado. O autor concluiu em seu estudo que a utilização 

da captação de água pluvial juntamente com o reuso de águas cinza, foi a técnica que 

apresentou os mais elevados potenciais de economia de água tratada. Isto porque, 

segundo o caso estudado, um sistema complementa o outro, com valores obtidos de 

36,7%, 39,4% e 42,6% para os blocos A, B e C respectivamente. 

Considerando que a oferta de água cinza é superior ao reuso destinado, 

sobretudo com relação às áreas privativas onde é encaminhada unicamente ao vaso 

sanitário, a redução no consumo de água potável para os devidos dispositivos tende 

a ser suprida, obviamente que deve ser considerado o tempo de retenção do efluente 

no sistema de tratamento. 

 

5.2.3. Outras oportunidades identificadas 

Além do reuso de águas pluviais e cinza, há a possibilidade de reuso da água 

residual de sistemas de refrigeração. Em um estudo aplicado em um edifício comercial 

de Vitória (ES), Bastos e Calmon (2013) evidenciaram que as águas residuais 

provenientes de condensação dos evaporadores dos aparelhos de ar condicionados 

supririam 77,72% do consumo em descargas de vasos sanitários do edifício. O estudo 

contemplou a geração de água proveniente de 137 evaporadores distribuídos no 

prédio com diferentes capacidades de refrigeração em BTU’s, produzindo um volume 

total de 4,29 m³ de água por dia segundo os autores. 

Com relação à qualidade de água, há duas águas diferentes, associadas ao 

sistema de refrigeração do qual provêm. Segundo informações via telefone, o Msc. 

Álvaro Diogo Sobral Teixeira, graduado em Hidráulica e Saneamento Ambiental e 

Secretário da ABNT/CEE-077 – 15527, explica que as águas provenientes da 

condensação do ar de sistemas de refrigeração convencional (janela ou split), 

geralmente apresentam boa qualidade. Já as águas provenientes de sistema de 
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refrigeração chiller, possuem alta condutividade, necessitando maiores cuidados para 

o reuso. 

Lima et al. (2015) realizaram a caracterização qualitativa da água condensada 

de aparelhos de ar condicionados, comparando os parâmetros encontrados na 

Portaria MS nº 2.914/2011, que estabelece os procedimentos e responsabilidades 

relativos ao controle e vigilância da qualidade da água. Foram realizadas quatro 

análises de água geradas por quatro aparelhos de ar condicionado Split de 24.000 

BTUs cada. As análises físico-químicas e microbiológicas encontraram valores que 

atendem a Portaria, exceto para patógenos, constatando pequenas quantidades de 

coliformes totais e Legionella pneumophila, indicando, portanto, a necessidade de 

desinfecção da água. 

Quanto à geração, Carvalho, Cunha e Faria (2012), que aplicaram um estudo 

de reuso da água condensada em um campus universitário, constataram a formação 

de 1,28 L/hora, provenientes de 20 aparelhos de ar condicionado funcionando no 

mínimo 12 (doze) horas diárias. Já Fortes, Jardim e Fernandes (2015) encontraram 

um valor médio de 309 ml/hora de água gerada por um ar condicionado de 12.000 

BTUs. 

Ferreira e Tose (2016) encontraram valores de geração de volume de água 

relacionados com a potência dos aparelhos (Tabela 10). A pesquisa considerou 

valores encontrados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Espírito Santo campus de Santa Teresa referentes a 150 aparelhos de ar 

condicionado do tipo Split do modelo HiWall com potências que variam de 7.500 a 

80.000 BTUs (British ThermalUnits), a temperatura comumente utilizada na instituição 

é 23 graus Celsius. Segundo os autores, há na instituição uma produção anual de 

172,78m³ de água por ano letivo, possível de suprir mais de 40% da demanda de 

água, utilizando-a nas atividades de limpeza e irrigação de jardins. Os valores de 

produção por aparelhos encontrados por Ferreira e Tose (2016) são próximos aos 

encontrados por Fortes, Jardim e Fernandes (2015) para aparelhos de 12.000 BTUs. 

 

Tabela 10 - Volume de água condensada pelos aparelhos de ar condicionado. 

Potência (BTUs) Vazão (L/h/unid) Potência (BTUs) Vazão (L/h/unid) 

7.500 0,1230 24.000 1,5850 

9.000 0,2740 30.000 1,5910 

10.000 0,2910 36.000 1,6375 
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12.000 0,3280 48.000 1,8910 

18.000 0,9740 60.000 2,0640 

22.000 1,4750 80.000 2,4510 

Fonte: Ferreira e Tose, 2016. 

 

A quantidade de água gerada dependerá da tipologia e potência do aparelho, 

além de outros fatores como a umidade relativa do ar, por exemplo. De qualquer 

modo, esta é uma medida interessante a ser sugerida aos grandes empreendimentos 

comerciais e unidades escolares, que possuem ocupação durante maior parte do dia, 

mantendo os sistemas de refrigeração constantemente ligados. 

 

5.3. Elementos para regulamentação da Lei Municipal nº 3.533/2012. 

A Lei Municipal nº 3.533/2015 discorre nos art. 11 ao 16 e art. 19 e 20 o seguinte 

texto: 

[...] 
“art. 11 Fica instituído o Programa Municipal de Conservação de Uso 
Racional da Água e Reuso em Edificações, que tem por objetivo induzir a 
conservação, uso racional e utilização de fontes alternativas para a captação 
de água e reuso nas atuais e nas novas edificações, bem como a 
conscientização dos usuários sobre a importância da conservação da água. 
art. 12 O Programa desenvolverá as seguintes ações: 
a) conservação e uso racional da água, entendido como conjunto de ações 
que propiciam a economia de água e o combate ao desperdício quantitativo 
nas edificações (volume de água potável desperdiçado pelo uso abusivo); 
b) utilização de fontes alternativas, entendido como o conjunto de ações que 
possibilitam o uso de outras fontes para captação de água que não o sistema 
público de abastecimento; e 
c) reutilização de águas utilizadas no tanque, máquina de lavar, chuveiro e 
banheira (água cinza). 
art. 13 Os imóveis já edificados deverão ser adaptados ao disposto nesta lei 
no prazo de 5 (cinco) anos contados da sua publicação. 
art. 14 Deverão ser estudadas soluções técnicas a serem aplicadas nos 
projetos de novas edificações, especialmente: 
a) sistemas hidráulicos: bacias sanitárias de volume reduzido de descarga, 
chuveiros e lavatórios de volumes fixos de descarga, torneiras dotadas de 
aeradores e instalação de hidrômetro para medição individualizada do 
volume d’água gasto por unidade habitacional; 
b) captação, armazenamento e utilização de água proveniente da chuva; e 
c) captação, armazenamento e reutilização de águas já utilizadas. 
art. 15 Serão estudas soluções técnicas e um programa de estímulo a 
adaptação das edificações já existentes. 
art. 16 A participação no Programa será aberta as instituições públicas e 
privadas e a comunidade cientifica, que serão convidadas a participar das 
discussões e a apresentar sugestões” 
[...] 
“art. 18 Com o objetivo de divulgação e conscientização, a Prefeitura 
providenciará, entre outras medidas, a elaboração de cartilha ou outro 
material de orientação a ser distribuído a população de Balneário Camboriú-
SC. 
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art. 19 Todas as indústrias, Comércio, Hotéis, Bares e similares, 
Condomínios deverão realizar e apresentar ao órgão municipal de 
saneamento, um Plano de Economia de Água. Este plano deve conter 
medidas estruturais como implantação de reservatório de água de chuva, 
sistemas de infiltração de água de chuva no solo, sistema de reuso de água 
e medidas não estruturais, como, por exemplo, eventos educativos 
referentes ao assunto aos seus colaboradores. 
§ 1º O prazo é de um ano para apresentar o plano; 
§ 2º O não cumprimento dos prazos acarretará na penalidade de 100% (cem 
por cento) sobre o valor da conta de água a partir da data que se encerrar 
o(s) prazo(s) dos parágrafos até que atendam o exigido no caput desse 
artigo.” 
[...] 

 

Em consideração ao objetivo instituído por este instrumento legal e à 

necessidade de efetividade das ações previstas, serão elencados elementos mínimos 

que permitam a regulamentação da lei de modo a atingir o objetivo por ela proposto. 

Como informado pelos agentes públicos das repartições municipais de Balneário 

Camboriú, a lei carece de regulamentação, sendo necessária a publicação de um 

decreto para efetivar as medidas por ela proposta. Este deverá estar embasado em 

quesitos técnicos evidenciados nas normas e estudos previamente levantados, além 

de prever medidas de responsabilização e fiscalização das ações por parte dos órgãos 

competentes. Prazos que foram estipulados pela lei e não foram efetivados também 

sevem ser reavaliados, propondo novos períodos para aplicação das medidas, com a 

devida metodologia e responsabilidade atribuída a um ou mais órgãos públicos. 

 

5.3.1. Adaptação das edificações já existentes 

Tendo em vista que a adaptação das edificações já existentes, sobretudo em 

se tratando de edifícios residenciais, sofre influência de questões relacionadas à 

viabilidade econômica e técnica na implantação das medidas de conservação de 

água, a prioridade de medidas aplicáveis a estas deve considerar ordenadamente as 

seguintes alternativas: 

- Substituição de sistemas hidráulicos mais eficientes nas áreas comuns do 

edifício e incentivo aos proprietários para adoção das mesmas medidas nas 

residências; 

- Instalação de hidrometria individualizada; 

- Instalação de sistema de captação e reuso de águas pluviais; 

- Instalação de sistema de reuso da água residual de sistemas de refrigeração; 

- Instalação de sistema de reuso de águas cinza. 



 
 

 

41 
 

 

 

A substituição de sistemas hidráulicos mais eficientes previstos no item a do 

art. 14 é uma medida que demanda pouco investimento financeiro sendo, na maioria 

dos casos, tecnicamente viável, uma vez que muitos dos equipamentos são externos, 

como bacias sanitárias de volume reduzido e torneiras dotadas de aeradores, não 

necessitando de quebra da parede, grandes trocas nas tubulações e alteração nas 

estruturas internas da edificação. 

Existe um interesse e uma movimentação do mercado no sentido de 

desenvolver produtos que proporcionem redução no consumo de água, portanto 

diversas são as novas tecnologias incorporadas nos dispositivos hidráulicos visando 

maior eficiência. Atualmente está em desenvolvimento pela ABNT/CB-02 uma 

proposta de norma para conservação de águas em edificações, indicando diretrizes e 

procedimentos. A proposta busca abranger uma série de questões, como 

intervenções e tecnologias eficientes de uso da água, diretrizes para projetos de 

arquitetura, paisagismo e sistemas hidráulicos, além de outras questões relacionadas. 

Dentre elas, encontra-se a determinação de vazões máximas para sistemas eficientes 

(Tabela 11), consideradas a jusante das peças de utilização. 

Tabela 11 - Vazões máximas para conservação de água de acordo com a atividade. 

Ponto de consumo Vazão máxima (L/s) 

Lavatório 0,10 

Pia de cozia (residencial/comercial) 0,12 

Tanque 0,15 

Torneira (rega de jardim e lavagem de pisos) 0,20 

Chuveiro / ducha 0,20 

Fonte: ABNT/CB-02 Conservação de águas em edificações – diretrizes e procedimentos, 1º Projeto 13 
de Março 2018 – em elaboração. 

 

 A adesão de dispositivos mais eficientes é de fácil aplicação às áreas comuns 

de edifícios residenciais e comerciais. Já o incentivo aos proprietários para adoção 

das medidas nos apartamentos e áreas privativas recai da necessidade de 

sensibilização dos mesmos quanto aos ganhos ambientais e econômicos. Com 

relação a esta medida, conforme informou via e-mail o Engenheiro da EMASA, 

periodicamente é encaminhado junto à fatura de água, informativos que mostram a 

economia com a utilização de aeradores nas torneiras, importância na instalação de 
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caixa d'água na regularização do abastecimento e redução na pressão na rede, entre 

outras medidas. 

 Já a hidrometria individualizada pode ser uma medida de difícil aplicação nos 

edifícios mais antigos, por demandar maiores reparos nas tubulações. O engenheiro 

explica que quando a Sec. de Planejamento Urbano julga necessária a análise da 

EMASA em projetos de reforma, é colocado como condicionante para aprovação da 

mesma, a hidrometria individualizada. Porém, o profissional informa que na prática, 

essa medida não é possível a todas as edificações devido à tipologia de distribuição 

da água na edificação. Portanto, quando o fato é devidamente justificado pelo 

profissional responsável pela reforma, dispensa-se tal alteração. 

 Com relação aos sistemas de reuso de águas pluviais e/ou cinza, segundo 

Rapoport (2004) a implantação de rede dupla de distribuição nas residências e 

condomínios já existentes, pode ser de difícil solução, tornando as obras bastante 

onerosas. Ademais, a instalação de sistema de captação e reuso de águas pluviais 

poderá demandar alterações nos elementos hidráulicos internos da edificação, o que 

pode inviabilizar o projeto, a exemplo da hidrometria individualizada. 

 O encaminhamento destas aos usos em apartamentos provavelmente é 

inviável, tendo em vista que muitas vezes não se tem conhecimento da localização 

das tubulações nas edificações mais antigas, devido ao não acesso ao projeto 

hidrossanitário por parte do condomínio ou a execução deste de modo diferenciado 

por parte da construtora, além de causar incômodo aos moradores, que dificilmente 

aceitariam a medida. 

 No entanto, a coleta e o armazenamento para reuso na limpeza das garagens 

e áreas comuns pode ser uma alternativa viável. A água proveniente da drenagem 

das coberturas geralmente desce em prumada vertical e o encaminhamento desta em 

um reservatório nos pavimentos inferiores de garagem, área de lazer e térreo, por 

exemplo, antes do descarte à drenagem pluvial, muitas vezes não demandariam 

grandes investimentos. 

 O armazenamento em cisternas comuns pode ser inviável, pois ocupa uma 

área grande não prevista em projeto. Porém atualmente há mecanismos de 

armazenamento vertical, fixos às paredes, que aperfeiçoam o espaço e garantem um 

bom volume de armazenamento para reuso. Considerando que o tratamento de água 

pluvial é simples, sobretudo para uso na lavação de pisos, o sistema é atrativo para 

instalação nas edificações já existentes. 
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5.3.1.1. Medidas aplicadas às novas edificações 

Hammarlund e Josephson (1992) defendem a ideia de que as decisões 

tomadas nas fases iniciais do empreendimento são muito importantes, atribuindo-lhes 

a principal participação na redução dos custos de falhas do edifício, muitas vezes 

associadas às adequações de projeto. Com relação às novas edificações, seguindo 

sob esta ótica, a cobrança por medidas sustentáveis se torna mais viável, uma vez 

que, ainda em etapa conceitual de projeto, o custo de implantação destas é inferior se 

comparado à adequação de uma edificação já existente. 

Partindo desta prerrogativa e do atual contexto hídrico ao qual o município está 

inserido, é coerente por parte do poder público exigir a aplicação das medidas 

propostas nos art. 12 e 14 da lei nas novas edificações, buscando garantir a instalação 

de equipamentos mais eficientes - sendo o executivo responsável por exigir um 

padrão mínimo de atendimento - o reuso de águas pluviais e cinza, além de alternativa 

diversa, como a água gerada pelos sistemas de refrigeração. 

Mediante as alternativas de reuso, juntamente com a tipologia e porte de 

empreendimentos instalados no município, cabe ao poder público determinar quais as 

obrigatoriedades dos empreendedores frente à incorporação destas tecnologias nos 

projetos futuros, sendo eles edifícios residências, comerciais, mistos, ou as outras 

tipologias previstas no art. 19, que são as indústrias, comércio, hotéis, bares e 

similares. 

Neste segmento, baseado nos parâmetros da Resolução Consema nº98/2017 

com relação à tipologia e porte dos mesmos, sugere-se uma relação das medidas 

aplicadas aos novos empreendimentos, fazendo alusão também às edificações 

citadas no art. 19 da Lei (Tabela 12). As medidas consideradas não obrigatórias terão 

caráter voluntário por parte do empreendedor para implantação. Caberá ao poder 

público desenvolver meios de incentivo para estimular um maior número de adesão 

às medidas propostas, potencializando o impacto de redução no consumo de água 

potável em Balneário Camboriú. 

A reutilização de águas pluviais, principalmente encaminhadas à lavação de 

áreas comuns, por se tratar de uma medida de baixo custo de implantação e operação, 

foi considerada obrigatória na maioria dos empreendimentos. Com relação ao reuso 

de águas cinza, esta foi considerada opcional para as tipologias de empreendimento 

que possuem baixa taxa de geração da mesma, devido à atividade exercida, como 
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por exemplo, edifícios comerciais, postos de combustível e bares. O reuso de águas 

do sistema de refrigeração foi considerado obrigatório nos locais onde usualmente 

possuem maior geração, como edifícios comerciais, hotéis, instituições de ensino, 

centro de eventos, entre outros.  

 



 
 

 

Tabela 12 - Sugestão de medidas a serem aplicadas aos novos empreendimentos de Balneário Camboriú (SC). 

Tipologia de 
empreendimento 

Porte 

Medidas e usos 

Reuso de água pluvial Reuso de águas cinza 
Reuso de água do sistema de 

refrigeração* 

Na descarga 
de vasos 

sanitários e 
mictórios, 

lavagem de 
roupa, e usos 
não potáveis 

em áreas 
privadas. 

Irrigação de 
jardins, lavagem 

de pisos e 
veículos e usos 
não potáveis em 
áreas comuns. 

Na descarga de 
vasos sanitários 
e mictórios em 

áreas privadas e 
comuns. 

Irrigação de 
jardins, lavagem 

de pisos e 
veículos e usos 
não potáveis em 
áreas comuns. 

Na descarga de vasos sanitários e 
mictórios, lavagem de roupa, e usos 

não potáveis em áreas privadas 
e/ou 

Irrigação de jardins, lavagem de 
pisos e veículos e usos não potáveis 

em áreas comuns. 

Unidades habitacionais 
unifamiliares 

--- Voluntário Voluntário Voluntário Voluntário Voluntário 

Condomínios de casa 
ou edifícios 
residenciais 

< 10 NH Voluntário Obrigatório Voluntário Voluntário Voluntário 

≥10 NH Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório Voluntário 

Atividades de hotelaria 
< 50 NL Obrigatório Obrigatório Voluntário Obrigatório Voluntário 

≥50 NL Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

Condomínios 
comerciais horizontais 

ou verticais 

<2.000 AE Obrigatório Obrigatório Voluntário Voluntário Voluntário 

≥2.000 AE Obrigatório Obrigatório Voluntário Voluntário Obrigatório 

Postos de combustível, 
indústrias, instituições 
de ensino, centro de 

eventos, bares e 
similares 

<1.000 AE Obrigatório Obrigatório Voluntário Voluntário Voluntário 

≥1.000 AE Obrigatório** Obrigatório** Voluntário Voluntário Obrigatório** 

*Exceto chiller          
** Obrigatório para indústrias, instituições de ensino e centro de eventos, sendo de caráter voluntário para o restante 
NH = número de unidades habitacionais 
NL = número de leitos 
AE = área edificada: somatório das áreas ocupadas pelas edificações existentes dentro da área útil do empreendimento (m²) 



 
 

5.3.1.2. Recomendações técnicas relacionadas aos projetos 

As questões técnicas para reuso de águas estão relacionadas principalmente 

aos sistemas de tratamento de águas, que requerem manutenção e operação 

frequente para garantir os padrões mínimos de qualidade. A manutenção do sistema 

dependerá do projeto, no que tangue ao dimensionamento, uso ou não de bombas 

hidráulicas, sistema de aeração, entre outros equipamentos. Porém, com base nos 

estudos levantados, nos manuais e normativas vigentes e em elaboração, é possível 

propor o conteúdo mínimo destes, a ser aplicado às edificações de Balneário 

Camboriú. 

 

5.3.1.3. Sistema de reuso de água pluvial 

Como sugestão, e de acordo com as características levantadas na NBR 

15527/2007 e nos estudos de Annecchin (2005), May (2009), Hagamann (2009) e 

Neto (2013), o sistema de tratamento de água pluvial deverá ser composto por pelo 

menos: 

- Dispositivo para descarte de no mínimo 2mm iniciais da chuva; 

- Dispositivo para descarte de detritos, composto por sistema de gradeamento 

e/ou filtro para remoção dos sólidos grosseiros, como galhos e folhas; 

- Sistema de desinfecção. 

 

Fica recomendado também o uso de bacia de sedimentação antes do 

encaminhamento das águas ao reservatório final, conforme estudo de May (2009). O 

projeto de dimensionamento e composição do sistema deverá seguir a NBR 

15527/2007. Deverá ser previsto canal extravasor para encaminhamento do 

excedente captado à rede de drenagem pluvial municipal. Para manutenção do 

sistema, sugerem-se as ações elencadas na NBR 15527/2007 (Tabela 13). 

Tabela 13 - Frequência de manutenção do sistema de coleta e aproveitamento de 

águas pluviais. 

Componentes Frequência de Manutenção 

Dispositivos de descarte de detritos 
Inspeção mensal 

Limpeza trimestral 

Dispositivos de descarte do escoamento inicial Limpeza mensal 

Calhas, condutores verticais e horizontais Duas vezes por ano 

Dispositivos de tratamento e desinfecção Mensal 
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Bombas Mensal 

Reservatórios Limpeza e desinfecção anual 

Fonte: Adaptado de NBR 15.527/2007. 

 

5.3.1.4. Sistema de reuso de águas cinza 

Como sugestão, com base na NBR 13969/97, na proposta de norma para uso 

de fontes alternativas de água não potável em edificações, e nos estudos de Fiori, 

Fernandes e Pizzo (2006); Bazzarella(2005); May (2009), o sistema de tratamento de 

água cinza clara, proveniente da mistura dos usos de chuveiro, lavatório e máquina 

de lavar roupas deve ser composto por pelo menos: 

- Unidade de equalização; 

- Sistema de tratamento biológico anaeróbico; 

- Sistema de tratamento biológico aeróbico; 

- Sistema de desinfecção. 

A unidade de equalização é justificada para que sejam abatidos picos de 

geração dos efluentes e promova a homogeneização do mesmo, também levando em 

conta a sazonalidade ocupacional dos edifícios do município. 

Deve estar previsto canal extravasor para encaminhamento do excedente não 

aproveitado ao reuso. O sistema deve dispor também de dispositivo de bypass com 

vistas às situações de emergência e manutenção. O dispositivo bypass e o canal 

extravasor devem ser interligados na rede de coleta de esgoto municipal, caso não 

haja rede no local do empreendimento, devem ser ligados no sistema de tratamento 

de efluentes (águas negra e cinza escuro). Em nenhuma hipótese poderão ser 

interligados ao sistema de drenagem pluvial. 

O armazenamento das águas deverá ser projetado de forma que não provoque 

riscos sanitários, odores e alteração das características qualitativas para tratamento. 

Recomenda-se tempo máximo de detenção em tanques de equalização de 24h e nos 

reservatórios de abastecimento o período de estocagem da água tratada deve ser 

inferior às 48h. 

Os projetos devem prever medidas para que sejam evitadas contaminações do 

solo, vazamento de efluentes e confinamento de gases, além de prever área para 

circulação necessária durante a implantação, operação e manutenção. 

Durante a operação do sistema de tratamento de águas cinza, composto por 

um sistema biológico, ocorrerá geração de lodo, demandando sua retirada e 
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encaminhamento deste à empresa devidamente licenciada. A frequência de retirada 

de lodo dependerá da taxa de geração, variáveis estas determinadas pela tipologia de 

projeto e característica do efluente. No experimento de Bazzarella (2005), por 

exemplo, a autora concluiu que a estação de tratamento por ela utilizada apresentou 

baixa produção de lodo no processo anaeróbio, não havendo necessidade de 

descarte durante o período de pesquisa. 

 

5.3.1.5. Sistema de reuso de água condensada de refrigeradores 

Não foram encontrados estudos aplicados ao tratamento de água condensada 

dos sistemas de refrigeração, porém Carvalho, Cunha e Faria (2012), Fortes, Jardim 

e Fernandes (2015) e Lima et al. (2015), indicam que a água gerada é de boa 

qualidade para reuso, sendo recomendado um tratamento simples de filtração e 

desinfecção prévios ao uso. Deverá ser previsto canal extravasor para 

encaminhamento do excedente captado à rede de drenagem pluvial municipal. 

 

5.3.1.6. Recomendações técnicas gerais 

O sistema predial de água não potável deve ser totalmente independente do 

sistema predial de água potável, evitando contaminações, recomendando-se que as 

tubulações tenham colorações distintas umas das outras. Quanto aos reservatórios 

das águas, estes devem prover dreno para limpeza, permitindo a manutenção do 

sistema e a retirada de sedimentos. O efluente proveniente de retrolavagem de filtros, 

caso existente, deverá ser prioritariamente recirculado no sistema. Caso opte pelo 

descarte deverá receber disposição final adequada de acordo com a legislação 

vigente, assim como qualquer outro subproduto gerado pelos processos de 

tratamento. 

A tecnologia do sistema de tratamento a ser adotada deve considerar as 

características da fonte alternativa, os usos pretendidos, as vazões de projeto, área 

disponível para implantação, condições de uso, operação e manutenção. 

Os componentes dos materiais empregados no sistema não podem afetar a 

qualidade da água, não podendo também ser de material translúcido. Devem-se levar 

em consideração os níveis de pressão aos quais serão submetidos, limites de 

temperatura, agentes de degradação e condições de exposição ao meio onde são 

instalados. 
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Há a necessidade de instalação de caixa de inspeção antes da chegada do 

efluente ao sistema de tratamento e após a saída dele, a fim de facilitar a coleta de 

amostras de efluente bruto e tratado. Os pontos e torneiras que utilizam água 

reutilizada deverão ser devidamente identificados como “água não potável”. 

Com relação à manutenção do sistema, recomenda-se ainda que seja realizada 

periodicamente a análise dos parâmetros físico-químico e microbiológicos, com a 

finalidade de verificar se o tratamento das águas está sendo realizado com a devida 

eficácia, comparando os resultados às normas aplicáveis. Os parâmetros de água 

pluvial deverão atender aos valores contidos na NBR 15527/2007 e os de água cinza 

aos contidos na NBR 13696/1997, para seus devidos fins, ou normativa mais atual, 

quando aplicável. Quanto à água proveniente de condensadores, recomenda-se que 

sejam utilizados os parâmetros da NBR 15527/2007, uma vez que a característica da 

água e a composição do sistema de tratamento se assemelham mais com a pluvial. A 

verificação de outros parâmetros pode ser exigida de acordo com a legislação vigente. 

 

5.3.1.7. Responsabilidades 

Caberá ao poder público aprovar, autorizar e fiscalizar a instalação e operação 

dos sistemas de tratamento e reuso de águas não potáveis. O atual trâmite de projetos 

hidrossanitários percorre no máximo três repartições. A Secretaria Municipal de 

Planejamento Urbano, responsável pela aprovação do projeto e licenciamento de 

obras do município. A EMASA, caso o projeto seja referente a uma edificação acima 

de quatro pavimentos e/ou com área construída superior a 500m², e caso necessite 

de licenciamento ambiental nos termos do Conselho Estadual do Meio Ambiente, 

também é tramitado no IMA. Caberá a estes órgãos analisar e avaliar os documentos 

protocolados pelo administrador e concluir se o projeto proposto é viável ou não. 

Recomenda-se vistoria no local após a instalação dos equipamentos, a fim de 

fiscalizar o atendimento aos projetos aprovados e, só assim, autorizar a operação do 

sistema. 

A responsabilidade pelos projetos e execução do sistema, bem como de todas 

as informações e documentações protocoladas nos órgãos, é de inteira 

responsabilidade do empreendedor, de seus projetistas e responsáveis técnicos 

constantes das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) juntadas aos autos. 

O projeto apresentado aos órgãos fiscalizadores deverá ser concebido por 

profissional legalmente habilitado, sendo emitida pelo devido conselho de classe a 
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ART para elaboração e execução do mesmo. Caso julgue necessário, o órgão 

responsável pela fiscalização poderá exigir também ART de operação para as 

estações de tratamento e sistemas de distribuição. O projeto deve ser desenvolvido a 

nível executivo e prover de memorial descritivo e de cálculo, ser elaborado com 

fundamento em normas técnicas e estudos científicos, devendo também contemplar 

em seu conteúdo os seguintes itens: 

a) Características do consumo predial (volumes, vazões máximas e médias, 

entreoutros), bem como a quantificação das demandas (potáveis e não 

potáveis), sazonalidade ocupacional, estimativa dedisponibilidade de fontes 

alternativas e necessidades mínimas de reservarão de água não potável; 

b) Qualidade da água proveniente das fontes alternativas; 

c) Memorial descritivo e memorial de cálculo da tipologia de tratamento 

proposta, indicando premissas de cálculo, dimensionamento, volumes de 

armazenamento, inclusive estimando a eficiência a ser obtida; 

d) Planta de situação do sistema com relação à edificação e localização das 

unidades de tratamento; 

e) Plantas cortes e detalhando a nível executivo do projeto; 

f) Especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos; 

g) Plano de testes e inspeções, contendo metodologias de aplicação e registro 

das atividades prévias ao pleno funcionamento do sistema; 

h) Plano de operação e manutenção do(s) sistema(s) de tratamento, com 

cópia do manual de uso, operação e manutenção; 

i) Dados de registro do profissional habilitado; 

Por parte do poder público, deverá também ser exigido atendimento mínimo às 

recomendações técnicas previamente citadas, bem como instituir condicionantes que 

garantam a plena operação do sistema, como por exemplo, a frequência das análises 

dos efluentes. 

Caberá aos responsáveis pelo projeto e instalação dos sistemas, elaborar 

manuais de uso, operação e manutenção dos mesmos, em conformidade com a NBR 

14037/2011, norma que determina diretrizes para elaboração de manuais de uso, 

operação e manutenção das edificações. O manual deverá conter minimamente as 

seguintes informações: 

a) Modelo e características dos equipamentos contidos no sistema; 

b) Descrição do funcionamento do sistema e seus componentes; 
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c) Diagrama geral, mostrando componentes do sistema e suas inter-relações; 

d) Procedimentos para partida, desligamento, situações de emergência e 

segurança; 

e) Relação dos problemas mais comuns e suas devidas soluções; 

f) Diretrizes de operação e manutenção do sistema de tratamento. 

Os manuais deverão ser ilustrativos e em linguagem acessível, facilitando a 

didática quanto às questões relativas ao sistema. Após aprovação dos projetos e a 

instalação dos sistemas, a operação será de responsabilidade do proprietário 

adquirente do imóvel ou da entidade gestora. 

Cabe ao poder executivo, a responsabilidade de capacitação do corpo técnico 

de suas repartições, bem como de publicar diretrizes e instruções normativas aos 

interessados no que diz respeito ao atendimento das propostas elencadas. 

 

5.3.1.7.1. Prazos estipulados e medidas de incentivo 

A Lei nº 3.533/2012 institui prazos para cumprimento das medidas instituídas 

nos artigos 13 e 19. O primeiro é referente à adequação das edificações já existentes, 

com prazo de 05 anos a partir da publicação da lei. O segundo refere-se à 

apresentação de um Plano de Economia de Água por parte das indústrias, comércio, 

hotéis, bares e similares, devendo ser apresentado no prazo de um ano, inclusive o § 

2º prevê penalidade para a não apresentação. Não há comprovação de que estes 

prazos tenham sido atendidos. Conforme levantado, a única medida proposta às 

edificações existentes é relacionada às reformas, onde são exigidas algumas 

medidas, sobretudo com relação à hidrometria individualizada e captação de águas 

pluviais. 

A lei dá a prefeitura e empresas prestadoras de serviços, prazo de 180 dias a 

contar da sua publicação para tomar as providências necessárias ao atendimento do 

disposto nela. Prazo este que não foi cumprido pelo poder executivo, tampouco após 

motivação do legislativo, conforme verificado no site da Câmara de Vereadores de 

Balneário Camboriú (2018). 

Fica sugerida, com a regulamentação da lei através de decreto, a isenção de 

prazos para adequação das edificações existentes, assim como das ações 

mencionados no art. 19. O que o regulamento deve prever, a fim de garantir adesão 

dos proprietários e gestores dos empreendimentos, são programas de incentivo à 

adesão das medidas. A iniciativa, partindo da sociedade motivada, minimiza o uso de 
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recurso público, tanto pessoal quanto econômico, com fiscalizações ostensivas e 

outras metodologias que na prática não garantem a efetivação das medidas propostas 

na lei. 

Uma forma de incentivar tanto a adequação das edificações já existentes, 

quanto às novas edificações que não possuem a obrigatoriedade de instalar 

tecnologias de reuso, é a isenção ou o desconto de impostos municipais. O IPTU 

Verde, prática que vem sendo bastante difundida na redução do imposto às 

edificações que implantam alternativas sustentáveis, é uma alternativa interessante 

neste segmento. A proposta é incentivar que a população adote medidas sustentáveis 

em seus imóveis, através da obtenção de um benefício (NUNES,2016). 

Este pode ser utilizado como mecanismo para assegurar o bem comum, 

sobretudo na aplicação de medidas de redução de consumo de água nos municípios 

abrangidos pela Bacia do Rio Camboriú, uma vez que carecem de segurança hídrica. 

Neste âmbito, outras medidas sustentáveis também podem ser exigidas, como o uso 

de fontes alternativas de energia elétrica, instalação de coberturas ou fachadas 

verticais verdes, aumento da área permeável do imóvel, entre outras. 

A cidade de Camboriú já possui um instrumento legal neste segmento. A Lei 

Ordinária nº 2.544/2013 em seu art. 2º indica algumas medidas necessárias para 

obtenção do desconto, dentre elas a captação da água da chuva e o sistema de reuso 

de água. Os negócios que desenvolverem as práticas descritas pela lei podem 

conseguir um desconto máximo de 12%, o qual é obtido após a execução de um laudo 

técnico aprovado por profissional habilitado. 

Outra proposta interessante seria a incorporação de algumas medidas 

aplicadas à adaptação dos edifícios já existentes à Lei Municipal nº 2805/2008, a qual 

se refere às vistorias periódicas nas edificações da cidade. De acordo com esta lei, 

há a necessidade de realização de inspeções técnicas por parte dos proprietários de 

certas tipologias de imóveis, com a finalidade de avaliar as condições estruturais das 

edificações. Os laudos gerados por estas vistorias são protocolados em um setor 

vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. A incorporação de medidas 

como manutenção periódica de torneiras e aparelhos sanitários, adequação das 

edificações já existentes, ou ações voltadas ao protocolo das análises de qualidade 

de água de reuso, poderiam ser incrementadas neste dispositivo, evitando assim a 

necessidade de elaborar outro dispositivo legal e estruturar outro organograma 

institucional destinado à análise exclusiva destas questões. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Lei Municipal nº 3.533/2012 possui instrumentos capazes de promover a 

redução no consumo de água potável em edificações em Balneário Camboriú (SC), 

porém carece de orientações para sua efetividade. A avaliação da aplicabilidade da 

lei demonstrou que algumas determinações por ela impostas são vagas, necessitando 

regulamentação, que deverá determinar questões relativas ao atendimento dos itens 

nela elencados, às tecnologias aplicáveis às edificações, estrutura de implantação das 

medidas propostas, análise e aprovação de projetos, fiscalização e mecanismos de 

incentivo. 

As alternativas existentes para conservação da água, sobretudo a respeito da 

utilização de equipamentos mais eficientes, sistemas de reutilização de águas pluviais 

e de sistemas de refrigeração, tratamento e reuso de águas cinza, se mostraram 

viáveis para implantação em novas edificações, além de, em alguns casos, possível 

adaptação das já existentes. 

Tendo em vista a insegurança hídrica da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú 

e as alternativas tecnológicas existentes, cabe ao poder público propor medidas de 

incentivo à aplicação de medidas de racionalização, considerando os elementos 

técnicos aqui levantados, com vistas a minimizar o impacto gerado pelo crescente 

desenvolvimento do setor da construção civil e a pressão exercida na máquina pública 

a respeito do saneamento, estendendo estas medidas aos dois municípios da bacia. 

A elaboração de um decreto regulamentando a lei, determinando exigências, 

procedimentos e responsabilidades, garantirá medidas imediatas de racionalização de 

água no município, que poderão formar um plano de ação em conjunto com outras 

medidas de conservação propostas na bacia. A exigência da iniciativa privada ao uso 

de tecnologias mais eficientes na gestão de recursos hídricos proporciona efeitos 

imediatos e reduzem possíveis investimentos públicos com obras sanitárias que 

abrangem a captação, o tratamento e a distribuição de água à demanda do município. 

Fica, portanto, recomendada a regulamentação da lei por meio de decreto 

emitido pelo poder executivo municipal, preenchendo as lacunas existentes na Lei 

Municipal nº 3.533/2012 para que possa exercer sua função social através das 

questões abordadas neste trabalho. Sobretudo com relação às medidas aplicadas às 

novas edificações e adaptação das já existentes, as recomendações técnicas 

relacionadas aos projetos, responsabilidades, prazos e medidas de incentivo, além da 



 
 

 

54 
 

 

realização de capacitação dos setores públicos responsáveis pela análise dos projetos 

hidrossanitários. 
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ANEXO I 

 

LEI Nº 3533, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012. 

 

 

"DISPÕE SOBRE O CONTROLE DO DESPERDÍCIO DE ÁGUA POTÁVEL 

DISTRIBUÍDA PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL INSTITUI O PROGRAMA 

MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E USO RACIONAL DA ÁGUA EM EDIFICAÇÕES, 

CRIA CONCURSO DE ECONOMIA DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

 

 

Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, Faço saber que 

a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º O Controle do Desperdício de Água Potável no Município de Balneário 

Camboriú será regido por este instrumento, em conformidade com as diretrizes 

estabelecidas na legislação municipal, em especial: Lei Orgânica, Plano Diretor, Lei 

do Parcelamento do Solo, Código de Postura, observadas, no que couber, as 

disposições previstas na legislação municipal, estadual e federal pertinentes. 

 

Art. 2º Os procedimentos para o Controle do Desperdício de Água visam atender a 

política urbana de pleno desenvolvimento da função social da cidade e da propriedade 

urbana conforme estabelece o Estatuto da Cidade. 

 

Art. 3º O Controle do Desperdício de Água tem como objetivos: 

 

a) diminuir custos do fornecimento, transporte e tratamento da água para as 

necessidades humanas; 

b) gerenciar adequadamente a água, seu uso e seu suprimento; 

c) incentivar o reuso e a reciclagem de água para fins não potáveis; 

d) manter a qualidade e a quantidade da água do Município; 

e) proteger os aquíferos subterrâneos; 
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f) evitar impactos nos ecossistemas; 

g) conservar a biodiversidade dos sistemas aquáticos; 

h) preservar o ciclo natural da água e os mananciais superficiais; e 

i) promover orientações referentes a Economia de Água. 

 

Art. 4º Em caso de risco de desabastecimento total ou parcial de água no Município 

de Balneário Camboriú poderá o Prefeito Municipal decretar Estado de Alerta de 

desabastecimento, ficando o Poder Público, por meio de seu setor competente, 

autorizado a determinar a fiscalização em toda a cidade com o objetivo de constatar 

a ocorrência de desperdício de água distribuída, bem como restringir a utilização 

exagerada de água. 

 

§ 1º Esta situação será caracterizada pela declaração do Estado de Alerta por parte 

do Poder Público acompanhada da apresentação de documentação técnica 

comprobatória da existência ou iminência de desabastecimento total ou parcial. 

 

§ 2º O Estado de Alerta deverá ser publicado no Diário Oficial do Município de 

Balneário Camboriú, seguido de uma ampla divulgação a população sobre os 

respectivos motivos também por meio da imprensa e de notas inseridas nas contas 

de água dos usuários. 

 

Art. 5º Independente da existência do Estado de Alerta, fica o Executivo Municipal, por 

meio de seu setor competente, autorizado a determinar fiscalização em toda a cidade 

com o objetivo de constatar a ocorrência de desperdício de água distribuída. 

 

Art. 6º Constitui desperdício de água para os fins desta Lei: 

 

a) lavar calçada com uso contínuo de água; 

b) molhar ruas constantemente; 

c) manter torneiras, cano, conexões, válvulas, caixas d´água, reservatórios, tubos ou 

mangueiras eliminando água continuamente; 

d) lavar veículos com uso contínuo de água, excetuando-se os casos de lava-jato, que 

deverá possuir sistema que reduza o consumo de água potável ou que permita a sua 

reutilização, a ser verificado junto ao seu licenciamento. 
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Art. 7º Ao verificar o uso inadequado ou o desperdício de água distribuída para o 

consumo humano fica o fiscal autorizado a advertir o munícipe para que prática não 

se repita, anotando o dia e o horário da ocorrência e registrando a notificação, a qual 

será sucedida de processo administrativo. 

 

Art. 8º Constada pela fiscalização a reincidência do uso inadequado ou do 

desperdício, será aplicada ao infrator, uma multa no valor de 100 (cem) UFM acrescido 

na conta registrada no consumo de água do mês anterior sempre que houver uma 

ocorrência. 

 

Parágrafo Único - Poderão ser mantidos de forma sistemática programas de controle 

de perda de água nos sistema de produção e distribuição, além de mecanismos de 

informação, educação ambiental e conscientização da população sobre a situação dos 

recursos hídricos do Município e a problemática de perdas e desperdícios de água. 

 

Art. 9º O desperdício de água em próprios públicos municipais deverá ser comunicado 

a EMASA para que tome as providencias com vistas a apuração de responsabilidades 

e a aplicação das penalidades cabíveis. 

 

Art. 10 O Poder Público colocará a disposição da população um telefone para o disque 

- denúncia, visando facilitar e acelerar as ações de combate ao desperdício de água. 

 

Art. 11 Fica instituído o Programa Municipal de Conservação de Uso Racional da Água 

e Reuso em Edificações, que tem por objetivo induzir a conservação, uso racional e 

utilização de fontes alternativas para a captação de água e reuso nas atuais e nas 

novas edificações, bem como a conscientização dos usuários sobre a importância da 

conservação da água. 

 

Art. 12 O Programa desenvolverá as seguintes ações: 

 

a) conservação e uso racional da água, entendido como conjunto de ações que 

propiciam a economia de água e o combate ao desperdício quantitativo nas 

edificações (volume de água potável desperdiçado pelo uso abusivo); 
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b) utilização de fontes alternativas, entendido como o conjunto de ações que 

possibilitam o uso de outras fontes para captação de água que não o sistema público 

de abastecimento; e 

c) reutilização de águas utilizadas no tanque, máquina de lavar, chuveiro e banheira 

(água cinza). 

 

Art. 13 Os imóveis já edificados deverão ser adaptados ao disposto nesta lei no prazo 

de 5 (cinco) anos contados da sua publicação. 

 

Art. 14 Deverão ser estudadas soluções técnicas a serem aplicadas nos projetos de 

novas edificações, especialmente: 

 

a) sistemas hidráulicos: bacias sanitárias de volume reduzido de descarga, chuveiros 

e lavatórios de volumes fixos de descarga, torneiras dotadas de aeradores e 

instalação de hidrômetro para medição individualizada do volume d´água gasto por 

unidade habitacional; 

b) captação, armazenamento e utilização de água proveniente da chuva; e 

c) captação, armazenamento e reutilização de águas já utilizadas. 

 

Art. 15 Serão estudas soluções técnicas e um programa de estímulo a adaptação das 

edificações já existentes. 

 

Art. 16 A participação no Programa será aberta as instituições públicas e privadas e a 

comunidade cientifica, que serão convidadas a participar das discussões e a 

apresentar sugestões. 

 

Art. 17 Fica instituído um concurso anual, nas Escolas mantidas pelo Município de 

Balneário Camboriú, cujo objetivo será a premiação decorrente da maior economia do 

consumo de água dessas entidades. 

 

§ 1º O objetivo deste concurso é promover a redução do desperdício de água potável 

e promover a divulgação de métodos para diagnóstico e remediação; 
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§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder prêmios as escolas vencedoras do 

concurso anual através de Decreto. 

 

§ 3º Em caso de empate, todas as instituições que conseguirem atingir a maior 

redução em seu consumo de água serão premiadas. 

 

§ 4º A entrega dos prêmios será efetuada a Associação de Pais e Mestres - APM das 

escolas vencedoras. 

 

§ 5º Cada entidade de ensino nomeará alunos para participarem de equipes de 

auditoria que receberão orientações do órgão municipal de saneamento. 

 

Art. 18 Com o objetivo de divulgação e conscientização, a Prefeitura providenciará, 

entre outras medidas, a elaboração de cartilha ou outro material de orientação a ser 

distribuído a população de Balneário Camboriú-SC. 

 

Art. 19 Todas as indústrias, Comércio, Hotéis, Bares e similares, Condomínios 

deverão realizar e apresentar ao órgão municipal de saneamento, um Plano de 

Economia de Água. Este plano deve conter medidas estruturais como implantação de 

reservatório de água de chuva, sistemas de infiltração de água de chuva no solo, 

sistema de reuso de água e medidas não estruturais, como, por exemplo, eventos 

educativos referentes ao assunto aos seus colaboradores. 

 

§ 1º O prazo é de um ano para apresentar o plano; 

 

§ 2º O não cumprimento dos prazos acarretará na penalidade de 100% (cem por 

cento) sobre o valor da conta de água a partir da data que se encerrar o(s) prazo(s) 

dos parágrafos até que atendam o exigido no caput desse artigo. 

 

Art. 20 A Prefeitura e as empresas prestadoras de serviços terão prazo de 180 dias, 

a contar da publicação, para tomar as providencias necessárias ao atendimento do 

disposto nesta Lei. 
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Art. 21 No período compreendido entre a publicação e a entrada em vigor da totalidade 

dessa Lei, fica a Prefeitura obrigada, a dar divulgação as normas aqui contidas, 

fornecendo instruções aos licitantes e interessados em contratar com a Administração, 

treinamentos aos ficais, serviços e aquisições de materiais, bem como a adequação 

dos seus procedimentos internos. 

 

Art. 22 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrario. 

 

Balneário Camboriú (SC), 26 de dezembro de 2012. 

 

EDSON RENATO DIAS 

Prefeito Municipal 
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	5.2. Levantamento de alternativas para redução no consumo de água potável em edifícios residenciais multifamiliares
	5.2.1. Captação e utilização de águas pluviais no meio residencial
	Outro fator que influencia na redução no consumo de água potável é a baixa taxa de ocupação dos edifícios ao longo do ano. Sinduscon (2013) evidenciou que 60% dos domicílios no município são permanentemente ocupados, enquanto 30% possuem uso ocasional...
	Considerando os possíveis usos em vasos sanitários, lavação de roupas e limpeza aplicadas à água pluvial em edificações e o consumo diário de 149,80 l/hab. dia (SNIS, 2016) à população de Santa Catarina, é possível determinar o potencial máximo de ser...
	Na prática, a demanda aplicada aos edifícios dependerá da oferta de água existente para seu total ou parcial suprimento. Este fator considera variáveis únicas de cada edificação, como ocupação total do empreendimento, área de captação e o coeficiente ...
	Estes dados não consideram os usos em áreas comuns, portanto um edifício com reuso de água pluvial poderá possuir redução ainda maior se esta também for destinada à limpeza de corredores e garagens, irrigação de jardins e fins ornamentais.
	5.2.2. Tratamento e reuso de águas cinza em meio residencial
	5.2.3. Outras oportunidades identificadas
	Além do reuso de águas pluviais e cinza, há a possibilidade de reuso da água residual de sistemas de refrigeração. Em um estudo aplicado em um edifício comercial de Vitória (ES), Bastos e Calmon (2013) evidenciaram que as águas residuais provenientes ...
	Com relação à qualidade de água, há duas águas diferentes, associadas ao sistema de refrigeração do qual provêm. Segundo informações via telefone, o Msc. Álvaro Diogo Sobral Teixeira, graduado em Hidráulica e Saneamento Ambiental e Secretário da ABNT/...
	Lima et al. (2015) realizaram a caracterização qualitativa da água condensada de aparelhos de ar condicionados, comparando os parâmetros encontrados na Portaria MS nº 2.914/2011, que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao control...
	Quanto à geração, Carvalho, Cunha e Faria (2012), que aplicaram um estudo de reuso da água condensada em um campus universitário, constataram a formação de 1,28 L/hora, provenientes de 20 aparelhos de ar condicionado funcionando no mínimo 12 (doze) ho...
	Ferreira e Tose (2016) encontraram valores de geração de volume de água relacionados com a potência dos aparelhos (Tabela 10). A pesquisa considerou valores encontrados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo campus de...
	Fonte: Ferreira e Tose, 2016.
	A quantidade de água gerada dependerá da tipologia e potência do aparelho, além de outros fatores como a umidade relativa do ar, por exemplo. De qualquer modo, esta é uma medida interessante a ser sugerida aos grandes empreendimentos comerciais e unid...
	5.3. Elementos para regulamentação da Lei Municipal nº 3.533/2012.
	A Lei Municipal nº 3.533/2015 discorre nos art. 11 ao 16 e art. 19 e 20 o seguinte texto:
	[...] (4)
	“art. 11 Fica instituído o Programa Municipal de Conservação de Uso Racional da Água e Reuso em Edificações, que tem por objetivo induzir a conservação, uso racional e utilização de fontes alternativas para a captação de água e reuso nas atuais e nas ...
	art. 12 O Programa desenvolverá as seguintes ações:
	a) conservação e uso racional da água, entendido como conjunto de ações que propiciam a economia de água e o combate ao desperdício quantitativo nas edificações (volume de água potável desperdiçado pelo uso abusivo);
	b) utilização de fontes alternativas, entendido como o conjunto de ações que possibilitam o uso de outras fontes para captação de água que não o sistema público de abastecimento; e
	c) reutilização de águas utilizadas no tanque, máquina de lavar, chuveiro e banheira (água cinza).
	art. 13 Os imóveis já edificados deverão ser adaptados ao disposto nesta lei no prazo de 5 (cinco) anos contados da sua publicação.
	art. 14 Deverão ser estudadas soluções técnicas a serem aplicadas nos projetos de novas edificações, especialmente:
	a) sistemas hidráulicos: bacias sanitárias de volume reduzido de descarga, chuveiros e lavatórios de volumes fixos de descarga, torneiras dotadas de aeradores e instalação de hidrômetro para medição individualizada do volume d’água gasto por unidade h...
	b) captação, armazenamento e utilização de água proveniente da chuva; e
	c) captação, armazenamento e reutilização de águas já utilizadas.
	art. 15 Serão estudas soluções técnicas e um programa de estímulo a adaptação das edificações já existentes.
	art. 16 A participação no Programa será aberta as instituições públicas e privadas e a comunidade cientifica, que serão convidadas a participar das discussões e a apresentar sugestões”
	[...] (5)
	“art. 18 Com o objetivo de divulgação e conscientização, a Prefeitura providenciará, entre outras medidas, a elaboração de cartilha ou outro material de orientação a ser distribuído a população de Balneário Camboriú-SC.
	art. 19 Todas as indústrias, Comércio, Hotéis, Bares e similares, Condomínios deverão realizar e apresentar ao órgão municipal de saneamento, um Plano de Economia de Água. Este plano deve conter medidas estruturais como implantação de reservatório de ...
	§ 1º O prazo é de um ano para apresentar o plano;
	§ 2º O não cumprimento dos prazos acarretará na penalidade de 100% (cem por cento) sobre o valor da conta de água a partir da data que se encerrar o(s) prazo(s) dos parágrafos até que atendam o exigido no caput desse artigo.”
	[...] (6)
	Em consideração ao objetivo instituído por este instrumento legal e à necessidade de efetividade das ações previstas, serão elencados elementos mínimos que permitam a regulamentação da lei de modo a atingir o objetivo por ela proposto. Como informado ...
	5.3.1. Adaptação das edificações já existentes
	Tendo em vista que a adaptação das edificações já existentes, sobretudo em se tratando de edifícios residenciais, sofre influência de questões relacionadas à viabilidade econômica e técnica na implantação das medidas de conservação de água, a priorida...
	- Substituição de sistemas hidráulicos mais eficientes nas áreas comuns do edifício e incentivo aos proprietários para adoção das mesmas medidas nas residências;
	- Instalação de hidrometria individualizada;
	- Instalação de sistema de captação e reuso de águas pluviais;
	- Instalação de sistema de reuso da água residual de sistemas de refrigeração;
	- Instalação de sistema de reuso de águas cinza.
	A substituição de sistemas hidráulicos mais eficientes previstos no item a do art. 14 é uma medida que demanda pouco investimento financeiro sendo, na maioria dos casos, tecnicamente viável, uma vez que muitos dos equipamentos são externos, como bacia...
	Existe um interesse e uma movimentação do mercado no sentido de desenvolver produtos que proporcionem redução no consumo de água, portanto diversas são as novas tecnologias incorporadas nos dispositivos hidráulicos visando maior eficiência. Atualmente...
	Fonte: ABNT/CB-02 Conservação de águas em edificações – diretrizes e procedimentos, 1º Projeto 13 de Março 2018 – em elaboração.
	A adesão de dispositivos mais eficientes é de fácil aplicação às áreas comuns de edifícios residenciais e comerciais. Já o incentivo aos proprietários para adoção das medidas nos apartamentos e áreas privativas recai da necessidade de sensibilização ...
	Já a hidrometria individualizada pode ser uma medida de difícil aplicação nos edifícios mais antigos, por demandar maiores reparos nas tubulações. O engenheiro explica que quando a Sec. de Planejamento Urbano julga necessária a análise da EMASA em pr...
	Com relação aos sistemas de reuso de águas pluviais e/ou cinza, segundo Rapoport (2004) a implantação de rede dupla de distribuição nas residências e condomínios já existentes, pode ser de difícil solução, tornando as obras bastante onerosas. Ademais...
	O encaminhamento destas aos usos em apartamentos provavelmente é inviável, tendo em vista que muitas vezes não se tem conhecimento da localização das tubulações nas edificações mais antigas, devido ao não acesso ao projeto hidrossanitário por parte d...
	No entanto, a coleta e o armazenamento para reuso na limpeza das garagens e áreas comuns pode ser uma alternativa viável. A água proveniente da drenagem das coberturas geralmente desce em prumada vertical e o encaminhamento desta em um reservatório n...
	O armazenamento em cisternas comuns pode ser inviável, pois ocupa uma área grande não prevista em projeto. Porém atualmente há mecanismos de armazenamento vertical, fixos às paredes, que aperfeiçoam o espaço e garantem um bom volume de armazenamento ...
	5.3.1.1. Medidas aplicadas às novas edificações
	5.3.1.2. Recomendações técnicas relacionadas aos projetos
	5.3.1.3. Sistema de reuso de água pluvial
	Como sugestão, e de acordo com as características levantadas na NBR 15527/2007 e nos estudos de Annecchin (2005), May (2009), Hagamann (2009) e Neto (2013), o sistema de tratamento de água pluvial deverá ser composto por pelo menos:
	- Dispositivo para descarte de no mínimo 2mm iniciais da chuva;
	- Dispositivo para descarte de detritos, composto por sistema de gradeamento e/ou filtro para remoção dos sólidos grosseiros, como galhos e folhas;
	- Sistema de desinfecção.
	Fica recomendado também o uso de bacia de sedimentação antes do encaminhamento das águas ao reservatório final, conforme estudo de May (2009). O projeto de dimensionamento e composição do sistema deverá seguir a NBR 15527/2007. Deverá ser previsto can...
	Fonte: Adaptado de NBR 15.527/2007.
	5.3.1.4. Sistema de reuso de águas cinza
	Como sugestão, com base na NBR 13969/97, na proposta de norma para uso de fontes alternativas de água não potável em edificações, e nos estudos de Fiori, Fernandes e Pizzo (2006); Bazzarella(2005); May (2009), o sistema de tratamento de água cinza cla...
	- Unidade de equalização;
	- Sistema de tratamento biológico anaeróbico;
	- Sistema de tratamento biológico aeróbico;
	- Sistema de desinfecção. (1)
	5.3.1.5. Sistema de reuso de água condensada de refrigeradores
	Não foram encontrados estudos aplicados ao tratamento de água condensada dos sistemas de refrigeração, porém Carvalho, Cunha e Faria (2012), Fortes, Jardim e Fernandes (2015) e Lima et al. (2015), indicam que a água gerada é de boa qualidade para reus...
	5.3.1.6. Recomendações técnicas gerais
	O sistema predial de água não potável deve ser totalmente independente do sistema predial de água potável, evitando contaminações, recomendando-se que as tubulações tenham colorações distintas umas das outras. Quanto aos reservatórios das águas, estes...
	A tecnologia do sistema de tratamento a ser adotada deve considerar as características da fonte alternativa, os usos pretendidos, as vazões de projeto, área disponível para implantação, condições de uso, operação e manutenção.
	Os componentes dos materiais empregados no sistema não podem afetar a qualidade da água, não podendo também ser de material translúcido. Devem-se levar em consideração os níveis de pressão aos quais serão submetidos, limites de temperatura, agentes de...
	Há a necessidade de instalação de caixa de inspeção antes da chegada do efluente ao sistema de tratamento e após a saída dele, a fim de facilitar a coleta de amostras de efluente bruto e tratado. Os pontos e torneiras que utilizam água reutilizada dev...
	Com relação à manutenção do sistema, recomenda-se ainda que seja realizada periodicamente a análise dos parâmetros físico-químico e microbiológicos, com a finalidade de verificar se o tratamento das águas está sendo realizado com a devida eficácia, co...
	5.3.1.7. Responsabilidades
	Caberá ao poder público aprovar, autorizar e fiscalizar a instalação e operação dos sistemas de tratamento e reuso de águas não potáveis. O atual trâmite de projetos hidrossanitários percorre no máximo três repartições. A Secretaria Municipal de Plane...
	A responsabilidade pelos projetos e execução do sistema, bem como de todas as informações e documentações protocoladas nos órgãos, é de inteira responsabilidade do empreendedor, de seus projetistas e responsáveis técnicos constantes das Anotações de R...
	O projeto apresentado aos órgãos fiscalizadores deverá ser concebido por profissional legalmente habilitado, sendo emitida pelo devido conselho de classe a ART para elaboração e execução do mesmo. Caso julgue necessário, o órgão responsável pela fisca...
	a) Características do consumo predial (volumes, vazões máximas e médias, entreoutros), bem como a quantificação das demandas (potáveis e não potáveis), sazonalidade ocupacional, estimativa dedisponibilidade de fontes alternativas e necessidades mínima...
	b) Qualidade da água proveniente das fontes alternativas;
	c) Memorial descritivo e memorial de cálculo da tipologia de tratamento proposta, indicando premissas de cálculo, dimensionamento, volumes de armazenamento, inclusive estimando a eficiência a ser obtida;
	d) Planta de situação do sistema com relação à edificação e localização das unidades de tratamento;
	e) Plantas cortes e detalhando a nível executivo do projeto;
	f) Especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;
	g) Plano de testes e inspeções, contendo metodologias de aplicação e registro das atividades prévias ao pleno funcionamento do sistema;
	h) Plano de operação e manutenção do(s) sistema(s) de tratamento, com cópia do manual de uso, operação e manutenção;
	i) Dados de registro do profissional habilitado;
	Por parte do poder público, deverá também ser exigido atendimento mínimo às recomendações técnicas previamente citadas, bem como instituir condicionantes que garantam a plena operação do sistema, como por exemplo, a frequência das análises dos efluentes.
	Caberá aos responsáveis pelo projeto e instalação dos sistemas, elaborar manuais de uso, operação e manutenção dos mesmos, em conformidade com a NBR 14037/2011, norma que determina diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção da...
	a) Modelo e características dos equipamentos contidos no sistema;
	b) Descrição do funcionamento do sistema e seus componentes;
	c) Diagrama geral, mostrando componentes do sistema e suas inter-relações;
	d) Procedimentos para partida, desligamento, situações de emergência e segurança;
	e) Relação dos problemas mais comuns e suas devidas soluções;
	f) Diretrizes de operação e manutenção do sistema de tratamento.
	Os manuais deverão ser ilustrativos e em linguagem acessível, facilitando a didática quanto às questões relativas ao sistema. Após aprovação dos projetos e a instalação dos sistemas, a operação será de responsabilidade do proprietário adquirente do im...
	Cabe ao poder executivo, a responsabilidade de capacitação do corpo técnico de suas repartições, bem como de publicar diretrizes e instruções normativas aos interessados no que diz respeito ao atendimento das propostas elencadas.
	5.3.1.7.1. Prazos estipulados e medidas de incentivo
	A Lei nº 3.533/2012 institui prazos para cumprimento das medidas instituídas nos artigos 13 e 19. O primeiro é referente à adequação das edificações já existentes, com prazo de 05 anos a partir da publicação da lei. O segundo refere-se à apresentação ...
	A lei dá a prefeitura e empresas prestadoras de serviços, prazo de 180 dias a contar da sua publicação para tomar as providências necessárias ao atendimento do disposto nela. Prazo este que não foi cumprido pelo poder executivo, tampouco após motivaçã...
	Fica sugerida, com a regulamentação da lei através de decreto, a isenção de prazos para adequação das edificações existentes, assim como das ações mencionados no art. 19. O que o regulamento deve prever, a fim de garantir adesão dos proprietários e ge...
	Uma forma de incentivar tanto a adequação das edificações já existentes, quanto às novas edificações que não possuem a obrigatoriedade de instalar tecnologias de reuso, é a isenção ou o desconto de impostos municipais. O IPTU Verde, prática que vem se...
	Este pode ser utilizado como mecanismo para assegurar o bem comum, sobretudo na aplicação de medidas de redução de consumo de água nos municípios abrangidos pela Bacia do Rio Camboriú, uma vez que carecem de segurança hídrica. Neste âmbito, outras med...
	A cidade de Camboriú já possui um instrumento legal neste segmento. A Lei Ordinária nº 2.544/2013 em seu art. 2º indica algumas medidas necessárias para obtenção do desconto, dentre elas a captação da água da chuva e o sistema de reuso de água. Os neg...
	Outra proposta interessante seria a incorporação de algumas medidas aplicadas à adaptação dos edifícios já existentes à Lei Municipal nº 2805/2008, a qual se refere às vistorias periódicas nas edificações da cidade. De acordo com esta lei, há a necess...
	6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	ANEXO I
	LEI Nº 3533, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012.
	"DISPÕE SOBRE O CONTROLE DO DESPERDÍCIO DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E USO RACIONAL DA ÁGUA EM EDIFICAÇÕES, CRIA CONCURSO DE ECONOMIA DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DÁ OU...
	Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
	Art. 1º O Controle do Desperdício de Água Potável no Município de Balneário Camboriú será regido por este instrumento, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na legislação municipal, em especial: Lei Orgânica, Plano Diretor, Lei do Parcelamen...
	Art. 2º Os procedimentos para o Controle do Desperdício de Água visam atender a política urbana de pleno desenvolvimento da função social da cidade e da propriedade urbana conforme estabelece o Estatuto da Cidade.
	Art. 3º O Controle do Desperdício de Água tem como objetivos:
	a) diminuir custos do fornecimento, transporte e tratamento da água para as necessidades humanas;
	b) gerenciar adequadamente a água, seu uso e seu suprimento;
	c) incentivar o reuso e a reciclagem de água para fins não potáveis;
	d) manter a qualidade e a quantidade da água do Município;
	e) proteger os aquíferos subterrâneos;
	f) evitar impactos nos ecossistemas;
	g) conservar a biodiversidade dos sistemas aquáticos;
	h) preservar o ciclo natural da água e os mananciais superficiais; e
	i) promover orientações referentes a Economia de Água.
	Art. 4º Em caso de risco de desabastecimento total ou parcial de água no Município de Balneário Camboriú poderá o Prefeito Municipal decretar Estado de Alerta de desabastecimento, ficando o Poder Público, por meio de seu setor competente, autorizado a...
	§ 1º Esta situação será caracterizada pela declaração do Estado de Alerta por parte do Poder Público acompanhada da apresentação de documentação técnica comprobatória da existência ou iminência de desabastecimento total ou parcial.
	§ 2º O Estado de Alerta deverá ser publicado no Diário Oficial do Município de Balneário Camboriú, seguido de uma ampla divulgação a população sobre os respectivos motivos também por meio da imprensa e de notas inseridas nas contas de água dos usuários.
	Art. 5º Independente da existência do Estado de Alerta, fica o Executivo Municipal, por meio de seu setor competente, autorizado a determinar fiscalização em toda a cidade com o objetivo de constatar a ocorrência de desperdício de água distribuída.
	Art. 6º Constitui desperdício de água para os fins desta Lei:
	a) lavar calçada com uso contínuo de água;
	b) molhar ruas constantemente;
	c) manter torneiras, cano, conexões, válvulas, caixas d´água, reservatórios, tubos ou mangueiras eliminando água continuamente;
	d) lavar veículos com uso contínuo de água, excetuando-se os casos de lava-jato, que deverá possuir sistema que reduza o consumo de água potável ou que permita a sua reutilização, a ser verificado junto ao seu licenciamento.
	Art. 7º Ao verificar o uso inadequado ou o desperdício de água distribuída para o consumo humano fica o fiscal autorizado a advertir o munícipe para que prática não se repita, anotando o dia e o horário da ocorrência e registrando a notificação, a qua...
	Art. 8º Constada pela fiscalização a reincidência do uso inadequado ou do desperdício, será aplicada ao infrator, uma multa no valor de 100 (cem) UFM acrescido na conta registrada no consumo de água do mês anterior sempre que houver uma ocorrência.
	Parágrafo Único - Poderão ser mantidos de forma sistemática programas de controle de perda de água nos sistema de produção e distribuição, além de mecanismos de informação, educação ambiental e conscientização da população sobre a situação dos recurso...
	Art. 9º O desperdício de água em próprios públicos municipais deverá ser comunicado a EMASA para que tome as providencias com vistas a apuração de responsabilidades e a aplicação das penalidades cabíveis.
	Art. 10 O Poder Público colocará a disposição da população um telefone para o disque - denúncia, visando facilitar e acelerar as ações de combate ao desperdício de água.
	Art. 11 Fica instituído o Programa Municipal de Conservação de Uso Racional da Água e Reuso em Edificações, que tem por objetivo induzir a conservação, uso racional e utilização de fontes alternativas para a captação de água e reuso nas atuais e nas n...
	Art. 12 O Programa desenvolverá as seguintes ações:
	a) conservação e uso racional da água, entendido como conjunto de ações que propiciam a economia de água e o combate ao desperdício quantitativo nas edificações (volume de água potável desperdiçado pelo uso abusivo);
	b) utilização de fontes alternativas, entendido como o conjunto de ações que possibilitam o uso de outras fontes para captação de água que não o sistema público de abastecimento; e
	c) reutilização de águas utilizadas no tanque, máquina de lavar, chuveiro e banheira (água cinza).
	Art. 13 Os imóveis já edificados deverão ser adaptados ao disposto nesta lei no prazo de 5 (cinco) anos contados da sua publicação.
	Art. 14 Deverão ser estudadas soluções técnicas a serem aplicadas nos projetos de novas edificações, especialmente:
	a) sistemas hidráulicos: bacias sanitárias de volume reduzido de descarga, chuveiros e lavatórios de volumes fixos de descarga, torneiras dotadas de aeradores e instalação de hidrômetro para medição individualizada do volume d´água gasto por unidade h...
	b) captação, armazenamento e utilização de água proveniente da chuva; e
	c) captação, armazenamento e reutilização de águas já utilizadas.
	Art. 15 Serão estudas soluções técnicas e um programa de estímulo a adaptação das edificações já existentes.
	Art. 16 A participação no Programa será aberta as instituições públicas e privadas e a comunidade cientifica, que serão convidadas a participar das discussões e a apresentar sugestões.
	Art. 17 Fica instituído um concurso anual, nas Escolas mantidas pelo Município de Balneário Camboriú, cujo objetivo será a premiação decorrente da maior economia do consumo de água dessas entidades.
	§ 1º O objetivo deste concurso é promover a redução do desperdício de água potável e promover a divulgação de métodos para diagnóstico e remediação;
	§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder prêmios as escolas vencedoras do concurso anual através de Decreto.
	§ 3º Em caso de empate, todas as instituições que conseguirem atingir a maior redução em seu consumo de água serão premiadas.
	§ 4º A entrega dos prêmios será efetuada a Associação de Pais e Mestres - APM das escolas vencedoras.
	§ 5º Cada entidade de ensino nomeará alunos para participarem de equipes de auditoria que receberão orientações do órgão municipal de saneamento.
	Art. 18 Com o objetivo de divulgação e conscientização, a Prefeitura providenciará, entre outras medidas, a elaboração de cartilha ou outro material de orientação a ser distribuído a população de Balneário Camboriú-SC.
	Art. 19 Todas as indústrias, Comércio, Hotéis, Bares e similares, Condomínios deverão realizar e apresentar ao órgão municipal de saneamento, um Plano de Economia de Água. Este plano deve conter medidas estruturais como implantação de reservatório de ...
	§ 1º O prazo é de um ano para apresentar o plano;
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