
 
 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS TECNOLÓGICAS E AGRÁRIAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA À PARTIR DA CAPTAÇÃO 

DE ÁGUAS PLUVIAIS EM LOTEAMENTO SITUADO EM TIBAGI-PR – ESTUDO 

DE CASO 

 

 

 

FERNANDO AUGUSTO NUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2018



 
 

FERNANDO AUGUSTO NUNES 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA À PARTIR DA CAPTAÇÃO 

DE ÁGUAS PLUVIAIS EM LOTEAMENTO SITUADO EM TIBAGI-PR – ESTUDO 

DE CASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Engenharia Civil da UNICESUMAR – Centro 

Universitário de Maringá como requisito 

parcial para a obtenção do título de Bacharel em 

Engenharia Civil, sob a orientação do Professor 

Mestre Thiago Dias Azenha. 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2018 



 

FERNANDO AUGUSTO NUNES 

 

 

 

 

PROJETO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA À PARTIR DA CAPTAÇÃO 

DE ÁGUAS PLUVIAIS EM LOTEAMENTO SITUADO EM TIBAGI-PR – ESTUDO 

DE CASO 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Civil da UNICESUMAR – Centro 

Universitário de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel(a) em 

Engenharia Civil, sob a orientação do Professor Mestre Thiago Dias Azenha. 

 

 

Aprovado em: ____ de _____________ de _____. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Me. Thiago Dias Azenha - UNICESUMAR 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Me. José Junior Calin de Pierri - UNICESUMAR 

 

 

__________________________________________ 

Eng. Maycon Vinícius de Senna Ribeiro - UEM 

 



 

PROJETO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA À PARTIR DA CAPTAÇÃO 

DE ÁGUAS PLUVIAIS EM LOTEAMENTO SITUADO EM TIBAGI-PR – ESTUDO 

DE CASO 

 

  

 

 

Fernando Augusto Nunes 

.  

 

 

RESUMO 

 

O Brasil é um país em que a maior parte dos recursos utilizados na geração de energia elétrica 

são de fontes hídricas. A necessidade de fontes de energia alternativa se vê crescendo no Brasil 

e no mundo, principalmente devido aos altos reajustes que a energia elétrica vem sofrendo no 

país. O presente trabalho investigou o uso das águas pluviais de um loteamento situado em 

Tibagi-PR como fonte de energia elétrica, através de uma pico central hidrelétrica. Entretanto, 

o custo total do projeto foi de R$ 4.387.020,00, enquanto que a geração forneceu apenas R$ 

2075,00 reais anuais de economia, evidenciando um projeto inviável. Porém, a captação da 

água da chuva para reutilização se mostra acessível do ponto de vista econômico no consumo 

de água nas residências, além de necessitar de reservatórios menores e menos custosos.  

 

Palavras-chave: Hidrelétrica, chuvas, custos 

 

 

ELETRIC ENERGY GENERATION PROJECT FROM THE RAINFALL 

CATCHING OF URBAN ALLOTMENT AT TIBAGI, PARANA CITY 

 

ABSTRACT 

 

Brazil is a country where most of the resources used in the generation of electric energy are from 

water sources. The need for alternative energy sources is growing in Brazil and in the world, 

mainly due to the high readjustments that electric energy has been suffering in the country. The 

present work investigated the use of rainfall from a urban allotment located in Tibagi, Parana as 

an electric power source, through a pico hydro power plant. However, the total cost of the project 

was R$ 4.387.020,00, while the generation provided only R$ 2750,00 per year of savings, showing 

an unfeasible project. However, rainwater harvesting is feasible from the point of view of 

household water consumption, in addition to requiring smaller and less expensive reservoirs. 

 

Keywords: Power plant, rain, cost.



 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A energia elétrica além de um bem de consumo, num mundo globalizado torna-se 

necessidade básica, prevista na Constituição como um direito social. Entretanto, a matriz 

energética brasileira é constituída de 70,6% de hidrelétricas, o qual são afetadas principalmente 

por variações climáticas (Dupont, Grassi & Romitti, 2015). Além disso, problemas de 

transmissão, como ocorrido em março de 2018, evidenciam problemas de fornecimento de 

energia no Brasil. A Companhia Paranaense de Energia (COPEL), concessionária de 

distribuição paranaense aplicou em 2018 um reajuste tarifário de 15,99%, este seguido do 

reajuste referente ao ano de 2017, o qual foi de 5,85% (www.copel.com, 2018). Esses cenários 

salientam a necessidade da introdução de fontes alternativas de energia, de maior viabilidade 

econômica, muito das vezes até autônomas. 

A energia solar e eólica já ganha espaço no cenário brasileiro, porém ainda com altos 

custos de instalação e manutenção (Lima, Santos & Moizinho, 2018). Ainda que totalmente 

autônoma, com possibilidade de alinhamento com a rede distribuidora, a efetividade de energia 

solar depende da área disponível da instalação, da incidência local de luz e gera curtos prazos 

de payback de investimento em casos de médio à alto consumo de energia (Kemerich et al., 

2016). Vê-se assim, uma demanda por geração de energia barata, principalmente como 

aproveitamento de recursos disponíveis na localização de empreendimentos. 

A utilização de águas pluviais surge como medida econômica de redução de consumo 

de água encanada, já participando das legislações e sendo obrigatória em barracões cima de 500 

m² (projeto de Lei nº 7.168, de 2017). Os rios brasileiros, alimentados pela precipitação direta 

e indiretamente são os principais responsáveis pela energia elétrica gerada, usando a força das 

águas como força motriz de produção de energia elétrica. Pequenas usinas usando a força das 

águas já são realidade, porém usar as águas pluviais de determinadas áreas como geradoras de 

energia elétrica ainda são casos isolados (Haidar et al., 2012).  

O presente trabalho visa estudar o projeto de utilização das águas pluviais de um 

loteamento situado na cidade de Tibagi-PR como força motriz para a geração de energia 

elétrica. 

 

 

 



 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 RECURSOS HÍDRICOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 

 

O Brasil é considerado um país rico em água sendo que sua disponibilidade hídrica é 

estimada em 35.732 m³/hab/ano, possuindo 12% da quantidade total de água doce no mundo 

(Tomaz, 2001). 

O uso para produção de energia elétrica ocorre através da água em movimento – energia 

em potencial - a água passa por tubulações da usina com muita força e velocidade, realizando 

a movimentação das turbinas, ocorrendo assim a transformação desta energia em mecânica, 

através do movimento das turbinas, que estando conectadas a um gerador transforma energia 

mecânica em elétrica (Francisco, 2018). 

A visão sobre uma usina para geração de energia elétrica remete a grande quantidade de 

água, como por exemplo, a usina de Itaipu, localizada em Foz do Iguaçu-PR, produz 12 600 

megawatts, 25% do consumo de energia de todo o Brasil. Entretanto, existem Micro Centrais 

Hidroelétricas, com energia suficiente para atender as necessidades básicas em pequenos 

potenciais hidráulicos. Nesse contexto, podemos classificar as usinas hidroelétricas de acordo 

com a sua capacidade de geração de energia, como na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Classificação para usinas hidrelétricas. 

Geração Capacidade Utilização 

Grande Mais do que 100 MW Geração Nacional 

Pequena Até 25 MW Geração Nacional 

Mini Abaixo de 1 MW Pequena Geração 

Micro Entre 6 e 100 kW 
Pequenas comunidades ou 

indústrias em locais remotos 

Pico Até 5 kW 
Pequenas necessidades 

domésticas e comerciais 

Fonte: Haidar et al. (2012). 

 

As pequenas unidades geradoras de energia elétrica sempre estiveram frente à países em 

desenvolvimento, visto que são uma alternativa barata para acessar locais remotos, 

particularmente em pequenos vilarejos em locais montanhosos. Hoje em dia, com o avanço das 



 

 

tecnologias e a busca por energias renováveis visando sustentabilidade, novas oportunidades de 

utilização de pequenos sistemas de geração aparecem. Países como Brasil, Índia, China e 

Quênia, projetos de micro usinas hidroelétricas estão sendo o maior alvo de desenvolvimento, 

principalmente em vilarejos remotos (Haidar et al., 2012). 

 

 

2.2. PROJETO DE PEQUENA GERAÇÃO DE ENERGIA 

 

Na Figura 1 tem-se um esquema de um pequeno sistema de geração de energia elétrica 

(micro ou pico) e seus principais componentes. Um sistema de desnível irá criar pressão para a 

transformação da energia proveniente da água em um sistema elétrico.  

 

Figura 1 - Layout genérico de uma micro usina hidroelétrica e seus componentes. 

 

Fonte: MICRO-HYDRO POWER, Intermediate Technology Development Group 

(2002). 

 

Para os cálculos de potência de geração, tem-se que levar em conta o desnível (H) do 

reservatório e a vazão de alimentação da turbina (Q), através da Equação 01. 

 

𝑃 = 9,81.𝑄. 𝐻 .......................................................................................................................................................................... (1) 



 

 

 

Em que 9,81 m/s² é a aceleração da gravidade terrestre e os valores de vazão e desnível 

são dados em metros cúbicos por segundo e em metros, respectivamente, fornecendo uma 

potência em quilowatts. 

A potência calculada na Equação 01 trata-se de uma potência teórica. A água irá perder 

energia ao longo do trajeto até a entrada da turbina, devido às forças de fricção com a parede 

das tubulações e até devido a acessórios instalados. Como coeficiente de segurança emprega-

se que 50% dessa potência seja realmente transferida para a geração, tendo então como 

resultado um projeto levando-se em conta a Equação 02. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 0,5 ∙ 𝑃.......................................................................................................................................................................... (2) 

 

 

2.3. TURBINAS HIDRÁULICAS 

As turbinas são os equipamentos responsáveis em transformar a energia provinda do 

escoamento das águas em movimento para a movimentação do gerador. Existem diversas 

turbinas disponíveis no mercado, sendo selecionadas de acordo com a pressão de entrada da 

mesma, interdependente do desnível do reservatório. Na Tabela 2 está apresentada a 

classificação das turbinas hidráulicas. 

 

Tabela 2 - Classificação de bombas hidráulicas de acordo com a pressão de entrada. 

Turbinas Pressão 

Funcionamento Alta Média Baixa 

Impulso 

Pelton 

Turgo 

Multi-jet Pelton 

Fluxo cruzado 

Turgo 

Multi-jet Pelton 

Fluxo cruzado 

Reação - 

Francis 

Bomba-turbina 

(PAT) 

Propeller 

Kaplan 

Fonte: MICRO-HYDRO POWER, Intermediate Technology Development Group (2002). 

2.4. CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 



 

 

 A utilização das águas pluviais surge como uma oportunidade atrativa para a 

minimização dos efeitos de falta de recursos hídricos, bem como a redução dos custos 

relacionados à utilização de água. Mierzwa et al., (2007), salienta que existem diferenças 

significativas no cálculo dos reservatórios de acordo com seu fim.  

Para a determinação das vazões pluviais utilizou-se o método racional, descrito pela 

Equação 03. 

 

𝑄𝑝𝑙𝑢𝑣 = 𝑐 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴........................................................................................................................................................................ (3) 

 

Em que: 

𝑄𝑝𝑙𝑢𝑣 : vazão pluvial (m³/s); 

𝑐: coeficiente de escoamento superficial; 

𝑖: intensidade da chuva (m/s); 

𝐴: áreas de contribuição (m²). 

 

2.4.1. COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

 

O coeficiente de escoamento superficial é definido a partir das condições de 

impermeabilização do terreno. Para o presente projeto, todas as áreas foram consideradas 

semipermeáveis, com coeficiente de escoamento superficial igual a 0,5. 

 

2.4.2. CHUVA CRÍTICA DE PROJETO 

 

A determinação da intensidade da chuva crítica para o projeto foi realizada através das 

curvas I-D-F (intensidade-duração-frequência). Essas curvas são obtidas utilizando longas 

séries históricas de dados pluviométricos e relacionam o tempo de retorno (inverso da 

frequência) e a duração de uma chuva à sua intensidade. Dessa forma, utilizou-se a Equação 04 

proposta para a cidade de Tibagi. 

 

𝑖 =
1592,58.(𝑇𝑟)

0,136

(𝑡𝑑+11)
0,882

 .................................................................................................................................................................. (4) 

 



 

 

Em que: 

𝑖: intensidade média de precipitação (mm/h); 

𝑇𝑟: tempo de retorno (anos); 

𝑡𝑑: tempo de duração (min).  

 

No método racional o tempo de duração da chuva crítica é igual ao tempo de 

concentração da bacia ou da área de drenagem. Na Tabela 3 são apresentados os tempos de 

concentração que normalmente são considerados em projeto para pequenas áreas de 

contribuição. 

 

Tabela 3: Tempos de escoamento superficial para drenagem urbana. 

Tempo (min) Condições gerais Referência 

5 a 20 Geral SEMA 

2 a 5 
Ruas conservadas 

(0,5% ≤ i ≤ 5,0%) 
PLANEPAR 

10 a 20 Terreno gramado PLANEPAR 

10 Geral PLANEPAR 

Fonte: Eng. Vilson Gomes de Assunção Júnior. 

 

Com base na Tabela 5, foi adotado o valor indicado pela PLANEPAR de 10 minutos de tempo 

de duração. 

O tempo de retorno é determinado de acordo com a ocupação do terreno, sendo 

recomendado para a micro drenagem que esse tempo seja entre 2 e 10 anos. Nesse caso, foi 

adotado um tempo de retorno de 5 anos. 

 

2.5. LOTEAMENTO EM TIBAGI-PR 

 

A critério de estudo do presente trabalho, baseado nas metodologias da literatura, 

realizou-se a verificação da captação de águas pluviais de um loteamento em Tibagi-PR para 

utilização em reservatório de pico usina hidroelétrica. Na Figura 2 está apresentada a 

localização do loteamento em questão. 

 

 



 

 

Figura 2 - Mapa de localização do loteamento. 

 

Fonte: Google Earth (2014). Adaptado pelo autor. 

 

Como o terreno é em declive a água pode ser captada para chegar um ponto, próximo 

ao Rio Tibagi, onde seria instalada uma mini turbina que iria transformar a água em energia 

potencial para mecânica e depois para elétrica. 

A água da chuva seria captada pelas residências com canalização para as caixas de 

captação (bocas de lobo) que podem ser moldadas em loco ou pré-moldadas a critério do cliente. 

A tampa deve ser assentada sobre caixilho, de modo a permitir a remoção periódica para 

limpeza da caixa. A dimensão básica das caixas de captação é 80cm x 80cm com profundidade 

de 1,20 m, conforme detalhe em prancha.  

O clima de Tibagi é quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo 

do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. A classificação do clima 

é Cfa segundo a Köppen e Geiger. 18.7 °C é a temperatura média. A pluviosidade média anual 

é 1412,5 mm. 

Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao 

longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 

9 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias da 

região na Tabela 4. 

 

Localização

Legenda:

Rodovia PR 340

Área  do Loteamento

Rio Tibagi

Dispositivos 
de drenagem

Rio Tibagi



 

 

Tabela 4 - Temperaturas médias e precipitação mensal média de Tibagi-PR de 2008 à 

2017. 

Mês Mínima (ºC) Máxima (ºC) 
Precipitação média 

(mm) 

Janeiro 18 26 144,1 

Fevereiro 17 26 143,6 

Março 17 26 121,2 

Abril 15 24 110,3 

Maio 11 20 81,0 

Junho 11 20 134,3 

Julho 10 20 101,4 

Agosto 11 23 77,5 

Setembro 13 24 94,5 

Outubro 15 26 129,0 

Novembro 16 26 101,1 

Dezembro 17 27 174,6 

Total - - 1412,5 

Fonte: BDMEP, acessado em 01/12/2018. 

 

Baseando-se na média anual de precipitação da região, pode-se esperar um volume de 

1,41 m³ de água, para cada metro quadrado de área de captação. Considerando-se a captação 

em bocas de lobo e 90% da área dos lotes, estimou-se uma área de 82.127,13 m² destinada à 

captação. Utilizando o coeficiente de Runoff (0,8) e a precipitação de 1,41m³/ano estima-se um 

volume de 92.805,85 m³ de água captada ao ano. 

 

2.6. TURBINA E GERADOR 

 

De acordo com o Google Earth, o loteamento situa-se à uma altitude de 732 m, enquanto 

que o rio Tibagi está a uma altura de 712 m. Essa diferença gera um desnível de 20 m, este 

utilizado como head up para o projeto da turbina. Nessa situação, considerando-se um 

reservatório possuindo o volume total captado citado no item 2.5, podemos calcular as vazões 

de água através da turbina. Dessa maneira, projeta-se uma turbina que atenda à vazão e head 

up de projeto. 



 

 

Para o cálculo das vazões, projetou-se 3 diferentes cenários, a fim de obter no mercado 

turbinas que atendessem aos cenários propostos. Na Tabela 5 estão apresentados os cenários de 

geração de energia elétrica de acordo com as vazões calculadas, através das Equações 01 e 02. 

 

Tabela 5 - Cenários de operação da turbina. 

Cenário Vazão (L/s) Head up (m) 
Potência fornecida 

(kW) 

A turbina opera 

incessantemente 
2,94 20 0,29 

A turbina opera três 

meses ao ano 
11,93 20 1,17 

A turbina opera um 

mês ao ano 
35,8 20 3,52 

Fonte: Autor (2018). 

 

Dessa forma, buscou-se no mercado qual a turbina mais viável ao projeto em questão, 

obtendo-se a turbina e gerador da Alterima®, projetada para 20 metros de altura e 11,93 L/s, 

salientando o cenário 2. O valor do conjunto turbina, gerador e acessórios foi orçado em R$ 

17.900,00.  

 

Figura 3 - Imagem do conjunto turbina-gerador orçado. 

 

Fonte: Fornecedor Alterima®. 



 

 

Segundo Zainuddin et al. (2009), os três cenários classificam a usina do loteamento de 

Tibagi-PR como pico geradora (até 5 kW). Ao ano a usina geraria aproximadamente 2530 kWh, 

suprindo 70% do consumo de uma residência com consumo médio de 300 kWh mensais. De 

acordo com o preço atual do kWh da COPEL (R$ 0,82), calcula-se uma economia anual de 

aproximadamente R$ 2075,00. Entretanto, apenas o conjunto turbina-gerador levaria 8 anos 

para que o valor recuperado devido a geração pagasse o investimento. 

 

2.7. RESERVATÓRIO 

 

Na Tabela 6 estão apresentados dois cenários de dimensionamento do reservatório, 

sendo que no reservatório tipo 01, foi considerada a capacidade total volumétrica de 92.805,85 

m³ e no reservatório tipo 02, possuindo três reservatórios menores, tendo uma capacidade 

volumétrica de 30.935,28 m³ cada. 

 Algumas informações contidas na tabela como: espessura da parede de concreto, 

espessura do piso e quantidade de aço por metro cúbico de concreto, são estimativas informadas 

através do conhecimento e experiência na área de cálculo estrutural pelo Engenheiro 

Especialista Cícero Lafaiete Lopes CREA RO -3223/D. 

 

Tabela 6 – Comparativo do dimensionamento dos reservatórios. 

  RESERVATÓRIO 

TIPO 01 

RESERVATÓRIO 

TIPO 02 

De (m) 94,31 51,86 

Di (m) 93,11 51,26 

Ve (m³) 95.331,68 31.663,77 

Vi (m³) 92.805,85 30.935,28 

V parede (m³) 2.525,83 728,49 

V piso (m³) 6.355,45 1.266,55 

V Concreto (m³) 8.881,28 5.985,12 

Qtd. de aço/m³ de Concreto (kg) 120,00 120,00 

Espessura da parede (m) 0,60 0,30 

Espessura do piso (m) 1,00 0,60 

Qtd. de aço (ton) 1065,75 718,21 

Fonte: Autor (2018). 

 



 

 

 Em que: 

𝐷𝑒: Diâmetro externo do reservatório; 

𝐷𝑖: Diâmetro interno do reservatório; 

𝑉𝑒: Volume externo do reservatório;  

𝑉𝑖: Volume interno do reservatório. 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒: Ve-Vi 

𝑉𝑝𝑖𝑠𝑜: (Ve/15)*Espessura do Piso, onde 15 é a profundidade do reservatório 

 

 

 Assim, de acordo com a comparação dos dois tipos de reservatórios, o reservatório 

tipo 02 se fez menos custoso, pois conseguiu-se reduzir a quantidade de concreto e de aço, 

diminuindo a espessura da parede de concreto e do piso. 

 O valor do m³ de concreto de 25 MPA é de aproximadamente R$ 250,00 reais 

(CONCREVALE) e a tonelada do concreto R$4.000,00 (SINAPI), estimando-se assim um 

custo de R$ 1.496.280,00 para o concreto e de R$ 2.872.840,00 para o aço, totalizando um 

custo de R$ 4.369.120,00 para se construir o reservatório.  

O reservatório projetado será contido por 3 reservatórios cilindros, com profundidade 

de 15 m, conforme Figura 4. 

 

Figura 4 - Desenho esquemático do sistema de reservatórios projetado. 

                     

 Fonte: Autor (2018). 

 

2.10. CONSIDERAÇÕES SOBRE CUSTOS 

 

 É notória a inviabilidade do projeto em si, porém é importante compreender 

determinados aspectos. O projeto teve um custo aproximado total de R$ 4.387.020,00, criando 



 

 

um payback de 2111 anos. A partir do momento que se tem a ideia de usar águas pluviais como 

fonte de energia elétrica, somos reféns da vazão estabelecida. A vazão máxima que a turbina 

operaria seria no cenário 3, com 35,8 L/s. Observando a Equação 01 percebemos que a potência 

fornecida aumenta com a vazão e a altura produzida. Mesmo aumentando-se a altura, a potência 

fornecida não seria suficiente, inviabilizando totalmente qualquer cenário de captação de 

chuvas. Para o reservatório, devido ao grande volume necessário à captação, o payback de 

projeto torna-se algo absurdo e sem qualquer significância. 

Se esse volume fosse usado para o consumo, considerando R$ 1,07/m³ (tarifa 

SANEPAR, 2018), haveria uma redução de custo de consumo de água de R$ 99.302,26, 

viabilizando totalmente a água captada para esse fim. O payback calculado para esse fim seria 

de 43 anos. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O presente estudou todos os aspectos necessários para a utilização da água da chuva 

como fonte de energia elétrica. Entretanto, o projeto mostrou-se inviável financeiramente, 

principalmente devido à baixa vazão de chuvas em comparação à necessidade de uma turbina 

para a geração de energia elétrica.  

Ainda assim, o volume coletado de chuvas com a finalidade de reaproveitamento dessa 

água, utilizando um reservatório menor se mostra uma alternativa viável e mais econômico no 

consumo de águas da rede de abastecimento. Nessa situação seria necessário investigar quais 

as necessidades do loteamento em si. 
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