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Sustentabilidade

Bruno Arce

Todos os dias, 17 mil 
alunos e mais mil professores 
e administrativos circulam 
pelos corredores da UCDB 
(Universidade Católica Dom 
Bosco), em Campo Grande. E, 
nesse vai e vêm, consomem 
água, claro. E foi pensando 
nesse consumo que a ins-
tituição começou a imple-
mentar medidas sustentáveis 
para economizar água e pre-
servar o meio ambiente.

Aquilo que era ensinado 
dentro da sala de aula para 
alunos dos cursos de En-
genharia Civil e de Enge-
nharia Sanitária Ambiental 
começou a ser colocado em 
prática. A ideia partiu do 
próprio Conselho de Reitoria 
da Universidade e, desde 
então, a universidade tem 
executado projetos que reu-
tilizam pelo menos parte da 
água gerada. “Começou com 
a Paróquia Universitária São 
João Bosco, o bloco D e deve 
continuar com as próximas 
obras do Projeto UCDB Co-
necta”, afirma o pró-reitor 
de Desenvolvimento Institu-
cional, Gillianno Mazzetto. 

O bloco D, ao qual o pró-
-reitor se refere, é a unidade 
mais nova da instituição e já 
projetada para ser mais sus-
tentável. Um grande tanque, 
com capacidade de arma-
zenar 40 mil litros de água, 
foi instalado no prédio. Este 
tanque vai receber apenas 
a água da chuva, que cai 
no telhado. O sistema vai 
captar parcialmente a água 
da chuva e armazená-la em 
uma a cisterna. De lá, é 
bombeada para outras duas 
caixas d’água. Nesse pro-
cesso, a água passa por um 
filtro, onde é tratada.

A intenção não é tornar 
a água potável, igual àquela 
que sai das torneiras, mas, 
sim, deixá-la usável. A água 
captada do telhado vai para 
os sanitários e mictórios. 
“Cada vez mais há uma pre-
ocupação com a sustentabili-
dade e os impactos ambientais 
das edificações e, se pudermos 
minimizar esses danos, não há 
porque não fazê-lo com solu-
ções relativamente simples”, 
afirma Mazzetto. Pelas proje-
ções, os 40 mil litros de água 
devem ser usados no período 
de três a quatro dias. Já no 
período de estiagem, como o 
enfrentado agora, o sistema é 

abastecido com água da rede 
de distribuição. 

Inaugurada em agosto de 
2015, a Paróquia Universi-
tária São João Bosco foi o 
primeiro projeto sustentável 
da instituição. Já no projeto, 
foi previsto que a irrigação 
do jardim paroquial seria 
feita com água reaprovei-
tada. O jardim é regado duas 
vezes por dia. Toda a água 
que dá vida às plantas sai da 
própria capela. “Reaprovei-
tamos a água no jardim e já 
estamos no terceiro ano em 
que isso é feito. A estimativa 
é que já economizamos 500 
mil litros de água aqui”, 
afirma o técnico ambienta-
lista, Francis Maicon. 

O professor Guilherme Ca-
vazzana explica que a uni-
versidade passou a aplicar, 
na prática, aquilo que os 
alunos aprendem nas aulas. 
No curso de Engenharia Civil, 
os alunos aprendem sobre sa-
neamento básico, drenagem, 
redes de água e esgoto, além 
dos resíduos sólidos. Já na 
Engenharia Sanitária Am-
biental, os estudos são mais 
complexos. “Tem uma disci-
plina que trata desde rede, 
boca de lobo, galeria até sis-
temas como esse, chamados 
de não estruturante”, diz. 

Os sistemas não estru-
turantes são aqueles onde 
há coleta e armazenamento 
da água onde ela é gerada. 
Nos sistemas convencionais, 
os de afastamento, a água é 
mandada “para baixo” o mais 
rápido possível. “Hoje, estão 
sendo utilizados os sistemas 
urbanos de drenagem sus-
tentável. Esse sim é um sis-
tema onde é gerado a água, 
armazenado e utilizado ou 
filtrado. Não tem a finalidade 
de afastar a água. Onde ela 
é gerada, também é armaze-
nada, coletada e filtrada. E é 
o que estamos fazendo aqui: 
dando uma destinação para a 
água gerada”, explica.

Cavazzana lembra que 
as medidas não têm como 
objetivo apenas economizar, 
mas, sim, preservar o meio 
ambiente. “Economia por 
economia, se melhorarmos 
nossos hábitos, vamos con-
seguir. Não é porque estamos 
reutilizando água da chuva 
que não precisamos ter há-
bitos. Temos que ter um con-
junto de ações para atingir 
uma eficiência ambiental 
adequada”, defende.

Reutilizar água é a 
palavra de ordem
De olho na preservação do meio ambiente, a Universidade Católica Dom 
Bosco implanta medidas sustentáveis como economizar água potável

Os acadêmicos de Engenharia Sanitária Ambiental têm aprendido na prática as formas de coleta e armazenamento da água reaproveitada da chuva
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