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1.RESUMO 

A água é um recurso fundamental para a sobrevivência de seres vivos, contudo ao 

longo do tempo, seu desperdício e uso desordenado tornaram-se progressivos, 

contribuindo para o que vem a ser a maior crise hídrica já existente, que poderá 

atingir até dois terços da população mundial até o ano de 2050. A partir desse 

cenário, as questões voltadas à sustentabilidade e uso racional da água tornaram-se 

uma preocupação a nível mundial, o que estimulou a busca incessante por medidas 

referentes às práticas sustentáveis ao meio ambiente. O maior consumidor de água 

potável no mundo é o setor de agricultura, que é responsável por mais da metade da 

utilização desse recurso em seu emprego na irrigação. O setor de paisagismo 

esportivo tem como principal recurso à utilização de água no sistema de irrigação 

em gramados esportivos, como por exemplo, em campos de futebol. Ciente de que a 

manutenção de um campo está diretamente associada à rega do gramado, é seguro 

afirmar que o volume singular e significativo de água empregada para esse fim, sem 

o devido controle, contribuirá em elevado índice de desperdício desse recurso 

natural indispensável e finito. Frente a criticidade da situação, o projeto tem o grande 

desafio de desenvolver o equilíbrio no consumo de água de forma eficaz com a 

reutilização deste recurso, ora captado no estádio através de telhados, 

arquibancadas e o sistema de drenagem do campo, dispondo em reservatório 

enterrado, reduzindo ao máximo as perdas e desperdícios de água tratada e gastos 

financeiros. Para isso será perscrutado “in loco” todo o processo de um sistema de 

irrigação propriamente dito, tendo como modelo o estádio do litoral paulista, Urbano 

Caldeira, a Vila Belmiro. 

 

2.INTRODUÇÃO 

Durante muitos anos acreditava-se que a água era um recurso natural infinito, eterno 

e renovável, contudo, a população vem sofrendo as consequências devido ao 

aumento do consumo excessivo e desperdícios desse recurso. Atualmente, as 

questões voltadas à sustentabilidade e uso consciente da água tornaram-se uma 

preocupação a nível mundial, o que estimulou a busca incessante por medidas 

referentes às práticas sustentáveis ao meio ambiente. O setor de paisagismo 

esportivo tem como principal recurso a utilização de água, demandando assim, um 

volume singular e significativo para a sua devida manutenção através da irrigação, 

quase que diária, de campos e gramados. Se tratando de conscientização e com o 



propósito de equilibrar o consumo da água de forma eficaz, redução de perdas, 

desperdícios e gastos financeiros, foi considerada a necessidade de estudar e 

empregar diretamente a água de reuso em sistemas automatizados de irrigação de 

gramados esportivos.  

 

3.OBJETIVOS 

Levando em conta o volume expressivo empregado na irrigação de gramados 

esportivos, esse projeto tem como principal objetivo contribuir com a preservação 

desse recurso indispensável através da captação e reuso de água pluvial na 

irrigação de gramados esportivos e utilização da mesma no atual sistema de 

irrigação existente no campo, com ênfase na sustentabilidade e reaproveitamento 

consciente do consumo de água de boa qualidade (potável) advinda de 

concessionárias. 

 

4.METODOLOGIA 

Atualmente o Estádio Urbano Caldeira não possui sistema de captação de água 

pluvial, então, a partir da estrutura existente e pesquisas sobre o tema, planeja-se 

aperfeiçoar o espaço físico disponibilizado para tratamento da água utilizada na 

irrigação do campo, incluindo novos dosadores, a fim de controlar os parâmetros 

físicos/ químicos de água de uso não potável para irrigação de gramados esportivos, 

construir mais dois reservatórios de baixo custo (um para tratamento da água pluvial 

coletada e outro para armazenagem da mesma), interligar esses reservatórios aos já 

existentes no Estádio e através das bombas de recalque despejar essa água no 

gramado. A seguir, baseado nas pesquisas quantitativas, serão realizados os 

cálculos para análise e verificação da eficiência do projeto instalado e realização de 

comparações em relação aos custos e consumos anteriores. 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

Depois de concluída as pesquisas necessárias, será realizado um levantamento dos 

gastos e consumos atuais do estádio com água advindas de concessionárias. 

Através das plantas e projetos arquitetônicos do Estádio Urbano Caldeira, haverá a 

necessidade de analisar e demarcar as melhores áreas para a captação da água 

pluvial, de forma que essas áreas possam coletar o volume mínimo ou necessário 

de água pluvial (de acordo com os índices pluviométricos da cidade de Santos/ SP) 



para atender a demanda que o gramado necessita para a sua devida manutenção. A 

seguir, com essas informações, serão calculados e analisados os custos que o 

projeto acarretará (adaptação da estrutura atual, construção de novos reservatórios, 

instalação de novos dosadores, assim como toda a parte hidráulica/ mecânica e 

materiais), qual o tratamento necessário da água coletada, sua armazenagem e 

distribuição. Após esses processos, o sistema entrará em funcionamento e a partir 

disso serão apresentados os resultados. 

 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

O grande desafio desse projeto é integrar o funcionamento dos reservatórios já 

existentes com os demais que serão construídos, visto que a água de chuva, por 

norma, não pode ser misturada com águas tratadas para consumo humano, devido 

a sua qualidade e tratamento. Além do mais, as duas Normas Brasileiras utilizadas 

como pesquisa para esse projeto, a NBR 15527 e NBR 13969, se contradizem na 

questão dos parâmetros apresentados para o tratamento necessário, na qual uma 

delas impõe as exigências a serem atendidas quando ocorre contato direto da água 

com o ser humano (os atletas, no caso), evitando assim a contração de doenças 

transmitidas pela mesma, enquanto outra menciona apenas um tratamento básico, 

por se tratar de um recurso utilizado somente para irrigação. Sabendo-se que no 

município de Santos não chove a quantidade de dias suficientes para que o estádio 

trabalhe única e exclusivamente com os reservatórios de água pluvial, partindo 

desse conceito, precisará ser estudada a possibilidade do uso dos reservatórios 

existentes de água de concessionária para suprir a demanda necessária nos meses 

de baixa precipitação. 
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