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RESUMO 

 
Em vários pontos do planeta a escassez da água se tornou um problema freqüente, 

para amenizar ou resolver esse problema foram surgindo fontes alternativas. O 

trabalho buscará mostrar que o aproveitamento da água da chuva para fins não 

potáveis em residências pode ser uma alternativa viável economicamente, além de 

contribuir para a preservação do recurso essencial para a vida da raça humana e 

ajudando a evitar a escassez de água. Mostrando que alguns paradigmas são 

responsáveis por dificultar a utilização desse sistema, os dois principais são: a falta de 

conhecimento técnico e o alto custo de implantação do sistema. 

Para que o aproveitamento da água da chuva se torne realmente efetivo é necessário 

armazenar a água da chuva, para conferir dessa maneira o destino correto para a 

utilização da mesma. A alternativa de armazenamento estudada nesse trabalho trata-

se de um reservatório em uma residência especifica. Outro aspecto importante que 

será abordado são o local e o material do reservatório para que o sistema funcione de 

forma mais eficiente e seja um investimento com o menor tempo de retorno possível. 

Por tratar-se de uma residência especifica e para que não ocorra uma gama de 

cenários para serem analisados restringiremos certos aspectos dentre eles: o 

reservatório será dimensionado de através do programa Netuno e as características 

arquitetônicas do projeto foram alteradas minimamente para não prejudicar dessa 

maneira a logística espacial e a estética que foram definidas pela arquiteta. 

Palavras-chave: escassez, aproveitamento, armazenamento e retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 01- Distribuição do consumo de água nos EUA, Reino Unido e Suíça...........................11 

Tabela 02- Distribuição do consumo de água em uma residência unifamiliar de alto padrão....12 

Tabela 03- Graus de pureza x local e coleta x utilização das águas pluviais.............................16  

Tabela 04- Comparativo de parâmetros entre a NBR 15527/07, a Portaria MS N°518/04 e 

                  Resolução CONAMA N° 357/05 para águas Classe II..............................................16 

Tabela 05 – Precipitação total mensal média (mm)....................................................................25 

Tabela 06- Vazão máxima de condutores verticais em função da taxa de ocupação................30 

Tabela 07- Capacidade de condutores horizontais de secção circular (vazões em L/min)........31 

Tabela 08 – Produtos acrescentados e seus respectivos preços...............................................32 

Tabela 09- Tarifa da residência sem fonte alternativa de água..................................................33 

Tabela 10- Tarifa da residência com fonte alternativa de água..................................................33 

Tabela 11- Custos com e sem a implantação do sistema e valor economizado.........................34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

LISTA DE FIGURAS  

Figura 01- Distribuição percentual de área territorial, disponibilidade hídrica e população nas             

                 cinco regiões brasileiras para o ano 2000....................................................................9 

Figura 02- Posicionamento do filtro após os condutores verticais..............................................17 

Figura 03- Posicionamento do filtro nos condutores verticais.....................................................18 

Figura 04- Posicionamento do filtro flutuante de sucção.............................................................18 

Figura 05- Separador de águas de chuva...................................................................................19 

Figura 06- Tela de entrada programa Netuno.............................................................................27 

Figura 07- Barrilete................................................................................................................Anexo 

Figura 08- Desvio da água pluvial no pavimento superior................................................... Anexo 

Figura 09- Planta do térreo de água.................................................................................... Anexo 

Figura 10- Detalhe ampliado da posição do reservatório inferior......................................... Anexo 

Figura 11– Esquema de funcionamento do sistema de coleta de água pluvial................... Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

ANA – Agência Nacional de Águas 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente  

MS – Ministério da Saúde 

USP – Universidade de São Paulo 

NBR – Norma Brasileira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 
SUMÁRIO 

 
1.INTRODUÇÃO............................................................................................................................................9  
 
2.UTILIZAÇÃO DA ÁGUA PARA FINS RESIDENCIAIS............................................................................11  

 
2.1.Utilização da água da chuva................................................................................................................12  
 

2.1.1.Introdução............................................................................................................................................12  
 
2.1.2.Elementos............................................................................................................................................12  
  
2.1.2.1.Coleta e transporte...........................................................................................................................13 
 
2.1.2.2.Armazenamento...............................................................................................................................13 
 
2.1.2.2.1.Métodos de dimensionamento de reservatório.............................................................................14 
 
2.1.2.3.Tratamento.......................................................................................................................................15 
 
2.1.2.3.1.Qualidade da água pluvial ............................................................................................................15 
 
2.1.2.3.2.Equipamento de limpeza e descarte inicial de chuva....................................................................17 
 
2.1.3.Estudo de caso....................................................................................................................................19   
 
3.METODOLOGIA.......................................................................................................................................22  

 
3.1.Escolha da edificação..........................................................................................................................24   
 
3.2.Regime pluviométrico..........................................................................................................................24   

 
3.3.Determinação de demanda.................................................................................................................25 

 
3.4.Cálculo do volume do reservatório e dimensionamento de calha e condutores...........................26  

 
3.4.1.Programa Netuno................................................................................................................................26  
 
3.4.2.Simulações..........................................................................................................................................27 
 
3.4.2.1.Simulação 1......................................................................................................................................28 
 
3.4.2.1.Simulação 2......................................................................................................................................28 
 
3.4.2.1.Simulação 3......................................................................................................................................29 
 
3.4.3. Conclusões das simulações realizadas pelo programa Netuno para a edificação estudada............29 
 
3.4.4.Dimensionamento de calhas e condutores.........................................................................................30 
 
3.5.Elaboração de projeto..........................................................................................................................31 

 
3.6.Analise de viabilidade econômica......................................................................................................31 

 
3.6.1.Elementos acrescentados para a implantação do sistema.................................................................32  
 
3.6.2.Valor dos elementos acrescentados para a implantação do sistema.................................................32   
 
3.6.3.Valor atual e reajustes da tarifa de água e esgoto..............................................................................32 
 
3.6.4.Tempo de retorno do valor gasto para a implantação do sistema......................................................33 
 
4.CONCLUSÃO...........................................................................................................................................35 

 
5.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.........................................................................................................36



9 
 

1.INTRODUÇÃO 

As grandes cidades brasileiras estão sofrendo um crescimento desordenado, o que 

resulta em uma série de problemas de infra-estrutura, que se encontra em um estado 

deplorável na maioria dessas cidades. 

Um dos problemas importantes da infra-estrutura brasileira é o abastecimento de 

água, por se tratar de um recurso fundamental para a vida humana. Esse problema 

ocorre não só pelo crescimento desordenado, mas por outros fatores como a 

disponibilidade da água, crescimento da população (resultando no aumento da 

demanda), mudanças de hábitos, perda na distribuição da água, entre outros. 

Como a maioria das pessoas acredita que o Brasil possui água em abundância, elas 

continuam utilizando a mesma em excesso. O Brasil detém mais de 12% da água 

potável do planeta segundo Paulo Varella diretor da Agencia Nacional de Águas 

(ANA), no ano de 2010 (Graziela Wolfart). Porém essa água não está distribuída de 

maneira uniforme. A região amazônica possui aproximadamente 70% da água 

brasileira, porém a população da região é de apenas 8% da nacional (ver Figura 1). 

Por esse motivo os grandes centros brasileiros já sofrem com o problema da escassez 

de água.  

 

Figura 01- Distribuição percentual de área territorial, disponibilidade hídrica e 
população nas cinco regiões brasileiras para o ano 2000.  

Fonte: GHISI(2006) 
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Além disso, observa-se um aumento acelerado da população que aconteceu nos 

últimos 40 anos, onde a população brasileira dobrou de 93 milhões na década de 70 

(Censo 1940-1991, IBGE) para 185,7 milhões de habitantes (Censo 2010, IBGE). 

Como a regiões ocupadas pela população não se foi distribuída proporcionalmente no 

território isso resultou em uma grande concentração de pessoas em determinadas 

cidades, aumentando dessa maneira a demanda do sistema de abastecimento, que na 

maioria dos casos não estava preparado para tal aumento resultando em uma serie de 

problemas no abastecimento.    

Aliado a esses dois fatores, é notório que ocorreu um desenvolvimento da tecnologia e 

o crescimento do poder aquisitivo gerando mudanças nos hábitos de consumo de 

água da população. Essas mudanças resultaram em um maior consumo, já que 

ocorreu um aumento do número de pontos de consumo de água: como piscinas e 

lavagem de um maior número de carros. 

Para evitar problemas futuros deve-se pensar em maneiras de reduzir o consumo da 

água proveniente do abastecimento público. As maneiras mais eficientes de se realizar 

isso é o uso racional da água e fontes alternativas de captação de água. Uma das 

fontes alternativas que apresenta bons resultados é o aproveitamento da água pluvial. 

Essa técnica surgiu a milhares de anos, porém com o passar do tempo e o surgimento 

de centrais de armazenamento de água, essa alternativa passou a ser pouco utilizada, 

ficando restrito na maioria das vezes as comunidades rurais. No entanto com a crise 

eminente no abastecimento de água, a técnica voltou a ser utilizada nas edificações. O 

aproveitamento da água pluvial ajuda a amenizar o aumento na geração de esgoto 

destinado ao tratamento.  

Dessa forma, este trabalho tem como principal objetivo avaliar o aproveitamento da 

água pluvial para fins não potáveis em residências. A avaliação é realizada através do 

detalhamento e de uma analise de viabilidade econômica do sistema Esse 

aproveitamento foi realizado buscando a máxima eficiência do sistema sem afetar os 

aspectos arquitetônicos da residência.  
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2. UTILIZAÇÃO DA ÁGUA PARA FINS RESIDENCIAIS  

O consumo da água nas residências está relacionado a vários fatores. Os fatores 

principais são clima, econômicos, sociais e tecnologia dos equipamentos utilizados. 

Alguns desses fatores são de suma importância para a implantação do sistema de 

aproveitamento de água pluvial. Como ocorre um gasto inicial considerável para a 

implantação do sistema em uma residência, deve-se levar em consideração se a 

família está disposta a arcar com esse gasto. Além disso, deverá ser observado se a 

região possui um índice pluviométrico suficiente para que o sistema seja implantado. 

Com base em vários estudos realizados em vários países do mundo sabemos que a 

bacia sanitária é o principal ponto de gasto de água de uma residência. Ela representa 

em media 40% do consumo total da água das residências nos países europeus e EUA 

(ver Tabela 1). No Brasil ela representa em torno de 19% do consumo total das 

residências (ver Tabela 2). 

Tabela 01- Distribuição do consumo de água em residências nos EUA, Reino Unido e 

Suíça. 

E.U.A Reino Unido Suíça 

Bacia 
sanitária 40% Bacia sanitária 37% Bacia sanitária 40% 

Banhos  30% Banhos  37% Banhos  37% 

Maquina de 
lavar roupas 
/ louças 

15% 
Lavagem de 
pratos 

11% 

Cozinha  6% 

Bebidas 5% 

Lavagem de 
roupas 

4% 

Vazamentos 5% Lavagem de 
roupas 

11% 
Limpeza de pisos 3% 

Jardins 3% 

Cozinha 10% 
Preparação de 
comida e bebida 

4% 
Lavar carros 1% 

Outros 1% 

Total 100% Total 100% Total 100% 
        Fonte: Sabesp, 2003.  
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Tabela 02- Distribuição do consumo de água em uma residência unifamiliar de alto 

padrão. 

LOCAL 
PORCENTAGEM 

DE CONSUMO 

Bacia Sanitária 19,00% 

Chuveiro 30,00% 

Lavatório  5,00% 

Pia  10,00% 

Tanque 2,00% 

Máquina de lavar roupas 15,00% 

Lavagem de carro 3,00% 

Rega de jardim 5,00% 

Piscina 11,00% 
Fonte: ROCHA et al. 1999. 

Como água da bacia sanitária não necessita possuir a mesma qualidade da água 

destinada ao consumo humano, então pode-se substituir a água proveniente do 

abastecimento público pela água pluvial sem o tratamento da mesma. 

2.1. UTILIZAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA 

2.1.1.  Introdução 

O armazenamento da água da chuva é vital em lugares onde a água não é encontrada 

em quantidade e qualidade suficientes. Porém é necessário tomar algumas 

precauções quando essa água é destinada ao abastecimento humano. 

A água da chuva armazenada pode apresentar uma aparência de água pura e limpa, 

mas muitas vezes isso não corresponde a realidade. Em algumas regiões urbanas, a 

água da chuva pode conter impurezas absorvidas da poluição atmosférica, não sendo 

recomendada para ingestão humana (GELT,2003; TOMAZ, 2003). 

A água da chuva depois de coletada pode ser utilizada para fins não potáveis, como 

resfriamento evaporativo, descargas de vasos sanitários, lavação de carros e roupas, 

piscinas com tratamento de cloro e irrigação. Nos EUA, a maior parte da água de 

chuva armazenada é usada para fins de irrigação (GELT, 2003). 

2.1.2. Elementos  

O sistema de coleta apresenta elementos primários como: locais de coleta e transporte 

da água da chuva, armazenamento e tratamento. Esses elementos podem sofrer 

alterações dependendo do objetivo e do projeto do sistema.  
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2.1.2.1. Coleta e transporte   

Em sistemas residenciais a coleta geralmente é realizada através do telhado. Logo 

após ser coletada pelo telhado, a água é destinada a calha.  Seguindo para os 

condutores verticais e horizontais, até chegarem ao reservatório. 

Os materiais mais comuns utilizados em telhados para captação de água de chuva 

são: telhas galvanizadas pintadas ou esmaltadas com tintas não toxicas, superfície de 

concreto, cerâmicas, policarbonato e fibra de vidro. As calhas também devem ser 

fabricadas com materiais inertes como PVC ou outros tipos de plásticos, evitando 

assim, que partículas toxicas provenientes destes dispositivos venham a ser lavadas 

para os tanques de armazenagem. 

Conforme a NBR 10844 para os condutores verticais, devem ser empregados tubos e 

conexões de ferro fundido (NBR 8161), fibrocimento, PVC rígido (NBR 10843, NBR 

5680), aço galvanizado (NBR 5580, NBR 5885), cobre, chapas de aço galvanizado 

(NBR 6663, NBR 7005), folhas-de-flandres (NBR 6647), chapas de cobre (NBR 6184), 

aço inoxidável, alumínio ou fibra de vidro, embora o mais comum seja o PVC rígido.  

Conforme a NBR 10844 para os condutores horizontais, devem ser empregados tubos 

e conexões de ferro fundido (NBR 8161), fibrocimento (NBR 8056), PVC rígido (NBR 

10843, NBR 5680), aço galvanizado (NBR 5580, NBR 5885), cerâmica vidrada (NBR 

5645), concreto (NBR 9793, NBR 9794), cobre, canais de concreto ou alvenaria. 

Os métodos de dimensionamento do condutor vertical e horizontal estão presentes na 

NBR 10844, ambos são calculados levando em consideração a vazão de projeto. A 

vazão de projeto é calculada com base em dois fatores: superfície de coleta da água 

da chuva e intensidade pluviométrica da região. 

A tubulação de distribuição deve ser dimensionada de maneira a atingir dois critérios 

básicos: velocidade máxima igual ou inferior a 3,0m/s e pressão entre 5 e 400kPa. 

Esses critérios são estabelecidos pela norma NBR 5626. 

 

2.1.2.2. Armazenamento  

O reservatório pode ser fabricado ou construído com diferentes tipos de materiais, 

dependendo de seu uso, custo ou finalidade. Alguns dos principais materiais utilizados 

são: material plástico, fibra de vidro ou algum outro material inerte. O material do 

reservatório adotado geralmente é inerte para água não sofrer alterações físicas e 

químicas. 
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O mesmo deverá ser mantido fechado, para evitar a contaminação da água por 

pássaros, insetos e outros animais, deve estar livre da presença de luz (pode 

contribuir para a proliferação de algas e bactérias) e sendo necessário realizar uma 

limpeza periódica.  

No caso da ocorrência de um volume de precipitação superior à capacidade de 

armazenamento do reservatório, a água excedente deve escoar pelo extravasor da 

cisterna para a rede pública de água pluvial. Caso não haja água da chuva suficiente 

na cisterna para suprir o reservatório superior de água pluvial, este deve ser 

automaticamente alimentado pelo sistema de abastecimento de água potável. 

O reservatório (inclusive tampa e porta de acesso) deve ser projetado de modo a ter 

resistência mecânica suficiente para atender sua função, sem apresentar deformações 

que comprometam seu funcionamento ou o funcionamento dos componentes nele 

instalados. O reservatório pré-fabricado deve ser instalado sobre uma base estável, 

capaz de resistir aos esforços sobre ela atuantes.  

2.1.2.2.1. Métodos de dimensionamento de reservatório 

Atualmente existem vários métodos de dimensionamento de reservatórios utilizando 

dados pluviométricos. Os principais e os citados pela NBR15527(ABNT 2007) são: 

método de Rippl, método de Azeredo Neto, método prático alemão e método prático 

inglês e o método prático usando o programa Netuno. 

No método de Rippl, o volume de água que escoa pela superfície de captação é 

subtraído da demanda de água pluvial em um mesmo intervalo de tempo. A máxima 

diferença acumulada positiva é o volume do reservatório para 100% de confiança 

(SCHILLER; LATHAN,1982). 

No método de Azeredo Neto, obtém-se o volume do reservatório de água pluvial por 

meio da equação: 

                                          Van = 0,0042 x Pa x A x T                                      (1.1) 

Onde: 

Van  = volume do reservatório (litros); 

Pa = precipitação pluviométrica anual média (mm/ano = litros/m² por ano); 

A = área de captação (m²); 

T = número de meses de pouca chuva ou seca (adimensional); 
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O método prático alemão é um método empírico, onde é usado o menor valor para o 

volume do reservatório entre: 6% do consumo anual ou 6% do volume da precipitação 

aproveitável. 

O método prático inglês é um método empírico onde o volume do reservatório é igual a 

multiplicação da área de coleta em projeção e a precipitação média anual, multiplicar 

por 5% o resultado. 

O método prático usando o programa Netuno criado pelo professor Enadir Ghisi, 

permite avaliar o volume ideal do reservatório de água pluvial a ser usado na 

edificação. Para a realização dos cálculos é necessário entrar com os seguintes 

dados: precipitação pluviométrica diária, área de captação, coeficiente de perdas, 

demanda diária de água potável per capita, numero de moradores e percentagem de 

água potável que pode ser substituída por água pluvial. 

 

2.1.2.3. Tratamento  

Estudos mostram que o tratamento da água pluvial captada é obrigatório devido aos 

riscos associados ao material carregado pela água de chuva durante o escoamento 

sobre a cobertura. Os materiais associados a água coletada podem ser material 

grosseiro como folhas, gravetos, sementes e sólidos suspensos ou material 

particulado como sedimentos sobre a cobertura ou microorganismos patogênicos. 

  

2.1.2.3.1. Qualidade da água pluvial 

De acordo com Zonet (2005), estão presentes na atmosfera uma mistura de gases na 

forma de particular sólidas e liquidas em suspensão. Como a formação da chuva é o 

resultado da combinação entre gotículas que formam as nuvens e de substâncias que 

a elas se incorporam durante a precipitação. 

Então sabe-se que a água da chuva apresenta propriedades químicas que podem 

variar conforme vários fatores, como as cargas de poluentes atmosféricos, as 

condições meteorológicas, as estações do ano, duração e intensidade da precipitação, 

localização geográfica e até mesmo o regime dos ventos. Para a utilização da água da 

chuva em residências, pode ser realizada uma classificação previa conforme o seu 

grau de pureza, baseado no local de coleta da água da chuva. A Tabela 3 mostra esta 

relação, porém as normas brasileiras permitem o uso da água coletada apenas nas 

coberturas. 
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Tabela 03- Graus de pureza x local e coleta x utilização das águas pluviais.  

Grau de Pureza Área de coleta das águas pluviais Utilização das águas pluviais 

A 
Telhados (locais não usados por 

pessoas e animais) 

Vaso sanitário, rega de plantas e outros 
usos. Se purificadas por tratamento 
simples são potáveis ao consumo. 

B 
Coberturas, sacadas (locais 

usados por pessoas e animais) 

Vaso sanitário, rega de plantas e outros 
usos, mas impróprias para consumo. 

(tratamento necessário) 

C 
Estacionamentos e jardins 

artificiais 

Vaso sanitário, rega de plantas e outros 
usos, mas impróprias para consumo. 

(tratamento necessário) 

D 
Vias elevadas, Estradas de 

Ferro e Rodovias 

Vaso sanitário, rega de plantas e outros 
usos, mas impróprias para consumo. 

(tratamento necessário) 

  Fonte: ZOLET (2005). 

Para uma analise mais detalhada da água coletada, devem-se observar alguns 

parâmetros de acordo com a fonte que se deseja adotar. Algumas fontes e alguns 

parâmetros estão mostrados na Tabela 4. 

Tabela 04- Comparativo de parâmetros entre a NBR 15527/07, a Portaria MS 

N°518/04 e Resolução CONAMA N° 357/05 para águas Classe II. 

Parâmetro  
Valor pela NBR 

15527/07 

Valor  pela 
Portaria MS N° 

518/04 

Valor pela Resolução 
CONAMA N° 357/05 para 

águas Classe II 

Coliformes Totais 
(NMP/100ml) 

Ausência em 
100ml 

Ausência em 
100ml não consta 

Coliformes 
Termotolerantes 
(NMP/100ml) 

Ausência em 
100ml 

Ausência em 
100ml 

1000 

Turbidez (UNT) 2 5 100 

Cor aparente (UNT) 15 15 não consta 

PH 6,0 a 8,0 6,0 a 9,5 6,0 a 9,0 

DB05 (mg/l) não consta não consta 5 

OD (mg/l ) não consta não consta 4 
 

Na maioria dos casos a qualidade da água será indicada para fins não potáveis, isso 

se deve a diversos fatores como materiais constituintes da área de captação, presença 

de animais, manutenção da área, entre outros. Para evitar uma influência maior 
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desses fatores geralmente descarta-se a água coletada no início da chuva, mas a 

quantidade exata de água a ser desprezada deve ser determinada após testes 

realizados no local, pelo fato de cada região apresentar fatores diferentes que 

interferem na qualidade da água. Geralmente o tempo estimado de descarte é de 

cinco minutos. 

 

2.1.2.3.2. Equipamentos de limpeza e descarte inicial de chuva 

Os equipamentos responsáveis pela limpeza das impurezas como folhas e galhos 

podem ser posicionados de diversas formas, mostraremos abaixo alguns exemplos: 

a) Filtro instalado no ponto de união da tubulação que drena a água de chuva dos 

condutores verticais. Como é demonstrado na Figura 2. 

 

Figura 02- Posicionamento do filtro após os condutores verticais. 

Fonte: Aquastock, 2011 

b) Filtro de descida, instalado diretamente nos condutores verticais. Como é 

demonstrado na Figura 3. 
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Figura 03- Posicionamento do filtro nos condutores verticais. 

Fonte: aquastock, 2011 

c) Filtro flutuante de sucção, instalado na tomada de água da bomba que faz a 

captação da água do reservatório para alimentar os pontos de consumo. Como 

é demonstrado na Figura 4. 

 

Figura 04- Posicionamento do filtro flutuante de sucção. 

Fonte: Aquastock, 2011 

Os separadores de água da chuva são responsáveis por separar e descartar as 

primeiras chuvas. Com isso é destinada a cisterna apenas as águas de chuvas que 

estarão mais limpas, pois as águas realizaram a lavagem da atmosfera, do telhado, 

calhas e tubulações. A Figura 5 detalhará um separador de água da chuva de baixo 

custo para residências populares. 
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Figura 05- Separador de águas de chuva 

Fonte: Sempresustentavel, 2011 

O separador acima é dividido em três partes: reservatório temporário para descarte da 

primeira água de chuva, saída para descarte das águas do reservatório temporário e 

desvio da água de chuva forte para a cisterna. O funcionamento do sistema ocorre da 

seguinte maneira: o reservatório encontra-se vazio quando começa a chover a água 

sai pelo furo na ponta do separador, depois o furo  não vai dar vazão para o excesso 

de água, enchendo dessa maneira o reservatório temporário e destinando a água para 

a cisterna. 

2.1.3. Estudo de caso 

Sobre a utilização da água da chuva já foram realizados vários estudos de casos 

buscando verificar a viabilidade da implantação do sistema em tipos diferentes de 

empreendimentos. Alguns desses trabalhos e seus resultados serão citados a seguir. 
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No ano de 2004 foi realizado um estudo de implantação de um sistema de 

aproveitamento de água pluvial para uma residência unifamiliar na cidade de Ribeirão 

Preto (HERNANDES et al. , 2004). O sistema buscava obter uma economia de 15 a 

25% do consumo mensal de água. Para obter essa economia buscou-se abastecer os 

vasos sanitários e as torneiras utilizadas para lavagem de piso, carros e irrigação do 

jardim. Com a implantação foi realizada uma analise de custo, para o calculo do tempo 

de retorno do investimento, levando em consideração todos os gastos para a 

implantação e o reajuste da tarifa de água. O resultado mostrou a viabilidade do 

sistema e um período de retorno estimado de seis anos e nove meses.   

No ano de 2004 foi realizado um estudo de aproveitamento de água pluvial de um 

edifício multifamiliar no município de São Carlos, São Paulo (CAMPOS et al. ,2004). O 

edifício possui sete pavimentos, sendo um térreo, cinco tipos e uma cobertura.O 

objetivo principal do estudo foi colaborar com o aprimoramento da tecnologia de 

aproveitamento de água pluvial e contribuir dessa maneira para o uso racional da 

água. O sistema implantado seguiu a seguinte logística: a água coletada era 

armazenada na cisterna e recalcada para o reservatório superior, do reservatório 

superior, a água abastece por gravidade as torneiras de jardim e as bacias sanitárias 

dos vestiários e dos banheiros do salão de festas. O resultado do mostrou que a 

tecnologia para a implantação do sistema foi de fácil dimensionamento e execução. 

 No ano de 2004 foi realizado um estudo de aproveitamento de água pluvial de um 

conjunto residencial localizado em Florianópolis, Santa Catarina (MARINOSKI et al. 

,2004). O estudo foi realizado com o objetivo de estimar o potencial de economia de 

água tratada através do aproveitamento de água pluvial de um conjunto residencial 

composto por seis blocos de apartamentos, os quatro primeiros blocos são compostos 

por 3 pavimentos e dois blocos por 5 pavimentos. A água coletada foi destinada a fins 

não potáveis (descargas de vasos sanitários e lavação de roupas). O resultado do 

estudo mostrou que o volume de água da chuva coletado poderia suprir 42,4% do 

consumo anual de água para fins não potáveis.  

No ano de 2004 foi realizado um estudo de aproveitamento de água pluvial de postos 

de combustíveis localizados em Santa Catarina (SIMIONI et al. ,2004). O estudo busca 

apresentar o potencial de economia de água tratada com a implantação de sistemas 

de captação de água da chuva. Para a realização do estudo foram levantados dados 

de consumo de água para lavagem dos veículos e análises estatísticas das 

precipitações nas regiões dos postos. A água coletada é armazenada em um 

reservatório e destinada à lavagem de veículos.  Com os volumes obtidos pelo método 
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dos maiores intervalos sem chuvas, a economia de água tratada atingiu os valores de 

79% e 84% para os casos estudados. 
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3. METODOLOGIA 

3.1.Escolha da edificação 

A escolha da edificação é baseada em alguns aspectos básicos: uma área de 

captação de água pluvial (telhado) com uma metragem quadrada considerável, espaço 

hábil para implantação de uma cisterna e uma quantidade significativa de pontos a 

serem alimentados pelo sistema. A facilidade de acesso a projetos de arquitetura e 

hidro-sanitário foi outro fator importante para a escolha. 

3.2.Regime pluviométrico 

A partir de uma serie histórica de dados de 1980 a 2010 determinou-se o regime 

pluviométrico para a região. Dessa maneira pode-se definir os meses de com maior e 

menor incidência de chuva e qual o valor da precipitação para esses meses, bem 

como a media pluviométrica dos meses e anos.  

3.3.Determinação da demanda 

A demanda foi determinada de acordo com os fins de utilização do sistema, a 

quantidade de pessoas residentes na edificação e a quantidade de vasos sanitários 

definidos pelo projeto arquitetônico da edificação. Para a determinação da demanda 

foram calculados os seguintes gastos de utilização de água: vasos sanitários, irrigação 

de jardim e lavagem de piso. 

3.4.Cálculo do volume do reservatório e dimensionamento de calha e 

condutores  

O volume do reservatório foi determinado com a utilização do programa Netuno. Esse 

programa permite avaliar o volume ideal do reservatório de água pluvial a ser usado 

em edificações levando em consideração o potencial de economia de água potável. 

No programa foram realizadas algumas simulações fixando a porcentagem de água a 

ser substituída e variando o coeficiente de aproveitamento e o volume do reservatório. 

3.5.Elaboração do projeto 

O projeto foi elaborado buscando atingir a maior eficiência do sistema com o menor 

custo. Para obter esse resultado o sistema foi posicionado de forma a deixar o mais 

próximo possível a cisterna, o ponto de coleta de água pluvial e o reservatório 

superior. Esse posicionamento também deve respeitar os limites de afastamento 



23 
 

determinados pelo condomínio. O projeto foi elaborado obedecendo as normas: NBR 

5626 e NBR 10844. 

3.6.Analise de viabilidade econômica 

A analise de viabilidade econômica é realizada para buscarmos o tempo de retorno do 

valor investido para implantação do sistema, levando em consideração o reajuste da 

tarifa de água. Para a determinação do valor investido foi necessário o levantamento 

dos materiais e mão de obra utilizados para a implantação do sistema e seus 

respectivos valores. Além disso levou-se em consideração o preço da água e do 

esgoto e o reajuste sofrido pelos mesmos. Com esses dados e utilizando uma vida útil 

do sistema de 20 anos, foi calculado o valor líquido presente, a taxa interna de retorno 

e o tempo de retorno do investimento. 
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3.1. Escolha da edificação  

O estudo de caso será realizado em uma residência unifamiliar com as características 

sendo descritas a seguir. 

A residência é um sobrado, localizado no Jardins Verona, Goiânia, Goiás. O terreno 

possui uma área de 516,83 metros quadrados, com uma área total construída de 

400,00 metros quadrados e uma área permeável de 130,99 metros quadrados. 

O pavimento térreo possui dois banheiros, lavabo, área de serviço, quarto de serviço, 

sala de estar, sala de jantar, copa/cozinha, sala de televisão, varanda, estendal, 

depósito e garagem. Resultando em uma área de 225,00 metros quadrados. Os 

banheiros possuem os seguintes pontos de água: chuveiro com misturador de água 

quente / fria, lavatório de água fria, ducha higiênica de água fria e vaso com caixa de 

descarga acoplada. O lavabo possui os seguintes pontos de água: lavatório de água 

fria, ducha higiênica de água fria e vaso com caixa de descarga acoplada. A área de 

serviço possui os seguintes pontos de água: dois tanques de água fria, ponto de 

maquina de lavar roupa e um ponto de tanquinho. A varanda possui o seguinte ponto 

de água: pia de água fria. A cozinha possui os seguintes pontos: pia de água fria, 

ponto de maquina de lavar louça de água fria e ponto de filtro de água fria. 

O pavimento superior possui três varandas, quatro suítes, uma circulação e uma sala 

íntima. Resultando em uma área de 175,00 metros quadrados. Os banheiros de três 

suítes possuem os seguintes pontos: chuveiro com misturador de água quente / fria, 

lavatório de água fria, ducha higiênica de água fria e vaso com caixa de descarga 

acoplada. O banheiro da suíte casal possui os seguintes pontos: dois chuveiros com 

misturador de água quente/fria, dois lavatórios com misturador de água quente/fria, 

banheira com misturador de água quente/fria, ducha higiênica de água fria e vaso com 

caixa de descarga acoplada. 

O telhado possui uma área de 156,71 metros quadrados. Com os dados fornecidos 

anteriormente sabemos que a residência possuirá seis vasos sanitários, dado 

importante para o trabalho, por ser uma das destinações para a água pluvial coletada. 

Os outros pontos de utilização serão as torneiras de jardim. O jardim possui os 

seguintes pontos: quatro torneiras de água fria. 

 3.2. Regime pluviométrico  

O regime de chuvas no Estado de Goiás é dividido em dois períodos um chuvoso e 

outro seco (Pereira et al., 2009), o chuvoso tem seu inicio em outubro e se estende até 
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abril do ano seguinte com uma média mensal superior a 100mm/mês, enquanto o 

período seco inicia-se em maio e vai até setembro e o volume total de precipitação 

médio não chega a 100mm.  

Como a residência encontra-se na cidade de Goiânia os dados pluviométricos 

deveriam ser os da cidade, no entanto os dados para Goiânia não possuem nem o 

quantidade, nem a consistência para ser usado para o dimensionamento. Com isso 

buscamos os dados de Trindade por ser o município mais próximo que possuía esses 

dados com consistência e quantidade.  

O município de Trindade tem uma precipitação média diária de 122 mm e uma 

precipitação máxima diária de 33 mm.  A partir dos dados pluviométricos da município 

de Trindade determinou-se o volume do reservatório, com a utilização do programa 

Netuno. A tabela abaixo mostra a precipitação total mensal média de cada mês nos 

últimos 30 anos. Onde o mês mais chuvoso foi de dezembro e o mês menos chuvoso 

o de julho.  

Tabela 05 – Precipitação total mensal média (mm) 

Mês 
Precipitação 
total (mm) 

janeiro 253,64 

fevereiro  214,20 

março  234,33 

abril  93,12 

maio  26,74 

junho 9,26 

julho 3,37 

agosto 15,85 

setembro 41,55 

outubro 124,27 

novembro 201,92 

dezembro 271,58 

 

A precipitação total anual média foi de 1489,84 mm, com o ano de 2007 sendo o 

menos chuvoso com 505,6 mm e o ano de 1992 sendo o mais chuvoso com 2228,7 

mm. 

3.3. Determinação da demanda 

O volume do reservatório deve evitar grandes perdas durante a cheia ou falta de 

d’água por dimensões menores que a necessária. Para esse caso determinou que a 
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água pluvial coletada seja utilizada para os seguintes fins: vasos sanitários, irrigação 

do jardim e lavagem de piso. Os vasos sanitários consumiram 6,8 litros a cada 

descarga, levando em consideração os seis vasos presentes na casa e que cada 

usuário usando cinco vezes, isso resulta em 6,12 metros cúbicos de água gastos por 

mês. A irrigação do jardim consome 1 l/m²/dia (TOMAZ, 2000), sendo realizada em 

dias alternados em uma área de 131 metros quadrados, isso resulta em 

aproximadamente  2,0 metros cúbicos de água gastos por mês. A lavagem de piso 

consome o mesmo que a irrigação do jardim, sendo realizada uma vez por semana em 

uma área de aproximadamente 400 metros quadrados, resultando em 1,6 metros 

cúbicos de água gastos por mês. Todos esses gastos somados resultarão em um 

gasto de 9,72 metros cúbicos de água por mês, podendo apresentar um valor maior, 

pois essa água também poderá ser usada para outros fins como lavagem de carros, 

limpeza da calçada, entre outros. 

A demanda de água potável para a residência é de 36,00 metros cúbicos por mês. 

Considerando 200 litros por habitante dia e seis moradores na residência. Com esse 

valor sabemos que a porcentagem de água potável a ser substituída é de 27%. 

Considerou-se a porcentagem de 30% devido aos outros fins que a água pode possuir 

como foi citado anteriormente. 

3.4. Cálculo do volume do reservatório e dimensionamento de 

calha e condutores  

3.4.1. Programa Netuno 

O programa Netuno é um programa computacional para o dimensionamento de 

reservatórios visando o aproveitamento de água pluvial em edificações. A metodologia 

para a construção do programa foi baseada em características básicas como: 

possibilidade da entrada de séries com um grande número de dados, versatilidade da 

construção de gráfico, permite importar dados de planilhas eletrônicas criadas no 

software Exel, permite avaliar o volume ideal do reservatório de água pluvial a ser 

usado em edificações levando em consideração o potencial de economia de água 

potável e realiza os cálculos diariamente considerando a demanda e a disponibilidade 

de água pluvial. 

Para a realização dos cálculos é necessário entrar com os seguintes dados: 

precipitação pluviométrica diária, área de captação, coeficiente de perdas, demanda 

diária de água potável per capita, numero de moradores, percentagem de água 



27 
 

potável que pode ser substituída por água pluvial e volume do reservatório de 

armazenamento. Como é mostrado na figura abaixo: 

 

Figura 06- Tela de entrada do programa Netuno. 

Com a realização dos cálculos obtém-se os seguintes resultados: volume extravasado, 

porcentagem de dias no período de análise em que a demanda de água pluvial foi de 

completamente atendida, parcialmente atendida e não atendida e consumo total 

mensal.  

3.4.2. Simulações  

As simulações foram realizadas fixando a porcentagem de água potável a ser 

substituída em 30%, conforme calculado no item 3.3., variando o coeficiente de 
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aproveitamento que depende do tipo e dos materiais da superfície de coleta da água 

da chuva e os volumes dos reservatórios entre os valores mais comumente 

encontrados no mercado e que atendiam melhor o sistema da residência. 

3.4.2.1. Simulação 1 

Os cálculos do programa foram realizados fixando o volume do reservatório inferior em 

três valores: 5000 litros, 10000 litros e 15000 litros. O volume do reservatório superior 

foi fixado nos três casos em 1000 litros. A porcentagem de água potável a ser 

substituída por pluvial foi fixada em 30%. O coeficiente de aproveitamento foi fixado 

em 70%.  

Para o reservatório de 5000 litros obteve-se os seguintes resultados: potencial de 

economia de água potável de 18,26%, volume extravasado 82625,1 litros por ano e 

porcentagem de dias no período de analise em que a demanda de água pluvial é 

atendida completamente 59,64%, parcialmente 2,25% e não atendida 38,1%. 

Para o reservatório de 10000 litros obteve-se os seguintes resultados: potencial de 

economia de água potável de 19,59%, volume extravasado 76630,9 litros por ano e 

porcentagem de dias no período de analise em que a demanda de água pluvial é 

atendida completamente 64,29%, parcialmente 1,87% e não atendida 33,84%.  

Para o reservatório de 15000 litros obteve-se os seguintes resultados: potencial de 

economia de água potável de 20,73%, volume extravasado 71466,2 litros por ano e 

porcentagem de dias no período de analise em que a demanda de água pluvial é 

atendida completamente 68,22%, parcialmente 1,64% e não atendida 30,14%.    

3.4.2.2. Simulação 2 

O coeficiente de aproveitamento foi fixado em 80%.  

Para o reservatório de 5000 litros obteve-se os seguintes resultados: potencial de 

economia de água potável de 18,61%, volume extravasado 104309 litros por ano e 

porcentagem de dias no período de analise em que a demanda de água pluvial é 

atendida completamente 60,95%, parcialmente 2,04% e não atendida 37,01%. 

Para o reservatório de 10000 litros obteve-se os seguintes resultados: potencial de 

economia de água potável de 20,00%, volume extravasado 98077,3 litros por ano e 

porcentagem de dias no período de analise em que a demanda de água pluvial é 

atendida completamente 65,78%, parcialmente 1,68% e não atendida 32,54%.  
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Para o reservatório de 15000 litros obteve-se os seguintes resultados: potencial de 

economia de água potável de 21,14%, volume extravasado 92912,5 litros por ano e 

porcentagem de dias no período de analise em que a demanda de água pluvial é 

atendida completamente 69,7%, parcialmente 1,42% e não atendida 28,88%.    

3.4.2.3. Simulação 3 

O coeficiente de aproveitamento foi fixado em 90%.  

Para o reservatório de 5000 litros obteve-se os seguintes resultados: potencial de 

economia de água potável de 18,9%, volume extravasado 126282 litros por ano e 

porcentagem de dias no período de analise em que a demanda de água pluvial é 

atendida completamente 61,97%, parcialmente 1,9% e não atendida 36,13%. 

Para o reservatório de 10000 litros obteve-se os seguintes resultados: potencial de 

economia de água potável de 20,35%, volume extravasado 119778 litros por ano e 

porcentagem de dias no período de analise em que a demanda de água pluvial é 

atendida completamente 67,03%, parcialmente 1,5% e não atendida 31,48%.  

Para o reservatório de 15000 litros obteve-se os seguintes resultados: potencial de 

economia de água potável de 21,5%, volume extravasado 114571 litros por ano e 

porcentagem de dias no período de analise em que a demanda de água pluvial é 

atendida completamente 70,98%, parcialmente 1,25% e não atendida 27,77%.    

3.4.3. Conclusões das simulações realizadas pelo programa Netuno para 

a edificação estudada   

Com os cálculos realizados para cada volume em situações diferente chegamos a 

algumas conclusões. À medida que o volume aumenta o potencial de aproveitamento 

de água potável aumenta, o número de dias em que a demanda é completamente 

atendida aumenta e o volume extravasado diminui.  O aumento do coeficiente de 

aproveitamento resulta em um aumento do: aproveitamento de água potável, do 

número de dias que a demanda é completamente atendida e do volume extravasado.  

O aumento da porcentagem de água a ser substituída por água pluvial gera um 

aumento do aproveitamento de água potável, aumento do número de dias que a 

demanda é completamente atendida e uma redução do volume extravasado. A analise 

dos valores apresentada mostra que a mostra também que a diferença dos itens 

dentro da mesma situação para volumes diferentes não é muito grande, podendo com 

isso adotar qualquer um dos três volumes estudados.  
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3.4.4. Dimensionamento da calha e condutores  

O dimensionamento foi realizado segundo a NBR 10844. O primeiro item que deve ser 

calculado é a vazão de projeto. A vazão de projeto para a edificação estudada foi de 

558,95 litros por minuto. Logo após é calculado a vazão suportada pela calha, que 

deve ser superior a vazão de projeto. A vazão suportada pela calha é de 2536,55 litros 

por minuto, para uma calha de aço galvanizado, com inclinação de 1% e seção 

retangular, de 40 centímetros de largura por 15 centímetros de altura. Como a vazão 

suportada é superior a vazão de projeto a calha pode ser executada dessa maneira. O 

condutor vertical deve atender a vazão de projeto. A tabela abaixo mostra os volumes 

que cada condutor suporta. 

Tabela 06- Vazão máxima de condutores verticais em função da taxa de ocupação. 

Taxa de ocupação  25% 30% 

D(mm) Vazão (L/min) 

75 188,57 255,54 

100 -- 550,33 

150 -- 1622,33 

200 -- 3494,37 

250 -- 6335,72 
Fonte: PCC-USP (2006) 

Considerando uma taxa de ocupação de 30 % podemos utilizar um condutor de 

150mm ou dois condutores de 100mm. Devido a facilidade de instalação e ao valor de 

mercado foi adotado dois condutores de 100mm.  

Para os condutores horizontais buscou-se seguir com os dois condutores de 100mm 

variando a inclinação, para que atenda a vazão de projeto calculada anteriormente. A 

tabela a sguir mostra a capacidade dos condutores horizontais. 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Tabela 07- Capacidade de condutores horizontais de secção circular (vazões em 

L/min) 

 

 

Fonte: NBR 10844 (1989). 

A menor inclinação que atende a dois condutores de 100mm é 1%, que foi a inclinação 

adotada. 

3.5. Elaboração do projeto 

O sistema foi montado baseado em um reservatório inferior para armazenagem da 

água da chuva e um reservatório superior responsável pela distribuição para os pontos 

de utilização. O sistema funcionará da seguinte maneira a água será coletada na 

cobertura, que possui telhado de telha fibrocimento, com duas águas, uma calha 

central, interrompida por um zenital e pelo volume da caixa d’água e uma marquise, 

cuja água coletada foi destinada diretamente ao condutor vertical (ver Figura 7 em 

anexo). Após ser captada a água é destinada aos condutores verticais, sofre um 

desvio no pavimento superior (ver Figura 8 em anexo), no pavimento inferior foram 

instalados o filtro e o separador de água da chuva, seguindo para os condutores 

horizontais. Os condutores verticais são embutidos através de um engrosso na 

parede. Dos condutores horizontais a água seque para o reservatório inferior, 

posicionado ao lado do deck (ver Figura 9 e 10 em anexo). Do reservatório inferior a 

água será bombeada para o reservatório superior, caixa d’água de 1000 litros, que 

será responsável por alimentar os pontos de vaso sanitário e os pontos de jardinagem. 

A Figura 11 (em anexo) mostra o esquema do sistema de água pluvial detalhado 

acima. 

3.6. Analise de viabilidade econômica  
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A viabilidade econômica do sistema foi realizada através do levantamento dos valores 

gastos para implantação e o valor economizado na tarifa de água e esgoto por mês 

devido à utilização do sistema. Com esses valores foi determinado um tempo de 

retorno do sistema. Alguns fatores como manutenção do sistema, valor gasto com a 

energia elétrica da bomba, entre outros foram desprezados devido a dificuldade em 

quantificá-los. 

 

3.6.1. Elementos acrescentados para a implantação do sistema 

Ao sistema hidro-sanitário sem o aproveitamento da água da chuva deve ser 

acrescentado os seguintes itens: tubulação de água pluvial (desvio da capitação da 

água coletada da cobertura destinando ao reservatório e não para a caixa de areia), o 

reservatório inferior de 5000 litros, bomba (responsável por enviar a água do 

reservatório inferior para o reservatório superior), filtro, separador de água da chuva, 

tubulação que interliga o reservatório inferior ao reservatório superior), reservatório 

superior (caixa d’água de 1000 litros), tubulação independente para as caixas d’água e 

torneiras de jardim.  

3.6.2. Valor dos elementos acrescentados para a implantação do sistema 

Os valores gastos para a implantação do sistema estão detalhados na tabela abaixo: 

Tabela 08 – Produtos acrescentados e seus respectivos preços. 

Produto 
Custo (material e mão de 
obra) 

Reservatório de 5000 litros e 
Filtro R$ 5.800,00 

Conjunto motor bomba de 
1HP R$ 609,00 

Tubos, conexões e 
reservatório de 1000 litros R$ 778,01 

Total R$ 7.187,01 

 

Esses valores gastos foram obtidos através da tabela de custos da AGETOP de julho 

de 2010 e pesquisas com os revendedores de Goiânia para os reservatórios e filtros 

da Aqualimp.  
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3.6.3. Valor atual e reajustes da tarifa de água e esgoto 

O valor da tarifa de água e esgoto muda de com a utilização ou não de uma fonte 

alternativa de água. Como é demonstrado nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 09- Tarifa da residência sem fonte alternativa de água. 

Categorias Faixas de 
Consumo/Economia 

(m3/mês) 

Tarifas 

Água 
(R$/m3) 

Esgoto (R$/m3) 

Coleta e 
afastamento Tratamento 

Residencial 
Normal 
(sem Fonte 
alternativa de 
água) 
 
 

1 a 10 2,17 1,59 0,43 

11 a 15 2,47 1,8 0,49 

16 a 20 2,82 2,06 0,56 

21 a 25 3,19 2,33 0,64 

26 a 30 3,61 2,64 0,72 

31 a 40 4,11 3,01 0,82 

41 a 50 4,66 3,41 0,93 

  acima de 50 5,3 3,87 1,06 
Fonte: SANEAGO, 2011. 

Tabela 10- Tarifa da residência com fonte alternativa de água. 

Categorias 
Faixas de 
Consumo/Economia 
(m3/mês) 

Tarifas 

Água (R$/m3) 

Esgoto (R$/m3) 

Coleta e 
afastamento 

Tratamento 

Residencial 
Normal (com 
Fonte alternativa 
de água) 

1 a 10 2,17 1,74 0,43 

11 a 15 2,47 1,98 0,49 

16 a 20 2,82 2,26 0,56 

21 a 25 3,19 2,55 0,64 

26 a 30 3,61 2,89 0,72 

31 a 40 4,11 3,29 0,82 

41 a 50 4,66 3,73 0,93 

acima de 50 5,3 4,24 1,06 
Fonte: SANEAGO, 2011. 

O reajuste da tarifa de água adotado foi de 5,971%, o último reajuste realizado pela 

SANEAGO. 

3.6.4. Tempo de retorno do valor gasto para a implantação do sistema  

Como foi estimado que a quantidade de água potável gasta por mês é de 36,00 

metros cúbicos e uma economia de 18,9% de água potável que resulta em 6,80 

metros cúbicos de água. Com esses itens podemos estimar o valor a ser gasto sem a 

instalação do sistema e com a instalação do sistema. Os valores serão representados 

na tabela a baixo: 
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Tabela 11- Comparação do custos mensal com e sem a implantação do sistema e 

valor economizado. 

 
Valor gasto sem a 

instalação do sistema 
Valor gasto com a 

instalação do sistema 
 Custo mínimo fixo R$ 6,58 R$ 6,58 

Tarifa de água R$ 147,96 R$ 105,41 

Tarifa de coleta e 
afastamento de esgoto 

R$ 137,88 R$ 105,41 

Total R$ 292,42 R$ 217,40 

Valor economizado    R$ 75,02   

 

Com um valor economizado de R$ 75,02, sofrendo um reajuste de 5,971% ao ano, e 

um investimento de R$ 7.187,01. O tempo de utilização do sistema adotado foi de 20 

anos. O tempo de retorno é de 11 anos e 7 meses. O valor presente líquido é de 

2809,97R$. A taxa interna de retorno é de 1,38%.  
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4. CONCLUSÃO  

Os resultados obtidos mostram a viabilidade da implantação do sistema, com um 

período de retorno de onze anos e sete meses. No entanto deve ser feita uma 

ressalva sobre essa viabilidade: o fato de certos gastos como manutenção do sistema 

e energia da bomba serem desprezados durante o cálculo de viabilidade. 

O sistema de água pluvial vem se tornando cada vez mais viável. Existem diversos 

fatores influenciando para que isso ocorra, dentre os principais estão: a tecnologia do 

sistema vem se tornando cada dia mais acessível e o imposto cobrado para o 

tratamento de água e esgoto vem aumentando substancialmente.   

Um fator importante a ser observado é a redução do impacto ambiental causado pela 

utilização do sistema, resultando em uma serie de benefícios para a sociedade. A 

redução do consumo de água potável e a menor quantidade de problemas de 

enchentes durante o período chuvoso. 

Como a implantação do sistema gera benefícios para a sociedade, a autoridade 

pública poderia considerar algum tipo de benefício ou incentivo fiscal para a 

implantação desse tipo de sistema, tornando o sistema ainda mais viável. 

Considerando também que a tendência do custo da água potável é aumentar devido à 

poluição dos mananciais e a cobrança pela captação da água. 
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