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OFÍCIO CIRCULAR Nº 01/2021/CGA/DGG/GR 

Florianópolis, 09 de fevereiro de 2021. 

 
A todos os Centros de Ensino e Unidades Administrativas da UFSC 
 
Assunto: Monitoramento de Consumo de Água da UFSC: Balanço anual de 2020 

 

Balanço anual de 2020: 

1. Em 2020, o consumo da água da UFSC apresentou uma redução de 56% em volume, 

e redução de 54% em valores em relação a 2019. Foram consumidos em todas as 

unidades da UFSC 100.869 m3 ao custo de R$ 1.714.008. Foram 126.891 m3 e R$ 

1.965.373 não consumidos ou não gastos com relação à 2019. 

2. Com isto o ano de 2020 foi o menor consumo de água anual desde 2013 (ano de 

início da série de dados) (Tabela 01 e 02, Figuras 01 e 02). 

3. O Hospital Universitário - HU em 2020 também reduziu em 63% em volume e 57% 

em valores o consumo de água em relação a 2019 (Figura 03 e 04).  
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Tabela 1: Volume Anual de Água da UFSC por Campus/Unidade em m3. 

 

 

Tabela 2: Custo Anual de Água e Esgoto da UFSC por Campus/Unidade em reais. 
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Figura 1: Volume Mensal de Água na UFSC entre 2013 e 2020 (excluído HU) em m3.  

 

 

Figura 2: Custo Mensal de Água e Esgoto na UFSC entre 2013 e 2020 (excluído HU) em reais.   
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Figura 3: Volume anual de água da UFSC e HU entre 2013 e 2019 em m3. 

 

Figura 4: Custo anual de Água e Esgoto da UFSC e HU entre 2013 e 2019 em reais.  5
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4. Das 79 unidades consumidoras da UFSC ativas em 2020, 8 unidades apresentaram 

aumento significativo no consumo, mesmo durante a pandemia, em comparação 

com o ano de 2019, sendo necessário portanto inspeções locais.  

 

Figura 5: Unidades consumidoras com aumento de consumo em 2020. 

5. A Tabela 3 apresenta o consumo anual acumulado entre 2013 e 2020 de todas as 

unidades consumidoras, ordenadas pelo consumo de 2020. 
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Tabela 3:Volume anual de água acumulado entre 2013 e 2020 – Unidades Consumidoras de Água da UFSC em m3. 
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Tabela 3: Volume anual de água acumulado entre 2013 e 2019 – Unidades Consumidoras de Água da UFSC em m3(Cont.). 
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6. Mensalmente os dados de volume e custo de água e esgoto de todas as unidades 

são divulgadas na aba: Gestão das Águas no site da Coordenadoria de Gestão 

Ambiental da UFSC, bem como nas redes sociais e site do UFSC Sustentável. Esta 

atividade corresponde a Ação 20 – Meta 2, Eixo Água e Esgoto, do Plano de Gestão e 

Logística Sustentável - PLS 2017, com responsabilidade da ação pela Coordenadoria 

de Gestão Ambiental. 

7. O histórico de consumo dos 90 hidrômetros ativos e inativos da UFSC está 

compilado em uma planilha atualizada mensalmente, além de análises dos volumes 

consumidos, aumentos e reduções de consumo, projeções, e custos de toda a UFSC, 

desde o ano de 2013. O acesso aos dados pode ser feito em Monitoramento do 

Consumo de Água. 

 

Figura 6: Imagem de divulgação do balanço anual 2020 em mídias sociais. 
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Alerta para aumento de consumo de unidades consumidoras em Janeiro 2021 

8. Em janeiro de 2021, as seguintes unidades consumidoras tiveram aumento de 

consumo, com relação à média dos últimos 6 meses. 

9. São elas: Centro de Desportos, CCA 2, Horto Botânico, Cidade das Abelhas, CTC 

Bloco L, CFM EFI, Engenharia Química, Reitoria I e Centro de Pesquisas na Barra da 

Lagoa.  

10. No Centro de Desportos havia um vazamento em tubulação de alimentação às 

piscinas olímpicas. O mesmo encontra-se em manutenção.  

11. Sugere-se a verificação de todas as unidades que apresentaram consumo e baixa 

utilização da comunidade universitária durante a pandemia. O consumo excessivo 

no período pode representar grandes vazamentos. 

 

Figura 7: Aumento de consumo no mês de Janeiro com relação à média dos últimos seis meses. 

 

Encaminhamento de mensagens via canal de comunicação de vazamentos da Gestão 

da Água  

12. A campanha para controle de vazamentos pela comunidade universitária foi uma 

iniciativa do Projeto de Extensão: Plano de Melhorias do Sistema de Abastecimento 

da Água e Conscientização para o Uso Racional da Água, parceria da CGA e do 

10

mailto:gestaoambiental@contato.ufsc.br
http://www.gestaoambiental.ufsc.br/


 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
DIREÇÃO-GERAL DO GABINETE DA REITORIA 

COORDENADORIA DE GESTÃO AMBIENTAL 
Avenida Desembargador Vitor Lima, 222 - TRINDADE - CEP 88040-400 - FLORIANÓPOLIS / SC 

CNPJ: 83.899.526/0001-82 TELEFONE +55 (48) 3721-4202  
gestaoambiental@contato.ufsc.br  |  www.gestaoambiental.ufsc.br  

 

10/16 
 

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSC, edital de 

sustentabilidade Nº 03/2018 da PROEX.  

13. As mensagens recebidas são encaminhadas aos administradores de edifício e 

gestores locais para elaboração das solicitações de manutenção, e formalização da 

demanda ao DRE/SEOMA. Os casos urgentes são diretamente encaminhados para o 

DMPI e setor de hidráulica, ao mesmo tempo em que as solicitações (formalização 

das demandas) são elaboradas pelos gestores locais. Essa articulação propicia a 

agilidade na resolução dos vazamentos críticos. 

14. A orientação básica em casos críticos é o isolamento dos locais, com o fechamento 

de registros ou desativação dos pontos de consumo (ex: bebedouros) pelos 

administradores de edifício e demais gestores locais. As equipes de manutenção 

somente podem se deslocar aos locais com vazamentos e ter acesso aos materiais 

do almoxarifado central, após abertura de solicitação. 

15. A colaboração dos atores entre o isolamento dos vazamentos, abertura de chamado 

e reparo emergencial dos casos críticos é fundamental. 

 
 

Figura 8: Adesivos de divulgação da Campanha contra vazamentos. 

.
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Tabela 4: Comparativo dos volumes de água (m3) e custos de água e esgoto da UFSC de outubro de 2020 à janeiro de 2021, e entre os meses de janeiro de 2018, 2019, 
2020 e 2021. 
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Tabela 5: Volume de água (m3) por unidade consumidora entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021. 
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Tabela 5: Volume de água (m3) por unidade consumidora entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021. (cont.). 
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Disponibilização do Cadastro de Redes, Hidrômetros, Setores e SubSetores de 

Abastecimento de Água online 

16. Cadastro online das redes de água, reservatórios, setores e subsetores da UFSC está 

disponível em Mapas e Cadastros, no site da Gestão das Águas A página também 

contém outros mapas como Hidrografia e Áreas de Preservação Permanentes, 

Inventário Florístico, Pontos da Coleta Seletiva Solidária da UFSC, Banco de Dados de 

Caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio do Meio, entre outros. 

17. Embora apresentem uma grande quantidade de informações, o cadastro 

principalmente das redes e reservatórios não está validado, podendo apresentar 

discrepâncias da situação atual. 

  

Figura 9: Mapa dos setores de abastecimento de água da UFSC. 

 

Ações para gestão da água em 2021 na UFSC 

18. A gestão da água na UFSC é realizada por diferentes atores em áreas de 

planejamento, projetos, fiscalização de obras, manutenção, monitoramento, 

educação e comunicação. 
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19. Os setores ligados diretamente a esta temática são CGA vinculado ao GR, DPAE, 

DFO, DMPI e PU vinculados à SEOMA, administradores de edifício e gestores das 

unidades de ensino e administrativas. 

20. Propostas de melhoria da gestão da água foram elaboradas nos Planos de Gestão e 

Logística Sustentável PLS 2013 e 2017, pelo projeto de extensão de melhorias do 

abastecimento de água e conscientização para o uso racional da água em 2019, 

entre outros projetos específicos no DPAE. 

21. Muitas das ações permanecem sem execução, requerem projetos específicos, 

orçamento alocado e equipe alocada ao seu desenvolvimento. As ações propostas 

em 2020 não tiveram continuidade, em função da pandemia do coronavírus. 

22. Dentre as propostas, as seguintes ações são esperadas serem iniciadas e/ou 

implantadas em 2021/2022: 

a. Instalação de parque de hidrômetros internos na UFSC, para setorização e 

sub-medição dos setores de abastecimento água. Atualmente há setores de 

grande extensão como o Centro de Desportos, onde um único hidrômetro 

mede o consumo de quatro blocos de aula, piscina olímpica, campo de 

futebol, ginásio e áreas externas. 

b. Contratação de serviço de telemetria. As principais unidades consumidoras 

passaram aa ser monitoradas diariamente por um sistema online, a ser 

contratado, onde o consumo horário pretérito será diariamente analisado. 

Atualmente o consumo é monitorado por suspeitas apenas após verificação e 

compilação das faturas mensais de água, o que acarreta em grandes 

desperdícios; 

c. Projeto de adequação de abrigos dos hidrômetros da CASAN, com alteração 

ou supressão dos pontos de ligação. Atualmente há ligações de água em 

desconformidade do ponto de ligação de água, com abrigos inexistentes, 
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depredados, ou localizados dentro dos imóveis, o que impede ou dificulta a 

leitura correta pela CASAN; 

d. Manutenção do canal de comunicação de vazamentos; 

e. Manutenção do Projeto de Extensão de Melhorias do Abastecimento de 

Água, com o estudo e projeto de adequação dos destiladores dos principais 

laboratórios consumidores. Destaca-se que a responsabilidade do consumo 

de água e substituição dos destiladores, ou sua adequação, é de toda a UFSC, 

mas principalmente dos centros de ensino e usuários de água dos 

laboratórios, que adquirem os equipamentos via projeto, muitas vezes em 

desconformidade com as instalações prediais disponíveis; 

f. Projeto de adequação dos pontos de utilização de água, principalmente 

descargas sanitárias com válvula embutida; 

g. Manutenção do cadastro das redes de água. 

 

Atenciosamente, 

Djesser Zechner Sergio 

Engº Sanitarista e Ambiental 

Coordenadoria de Gestão Ambiental 

Gabinete da Reitoria 
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