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 RESUMO: É fato que a crise hídrica brasileira vem se intensificando nos últimos anos 
em diversas localidades do país, mesmo naquelas onde a oferta é numerosa. Estudos, 
conscientização e caracterizações dessa situação se fazem cada vez mais necessários. 
Habitações familiares vem como grandes núcleos de consumo de água, visto que a 
maioria das necessidades básicas, do cotidiano, são executadas ali. Este trabalho tem 
como objeto propor soluções de conservação e uso eficiente da água, bem como o 
reuso de água de chuva para um dos blocos de um edifício residencial de classe média 
alta, com 60 apartamentos, situado na cidade de Goiânia-GO. Assim, buscou-se uma 
revisão bibliográfica e o planejamento de uma metodologia para elaborar um 

programa de conservação da água no edifício estudado. Através do levantamento dos 
dados do edifício foram obtidos alguns principais resultados como o indicador de 
consumo histórico de 160,6 L/hab.dia, uma economia total de 23 mil reais nas 
tarifas anuais e impacto de redução de 26,80%.  
 

ABSTRACT: It is a fact that the Brazilian water crisis has been intensifying in recent 
years in several localities of the country, even in those where the supply is 
numerous. Studies, awareness and characterization of this situation become more 
and more necessary. Family dwellings come as large centers of water consumption, 
since most of the basic necessities of everyday life are performed there. This work 
aims to propose solutions for conservation and efficient use of water, as well as the 
reuse of rainwater to one of the blocks of a residential building of the upper middle 
class, with 60 apartments, located in Goiânia, a Goiás’s city. Thus, a bibliographical 
review and the planning of a methodology to elaborate a program of conservation 
of the water in the studied building were searched. Through the survey of the 
building data, some main results were obtained, such as the consumption indicator 
of 160,6 L / hab.day, a total savings of 23 thousand reais in annual tariffs and a 
reduction impact of 26.80%. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é o principal insumo das indústrias e agricultura, estando ligada diretamente a economia e a 

existência da vida, logo não podendo ser substituída. É notável que a escassez hídrica se agrava a cada ano 

que se passa. Os motivos são diversos como o aumento da população, a poluição e assoreamento dos 

mananciais, o uso descontrolado dos recursos hídricos reduzindo assim as opções possíveis de 

abastecimento urbano. Tal fato mostra que parte da população não tem consciência da verdadeira 

importância desse insumo e da situação crítica atual. Dessa forma, é necessário tomar ações urgentes de 

precaução e preservação para conservar esse bem essencial para a vida.  

As principais ações para quebrar barreiras sociais e culturais que induzem ao aumento do consumo 

da água são conscientizar e educar (ONU, 2017). Clarke e King (2005) apresentam uma distribuição da água 

sendo 10% no consumo doméstico, 21% indústrias e 69% agricultura, podendo variar de um continente 

para outro. O consumo por pessoa também muda drasticamente pelo mundo todo, onde países mais 

desenvolvidos tendem a consumir mais água. Shen (2010) mostra que é maior o consumo por habitante 

por dia em países desenvolvidos comparado a países eminentes ou de baixo poder econômico.  

Os programas de conservação de água quando implantados resultam em uma grande economia de 

água potável, substituindo ou reduzindo o consumo da mesma. Várias técnicas podem ser adotadas para 

melhorias como reaproveitamento de água pluvial e águas cinzas para fins não potáveis. A educação e 

conscientização ambiental também trazem resultados satisfatórios para a economia de água, assim como a 

substituição de aparelhos hidráulicos com defeitos resultando em grandes economias. Na Universidade 

Federal de Goiás foi feito a implantação de um plano de conservação elaborado por Gomes (2011) no 

Edifício da Reitoria no qual foram substituídos os aparelhos hidráulicos com defeitos por novos que eram 

mais econômicos resultando em uma economia mensal de 30,06% da água potável. 

Uma pesquisa feita pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (2016), 

apresenta indicadores de perdas relativos a serviços de abastecimento de água prestado para o município 

de Goiânia como o consumo médio per capita de água de 170,3 litros/habitante/dia. 

 Diante da crise hídrica que o Brasil vem enfrentando a interface de Goiânia não é diferente. 

Portanto deve-se buscar novas melhorias, tecnologias e investimentos para a otimização do consumo 

evitando o esgotamento das fontes naturais. 

2. OBJETIVO 

O presente estudo buscou realizar o diagnóstico do consumo de água e avaliação do impacto de 

redução gerado pelo plano de intervenção proposto em um condomínio habitacional vertical buscando 

diretrizes para a implantação de um Programa de Conservação de Água (PCA). 

3. METODOLOGIA 

O objeto de estudo do presente trabalho é um condomínio na cidade de Goiânia, Goiás que conta 
com 4 (quatro) torres/Blocos, mas a análise de estudo foi restringida a apenas a um dos blocos para 
resultados mais sucintos. O Bloco 1 é dividido em 15 andares com 4 (quatro) apartamentos com uma área 
de 93 m² para cada apartamento e conta com 3 quartos. São cerca de 130 moradores ao todo e conta com 
uma área comum, uma sala de jogos e um salão de festas. 

Os pontos de consumo de água analisados foram as torneiras, todos os pontos de saída de água 
(como ligações para máquinas de lavar, torneiras higiênicas, torneiras de pias, tanques e lavatórios), os 
chuveiros e as bacias sanitárias de cada apartamento bem como a área comum, o salão de jogos e o salão 
de festas.  
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A primeira etapa do estudo consistiu no levantamento dos apartamentos e da quantidade de 

moradores no edifício como também na busca por estudos similares para fins de orientação em relação à 
metodologia aplicada ao estudo. 

Foi utilizado como base a metodologia da OLIVEIRA (1999) o qual se divide em 4 (quatro) etapas 
primordiais. Sendo elas, a Auditoria, o Diagnóstico, o Plano de Intervenção e a Avaliação de Impacto de 
Redução.  

A Auditoria propôs o conhecimento inicial da edificação onde foram feitos os levantamentos dos 
dados do sistema hidráulico predial e o levantamento de perdas conforme SABESP (2015).  

A identificação de vazamentos dos aparelhos sanitários (torneiras, chuveiros e saídas de água, como 
citados anteriormente) de cada apartamento foi realizada com a relação de volume e tempo. Já para a 
identificação das bacias sanitárias utilizou-se o método de coloração através do uso de permanganato de 
potássio onde os dados foram registrados em planilhas de consumo. 

É importante ressaltar as definições de que o IC histórico (Índice de Consumo histórico) é o valor 
encontrado através dos cálculos realizados neste trabalho e o IC estimado, é o valor resultante após a 
implementação do programa de conservação deste artigo. 

Os vazamentos visíveis foram identificados através da observação e o volume perdido quantificado de 
acordo com SABESP (2015). Já a perda no alimentador predial foi realizada através do Teste do Hidrômetro 
com a boia do reservatório inferior travada e em observação visual. 

Na etapa de diagnóstico do consumo as informações foram sintetizadas obtendo-se assim, o consumo 
médio mensal, o número de agentes consumidores, o indicador de consumo histórico de água, o consumo 
per capita, o índice de perda de vazamento visível, perda diária total do sistema e o índice de aparelhos 
economizadores nos apartamentos, conforme equações 1,2,3,4,5 e 6 apresentadas a seguir.  

a) Indicador de Consumo Histórico (IC) em m³/hab.dia: foi calculado utilizando-se a Equação 1 para cada 
apartamento. 

 

𝐼𝐶 =  
𝑉ℎ𝑖𝑑𝑟ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

𝑁ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑠𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
∗ 100% 

Em que,  
𝑉ℎ𝑖𝑑𝑟ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜: Volume de água que foi obtido através das contas de água de cada apartamento (m³). 
𝑁ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠: Quantidade de habitantes por apartamento (hab). 
𝐷𝑖𝑎𝑠𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜: Período de consumo analisado (dias). 

Foram obtidos através de pesquisas os indicadores de consumo histórico e calculado o indicador de 
consumo estimado, todos pelo número de dias da medição realizada em cada apartamento. 

b) Índices de perda (%) e índices de vazamentos (%) pelas Equações 2 e 3, respectivamente: 

𝐼𝑃 =  
𝑉𝑝

𝑉𝑚
∗ 100%   

 

𝐼𝑉 =  
ΣPuV

ΣPu
∗ 100%   

 
Em que, 
𝑉𝑝 é o volume de água perdido no vazamento (m³); 
𝑉𝑚 é o volume de água medido ou consumido no mesmo período em que ocorreu o Vp (m³); 
PuV é o ponto de utilização do sistema com vazamentos; 
Pu é ponto de utilização do sistema. 

O consumo médio diário foi calculado através da soma total dos consumos mensais analisados em 
m³/mês.  

c) Consumo per capita (L.hab/dia), vide Equação 4: 

𝑃𝑒𝑟 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 ∗1000

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 1 𝑚ê𝑠 
  

 

(Eq. 1) 

(Eq. 2) 

(Eq. 3) 

(Eq. 4) 
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d) Índice de aparelhos economizadores de cada apartamento (%), vide Equação 5: 

𝐼𝐸 =  
 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑎𝑝.  𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙ℎ𝑜𝑠 
∗ 100  

 
Foi importante ainda conhecer o perfil de consumo dos moradores a fim de identificar os hábitos de 

consumo e definir os cenários de abastecimento futuro e onde será atuado. É intuitiva a relação entre um 
padrão socioeconômico alto e um maior consumo de água, pois é manifestado em atividades ligadas ao 
lazer como o uso de piscinas e duchas, além de atividades domésticas como o uso de máquinas de lavar, 
irrigação de jardins e lavagem de automóveis (DALMÔNICA,2014).  

De posse dos dados obtidos na etapa do diagnóstico do consumo, buscou-se a elaboração do plano 
de intervenção contendo propostas de melhorias, conforme metodologia apresentada pela SABESP (2015).  

Visando a redução da demanda de água potável consumida, estudou-se a implantação de um sistema 
de aproveitamento de água pluvial no edifício. 

Para o dimensionamento do reservatório de águas pluviais foi utilizado o programa NETUNO 4, 
desenvolvido no LABEEE (Laboratório de Eficiência Energética em Edificações) da UFSC (Universidade 
Federal de Santa Catarina) e pelo professor Enedir Ghisi juntamente com seu aluno de mestrado em 
parceria com as universidades Unicamp e Unesp que possui o objetivo de estimar uma potencial economia 
de água através de aproveitamentos de águas pluviais. Tal programa vem acompanhado de um manual de 
instruções que detalha seu funcionamento (GHISI, 2014). 

O reservatório foi dimensionado para cobrir o consumo de água das bacias sanitárias que, 
representam aproximadamente 30% do consumo de uma residência, segundo estudo de BARRETO (2008).  
Desta forma, o uso previsto neste estudo atende à NBR 15527 (ABNT, 2007) que trata sobre o 
aproveitamento de água de chuva captada de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. A 
porcentagem de 30% para todo o período de estiagem foi aplicada sobre o IC histórico médio identificado 
para os apartamentos.  

Os principais dados de entrada para o dimensionamento dos reservatórios através do programa 
Netuno são: as áreas de contribuição para a captação da chuva, obtidas através da planta de edificações no 
condomínio sendo apenas a cobertura do bloco 1 e o telhado da garagem externa, totalizando uma área de 
2845 m²; o histórico pluviométrico da região de Goiânia de 1996 a 2016 adquiridos no portal do Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET, 2017); e a quantidade total de moradores do Bloco 1, identificados na 
etapa de auditoria de consumo, totalizando 130 moradores incluindo crianças. 

Após a inserção dos dados e execução da simulação no programa Netuno foram obtidos gráficos de 
consumo de água pluvial, possível atendimento aos moradores da água pluvial, volume extravasado e uma 
planilha contendo os dados.  

Como etapa final tem-se o cálculo do impacto de redução de consumo da água (IR), o qual é realizado 
após a implementação das ações, através da leitura dos hidrômetros e a análise da redução do impacto no 
período de estudo. Tal impacto de redução foi calculado através da Equação 6.  

 

𝐼𝑅 =  
𝐼𝐶𝐴𝑃−𝐼𝐶𝐷𝑃

𝐼𝐶𝐴𝑃
∗ 100%     

Em que, 
𝐼𝑅 é o impacto de redução do consumo de água por apartamento (%); 
𝐼𝐶𝐴𝑃 o indicador de consumo antes do PCA (Programa de Conservação de Água) e; 
𝐼𝐶𝐷𝑃 e indicador de consumo depois do PCA. 

Os resultados dessa etapa serão divulgados aos usuários com o propósito de incentivo a continuidade 
dos hábitos de consumo daqueles que já os praticam, bem como a adoção de novas práticas e a mudança 
de comportamento daqueles que ainda não as possuem, sempre levando em consideração os indicadores 
de consumo e os resultados da redução de consumo do edifício. 

 

 

(Eq. 5) 

(Eq. 6) 
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4. RESULTADOS 

A partir das visitas técnicas realizadas em todo o Bloco 1 do condomínio, a área de análise foi dividida 
em três partes: área comum, apartamentos e Hall dos apartamentos. A Tabela 1 apresenta o número de 
equipamentos hidráulicos presente em cada uma das áreas. 

TABELA 1: Quantidade de aparelhos hidráulicos na edificação 

Aparelho Área Comum Apartamentos 
Hall dos 

apartamentos 

Torneiras 7 300 15 

Chuveiros - 120 - 

Bacias Sanitárias 4 180 - 

Saídas de água* - 180 - 
* Considerou-se como saída de água as ligações presentes na área de serviço e nos banheiros, utilizadas geralmente para         

abastecer máquinas de lavar roupa e torneiras higiênicas respectivamente. 

                                               FONTE: Autoria Própria. 

O consumo histórico médio do Bloco 1 do edifício foi obtido através do acompanhamento das 
contas de água de cada apartamento pelo site da Saneago (SANEAMENTO DE GOIÁS S/A) onde pode ser 
visualizado no Gráfico 1. 

 
FIGURA 1: Consumo médio mensal da Torre 1 do edifício estudado. 

FONTE: Autoria própria. 

 Nota-se que o consumo de água encontrado teve uma baixa amplitude de variação, onde nos 
meses de abril e junho encontram-se os maiores valores. Os menores valores foram evidenciados nos 
meses de agosto, onde ocorreu uma crise hídrica por conta da seca que atingiu o manancial de 
abastecimento desta região na cidade de Goiânia; em dezembro que representa mês de férias e viagem 
para muitos moradores; e em fevereiro que representa um mês com menos dias. 
 A partir da visita aos apartamentos e com os dados sobre o número de habitantes de cada 
residência coletado, foi possível obter um gráfico Boxplot das Figuras 2 e 3 que mostram a distribuição do 
Indicador de Consumo de cada unidade residencial presente no edifício e da torre em gera 
respectivamente. 
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FIGURA 2: Valores de indicador de consumo histórico de cada residência distribuídos em boxplot. 

FONTE: Autoria própria. 

 
FIGURA 3: Valores de indicador de consumo histórico da torre em estudo distribuídos em boxplot. 

FONTE: Autoria própria. 

A partir da Figura 2 é possível analisar a variação, onde foi possível obter o número de moradores, 
de cada apartamento mensalmente em relação ao seu indicador de consumo histórico no período de 1 ano 
através dos boxplots e seus outliers, o que revela por exemplo uma alta variação de consumo do 
apartamento 202. 

O valor encontrado de IC foi igual a 160,60 L/hab.dia, comparado à média da literatura que 
representa 200 L/hab.dia (TOMAZ, 1999), representa um bom desempenho na utilização da água por parte 
dos moradores e funcionários da edificação. No entanto, quando comparado à média do consumo per 
capita para a região Centro-Oeste do país, que é de 140,13 L/hab.dia, e a média para o estado de Goiás, 
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que é de 136,82 L/hab.dia (SNIS, 2016), percebe-se a necessidade de redução de consumo através de 
intervenções aos aparelhos sanitários e de maior educação ambiental por parte dos moradores.  
 Na Tabela 2 encontram-se as informações estatísticas que auxiliam no entendimento dos dados 
obtidos: 

TABELA 2: Principais medidas estatísticas referentes ao indicador de consumo 

Estatística 
Indicador de Consumo histórico 

(L/hab.dia) 

Média 160,60 

Desvio Padrão 60,41 

Coeficiente de variação (%) 37,62 % 

Mediana 156,41 

 

Os valores de desvio padrão e coeficiente de variação revelam que os dados de consumo do 
condomínio são heterogêneos e possuem uma alta variância em torno da média. Trazendo isso para uma 
observação prática, nota-se que os valores de indicador de consumo são bem diferentes na maioria dos 
apartamentos, o que pode ocorrer devido à hábitos e fatores diversificados em relação ao uso da água 
pelos seus moradores. 

As residências em que habitavam crianças geralmente tiveram um valor acima da média ideal. Isso 
pode ocorrer devido uma maior necessidade de água no cotidiano ou pela utilização excessiva de água por 
parte das próprias crianças, que ainda não possuem educação ambiental relacionada ao uso controlado do 
recurso. Os valores apenas desses apartamentos podem ser analisados pelo Gráfico 3. 

 

 
FIGURA 4: Valores de indicador de consumo histórico de cada residência com crianças distribuídos em 

boxplot. 
FONTE: Autoria própria. 

A média do Indicador de Consumo histórico apenas dos apartamentos com crianças foi de 179,50 
L/hab.dia, o que comprova a maior demanda de água necessária nesse caso. Isso também revela, 
estatisticamente, que apartamentos com crianças tem esse valor, em média, de 10,53% maior no Bloco 1 
do condomínio estudado. O maior valor de IC histórico encontrado em um apartamento em todo o 
condomínio foi de 316,67 L/hab*dia, onde nesse apartamento também habita crianças. 

Foram encontradas perdas de água em apartamentos e também na área comum do edifício. O valor 
máximo de perda encontrado em um apartamento foi de 21,60 m³/mês, o mínimo de 4,32 m³/mês, e a 
média por apartamento de 7,56 m³/mês. Desta forma, o índice de perdas calculado foi de 14,56%. 
Portanto, perde-se em média no edíficio 120,96 m³/mês e 1.451,52m³/ano.  
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A grande maioria dessas perdas foram identificadas por filetes visíveis dentro das bacias sanitárias, 

considerando que cada filete de bacia sanitária encontrado nos testes visuais representa perdas de acordo 
com a Tabela 3. 

TABELA 3: Perdas de água por vazamento em bacias sanitárias. 

Número de filetes de 
vazamento 

Correspondente de 
vazamento (L/min) 

Perda diária (L/dia) 

1 à 3 0,1 144 

3 à 6 0,3 432 

Mais furos 0,5 720 

                                                   FONTE: OLIVEIRA apud DECA (s.d). 

As tarifas da SANEAGO (concessionária da cidade) dependem de quantos metros cúbicos foram 
consumidos ao final do mês, consultando a tabela de tarifas da AGR foi possível obter o preço do metro 
cúbico de água tratada e tarifas incluídas da rede de esgoto usados pela concessionária. Assim, foi 
encontrado um valor de R$ 1.012,18 por mês gastos apenas com perdas (AGR, 2017). 

Todos os apartamentos possuem aparelhos hidráulicos de igual quantidade, e foi notado que 
20,95% deles são economizadores. Na grande maioria dos apartamentos encontrou-se arejadores com 
restrição de vazão para torneiras que já estavam presentes no momento da construção do prédio e como 
não houve substituições o equipamento continua a ser utilizado ao longo dos anos de habitação. 

O índice de vazamentos encontrado foi de 2,38%, ou seja, apenas essa porcentagem entre todos os 
aparelhos apresentavam algum tipo de perda, o que demonstra conscientização por parte dos moradores 
com questões relacionadas ao desperdício. 

A figura 5 mostra a distribuição, em reais, que as intervenções e consertos nos aparelhos 
hidráulicos ocasionaram nas contas de água de cada apartamento. 

 
FIGURA 5: Boxplots comparativos dos valores de contas de água com e sem reparos efetuados. 

FONTE: Autoria própria. 

O valor médio resultante das contas em situação normal foi de R$ 146,80 e com possíveis reparos 
nos aparelhos hidrossanitários, principalmente nas bacias, foi de R$ 125,39. Houve uma diminuição no 
valor médio das tarifas de 14,60%.  

Somados, os reparos geram uma economia total anual de aproximadamente R$ 15.150,00 para os 
moradores, então foi calculado um novo indicador de consumo estimado, obtendo-se um valor de 135,64 
L/hab.dia, resultando assim em um impacto de redução de 18,40%, comparado com o IC em situação 
normal sem reparos. 
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Os baixos índices referentes à reduções encontrados evidenciaram que apenas substituições e 

reparos de aparelhos, para o condomínio em estudo, não seriam suficientes para ocasionar uma grande 
melhora no uso eficiente da água, assim foi proposto como alternativa a instalação de um sistema de 
reaproveitamento de água de chuva para complementar o projeto de conservação de água. 

O próximo passo foi o cálculo do reservatório de água pluvial como forma de estabelecer uma fonte 
de suprimento alternativa no edifício.  Foi aplicado nesta análise, a porcentagem de 30% do Indicador de 
Consumo histórico (IC) médio dos apartamentos de 160,60 litros/hab.dia, tendo como valor de entrada de 
48,075 L/hab.dia, considerando o uso desta água apenas nas bacias sanitárias, porcentagem de uso 
indicada por Barreto (2008).  

Após o processamento dos dados no programa Netuno 4 foi gerado um gráfico (Figura 6) e  obtidos 
resultados que possibilitaram a análise da viabilidade de implantação do sistema. 

 
FIGURA 6: Gráfico que apresenta o volume ideal de reservatório inferior para captação de água de chuva. 

FONTE: Autoria própria. 
 

A Figura 1 mostra uma curva logarítmica que relaciona o potencial de economia de água potável 
com o volume do reservatório inferior, onde quanto maior o reservatório inferior maior poderá ser essa 
demanda. Porém percebe-se que há uma tendência em estabilizar o potencial de economia de água 
potável em aproximadamente 60%. É possível notar também que após 16m³do reservatório inferior o 
gráfico mostra que deve haver uma variação muito grande no volume para um pequeno aumento no 
potencial de economia de água potável, logo é possível concluir que começa a se tornar inviável 
economicamente um reservatório maior, indicando assim o reservatório ideal como 16m³. Resulta em um 
potencial de economia de água potável de 44,30% de 48,075 L/hab*dia que é o consumo com bacias 
sanitárias estimado. Também é indicado pelo NETUNO um reservatório superior no valor de 6,14 m³ que é 
igual à demanda média de água pluvial por dia. 

Ao longo dos dias do ano o reservatório atende a demanda completa em 39% dos dias e 
parcialmente em 9,44%.  Em 51,56% dos dias a demanda não será suprida. 

Caso o sistema de aproveitamento fosse implantado, juntamente com os reparos e substituições 
dos aparelhos hidrossanitários com vazamentos, o novo IC estimado médio para o Bloco 1 seria de 117,60 
L/hab*dia, que comparado ao valor inicial de 160,60 L/hab*dia, gera um impacto de redução de 26,80%. O 
valor de IR, assim, mais expressivo, tornando o uso da água muito mais eficiente no condomínio.  

A figura 7 mostra a variação, em reais, que todas as medidas adotadas e implantadas ocasionaram 
nas contas de água de cada apartamento. Os vazios representam apartamentos onde não foi possível obter 
leituras de consumo. 
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FIGURA 7: Variação dos valores mensais das contas de água com sistema de aproveitamento de água de 

chuva instalado. 
FONTE: Autoria própria. 

Comparando novamente com os R$ 146,80 gastos, em média, com o pagamento das contas 
mensais por cada condômino, implantando o sistema de aproveitamento esse valor diminui para R$ 
108,85. 

Somadas, essas medidas estabelecidas, acarretaria em uma economia média anual de, 
aproximadamente, R$ 23.000,00 para o Bloco 1 e seus habitantes. 

5. CONCLUSÃO 

A pesquisa teve por objetivo a identificação e diagnóstico do consumo de água em uma das torres 
do condomínio Água Marinha, mensurando custos e benefícios para possíveis medidas de redução. 

Inicialmente, foi levantado que nessa habitação familiar de cerca de 130 habitantes, o consumo 
médio gira em torno de 14,54 m³/mês através do acompanhamento das faturas de contas de água emitidas 
pela SANEAGO. Com um valor de IC de 160,60 L/hab*dia estando acima da média indicada pelo SNIS, foram 
propostas algumas medidas de redução. 

A substituição ou reparo de bacias sanitárias foi a principal medida imediatamente viável para o 
condomínio em estudo, pois foram nelas que todos os vazamentos foram encontrados. Bacias 
economizadoras com caixa acoplada dotadas de válvulas “dual flux”, representa uma economia de, em 
média, 60% de água nas descargas realizadas.  

A troca dos aparelhos hidráulicos com defeitos no edifício pode economizar 116,64 m³ de água 
potável total, apenas relacionada aos filetes de vazamento encontrados nos apartamentos do bloco, 
significando um média de R$ 1.260,00 de economia nas contas de água somadas mensalmente. 

Com reparos aos aparelhos hidrossanitários, seu valor que inicialmente era de 160,60 L/hab*dia, 
caiu apenas 18,40%, associando com outras medidas de conservação como um sistema de aproveitamento 
de água de chuva esta redução pode ser maior. 

A possível construção de um reservatório para água da chuva revelou que o IC estimado poderia ser 
de 117,61 L/hab*dia, atendendo em 44,30% o consumo gasto apenas nas bacias sanitárias ao longo do ano. 
Essa medida também geraria uma economia para o Bloco 1 de aproximadamente R$ 23.000,00 anuais. 
Assim, comparando com o IC estimado inicial, o impacto de redução aumentou para 26,80%, sendo um 
valor expressivo para validar as propostas. 

Palestras de educação ambiental para conscientização dos moradores também teriam um impacto 
significativo na economia fazendo com que a água seja mais valorizada. Dessa forma os moradores seriam 
influenciados a mudarem seus hábitos cotidianos reduzindo o tempo de banho, abertura de torneiras 
apenas quando necessário e o reparo imediato de vazamentos futuros. 
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