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1. RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a implantação de um sistema de 

captação e reservação de águas pluviais para usos diversos do Corpo de Bombeiros, 

sugerindo o mesmo a diferentes edificações, por meio da identificação da demanda 

de consumo, estimando o volume a ser captado segundo as precipitações mensais e 

por sua vez dimensionando os aparelhos de captura das águas, bem como o 

reservatório a ser utilizado. Para tal faz-se uso de metodologias e princípios que estão 

conferidos nas normas técnicas brasileiras, sendo demonstrado no objeto de estudo 

através da base de apoio do 6º Grupamento de Bombeiros da cidade de Santos, 

estado de São Paulo. Este sistema aproveita do ciclo hidrológico a oportunidade de 

se obter grandes volumes ao invés de se despender de todo o processo de tratamento 

da água oriundos de rios e lagos, sugerindo desta forma uma solução tecnicamente 

viável e economicamente acessível a todos os estabelecimentos de médio e grande 

porte, que visam obter uma redução significativa nos gastos com consumo de água, 

assim como atender as expectativas e o propósito do uso consciente a um bem natural 

de grande importância, que vem sendo prejudicado pela ostensiva ação do homem. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho nasceu da observação do serviço do Corpo de Bombeiros, que 

em sua luta constante contra o fogo utiliza grandes volumes de água com principal 

agente extintor. Ocorre que, salvo raras exceções, a água utilizada provém da rede 

de hidrantes dos municípios, abastecidos pela concessionária de tratamento de água 

SABESP com água tratada e potável. A observação inicial sobre esse cenário leva a 

algumas questões. Seria essa a forma ideal de suprir essa demanda? Qual o grau de 

pureza necessário para a água a ser utilizada para a extinção de incêndios? É possível 

a utilização de águas pluviais para essa finalidade? De que forma seria a captação, 

tratamento, armazenamento e distribuição dessa água? 

A fim de se responder a essas questões, a proposta é dimensionar um sistema 

de captação, tratamento e reservação de águas pluviais em um quartel do Corpo de 

Bombeiros do município de Santos/SP a fim de se verificar a viabilidade técnica da 

execução e mensurar seus benefícios financeiros e ambientais. 

 



3. OBJETIVOS 

 

Avaliar a viabilidade técnica e mensurar os benefícios financeiros e ambientais 

da implantação de um sistema de captação de águas de chuva para utilização do 

Corpo de Bombeiros em suas atividades, especialmente na extinção de incêndios e 

treinamentos, onde são utilizados grandes volumes de água. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Elegeu-se um dos quarteis do Corpo de Bombeiros de Santos/SP, devido às 

características operacionais deste como apoiador dos demais quarteis no 

fornecimento de água, assim foi analisado o comportamento das operações realizadas 

e das necessidades vigentes pela corporação tendo como base o ano de 2015. 

Estudou-se essa edificação quanto às suas possíveis áreas de captação e será 

elaborado um projeto de captação, filtragem e armazenamento de água, conforme as 

características apresentadas, nessa fase deverá ser identificado quais características 

de pureza devem ser observadas, uma vez que, ainda que essa água não tenha como 

objetivo o consumo, os profissionais durante o combate ao fogo têm contato com essa 

água e sendo assim não poderá conter contaminantes químicos ou biológicos. Por fim 

será verificada a viabilidade técnica da implantação do sistema. Já com o sistema 

definido, será verificado quais os custos de implantação e manutenção, qual o volume 

de água que o sistema poderá fornecer, podendo-se avaliar, portanto quais benefícios 

trará o sistema, quanto ao uso de água tratada e quanto à economia financeira 

decorrente.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O Brasil passou a viver, a partir de 2014, os primeiros grandes focos daquilo 

que pode ser a maior crise hídrica de sua história. Com um problema grave de seca e 

também de gestão dos recursos naturais, o país vem apresentando níveis baixos em 

seus reservatórios em épocas do ano em que eles costumam estar bem mais cheios. 

(PENA Rodolfo F. Alves, 2015) 

 



De acordo com TOMAZ, a conscientização da importância da economia para 

atenuar da escassez da água, vem conquistando cada dia mais interesse, onde a 

inovação busca trazer alternativas viáveis para o consumo. Visto isso o 

aproveitamento de água de chuva para consumo não potável é um sistema utilizado 

em vários países há anos. Essa tecnologia vem crescendo e dando ênfase à 

conservação de água, e seu uso racional. Então tomasse como ponto de partida o 

estudo deste sistema visando uma solução para a redução do impacto ambiental, 

quando se utiliza grandes volumes para fins de combate a incêndio sabendo que não 

é necessário que está água atenda a padrões rígidos de potabilidade. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Foram analisados os índices pluviométricos da região, a área de captação e 

por meio dos dados colhidos das ocorrências do ano de 2015 foi mensurado o volume 

de água utilizada pelo Corpo de Bombeiros em suas atividades no quartel escolhido 

como modelo. Valendo-se dos conhecimentos da disciplina de instalações hidráulicas 

e ao aplicar o Método da Simulação, previsto na NBR 15527/2007, obteve-se um 

consumo anual de 768,91 m³ em 245 horas de combate, área de captação de 730,85 

m² com vazão mensal estimada de 224,43 m³, sendo seu volume mensal atendido a 

mais do que o consumido em 33,80%.  
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