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RESUMO – O desenvolvimento urbano, agrícola e industrial têm submetido os recursos hídricos a 

grandes pressões. A redução do uso de água potável nas edificações através de fontes alternativas 

para atividades que não exijam potabilidade é uma solução promissora para construções mais 

sustentáveis. Dentre as fontes alternativas, destacam-se as águas pluviais. Neste trabalho foi avaliada 

a viabilidade técnica e econômica de implantação um sistema de aproveitamento de águas pluviais 

(AAP) em uma edificação multifamiliar localizada em Santa Maria - RS. Foram elaborados projetos 

de instalações hidrossanitárias para um sistema convencional e para o mesmo sistema com adaptações 

para o aproveitamento de água pluvial. Além das compatibilizações necessárias e dimensionamento 

do próprio sistema para captação e armazenamento de água da chuva, foram realizados todos os 

projetos hidrossanitários para viabilizar a utilização da água da chuva nas descargas das bacias 

sanitárias e na limpeza de áreas comuns da edificação, além das instalações convencionais. Foram 

realizados orçamentos para as duas concepções de instalações e foi analisado o período de retorno do 

investimento necessário para a implantação do sistema de AAP. Verificou-se que a instalação do 

sistema de AAP possui limitações técnicas, relacionadas ao volume de armazenamento de águas 

pluviais, e sua implantação aumentaria em 12% os custos das instalações, em comparação com as 

instalações convencionais, sendo o sistema de tratamento e armazenamento de águas pluviais 

correspondente a 43% deste aumento nos custos. Além disso, o sistema seria pago somente após 10 

anos e 2 meses e garantiria atendimento de apenas 28% dos volumes de demandas avaliadas.  

 

ABSTRACT – The avaialability of water resources has been pressures by increasing demands dua 

to urban, agricultural and industrial development. Reducing the consumption of drinking water in 

buildings by using alternative sources of water for activities that do not require potability is a 

promising solution for more sustainable buildings. Among the existing alternative sources, rainwater 

stands out. In this work, the technical and economic feasibility of implementing a rainwater 

harvesting system (AAP) in a multifamily residential building located in Santa Maria - RS was 

evaluated. Plumbing systems were designed for a conventional installations and for na alternative 

system. Complementarily to the conventional facilities, all necessary compatibility as well the 

Rainwater design were carried out enablinge the use of rainwater for toilet flushing and cleaning the 

Building common áreas. Budgets were made for the two conceptions evaluated and the return on 

investment necessary for the implementation of the AAP system was analyzed. The AAP system has 

technical limitations, related to the rainwater storage tank volume, increasing the plumbing costs by 

12% in comparison with the conventional ones. In addition, the AAP system would only be paid after 

10 years and 2 months and would guarantee that only 28% of the assessed demand were met. 
 

1) Universidade Federal de Santa Maria: Av. Roraima 1000, Santa Maria – RS, vitoriatmartin@gmail.com, 55 996975997 

2) Universidade Federal de Santa Maria: Av. Roraima 1000, Santa Maria – RS, ruti@ufsm.br, 55 981283297 
3) Universidade Federal de Santa Maria: Av. Roraima 1000, Santa Maria – RS, dga@ufsm.br, 55 981283362 



                                                            

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 2 

 

Palavras-Chave – Aproveitamento de água da chuva; sustentabilidade, instalações hidrossanitárias. 
 

INTRODUÇÃO 

Saúde humana, segurança alimentar, assentamentos urbanos e rurais, produção de energia, 

desenvolvimento industrial e agrícola, crescimento econômico e ecossistemas são todos dependentes 

da água e, portanto, vulneráveis aos impactos da escassez dos recursos hídricos. A demanda por água 

tem se apresentado crescente nos últimos anos, resultado do crescimento populacional e do 

desenvolvimento urbano, agrícola e industrial que, aliados à mudança climática, estão agravando as 

situações das regiões que possuem problemática de escassez de água e irão conduzir ao estresse 

hídrico locais onde os recursos hídricos ainda são abundantes (WWAP/ONU, 2020).  

No cenário brasileiro, o desenvolvimento econômico e o processo de urbanização têm 

impulsionado a demanda por água no país. Embora o uso predominante no Brasil seja a irrigação, em 

cidades com grande concentração de população urbana, como São Paulo e Rio de Janeiro, prevalece 

o abastecimento humano (SNIS, 2019a). Adicionalmente, embora haja uma vasta disponibilidade de 

água no território brasileiro, representando 12 % dos recursos hídricos mundiais, a distribuição dos 

mananciais é desigual, tendo em vista a heterogeneidade de regimes climatológicos e hidrológicos 

devido à grande extensão territorial do país (HAFNER, 2007).  

A Agência Nacional de Águas (ANA) considera as águas pluviais uma fonte alternativa de água 

para atender demandas menos restritivas, ou seja, utilizar fontes de água não potável para usos menos 

nobres, como irrigação, lavagem ou descargas de bacias sanitárias, promovendo um abastecimento 

alternativo em usos que não oferecem riscos à saúde humana e preservando a água potável para 

atender exclusivamente necessidades que exijam sua potabilidade (ANA et al., 2005).  

Portanto, sistemas de aproveitamento de água da chuva apresentam-se como uma atrativa opção 

para amenizar os problemas de escassez de água nos centros urbanos e promover soluções mais 

sustentáveis (FIORI; PIZZO, 2004). Além disso, o aproveitamento de água da chuva nas edificações 

pode contribuir na redução do volume de escoamento superficial que chega até as redes de drenagem 

urbana, aliviando esses sistemas. 

Um sistema genérico de aproveitamento de água da chuva é composto por uma área de captação 

(telhados), componentes de transporte (calhas, condutores verticais e horizontais), estrutura de 

armazenamento (tanques, reservatórios), sistema de tratamento que depende da qualidade da água e 

do uso previsto (filtros, descarte de first-flush, desinfecção) e sistema de distribuição de água da 

chuva, que depende dos usos (AMORIM e PEREIRA, 2008). Todos estes componentes devem ser 

tecnicamente dimensionados, e estas instalações devem estar compatibilizadas com os demais 

sistemas existentes na edificação, para que haja sucesso do aproveitamento de água da chuva. 

Informações referentes a analises de viabilidade técnica e econômica de sistemas de 

aproveitamento de águas pluviais em edifícios residenciais no Brasil ainda são escassas e, portanto, 

estudos nessa área são necessários para nortear o desenvolvimento de projetos que utilizem essa fonte 

alternativa de água nas edificações (SANT’ ANA; MEDEIROS, 2017). 

 Nesse contexto, o presente trabalho apresenta um estudo detalhado que buscou realizar uma  

análise de viabilidade  técnica e econômica da implantação de um sistema predial de aproveitamento 

de águas pluviais em um edifício residencial multifamiliar localizado na cidade de Santa Maria – Rio 

Grande do Sul. Para o estudo, foram realizados todos os projetos técnicos necessários para as 

instalações da edificação que seriam necessárias se a água potável fosse utilizada para todos os fins 

(projeto convencional) e, um projeto alternativo que incluiu a coleta, armazenamento, tratamento e 

distribuição da água da chuva para fins não potáveis nas descargas de bacias sanitárias e na limpeza 

de áreas comuns da edificação (projeto AAP). Adaptações estruturais e de projeto arquitetônico 
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necessárias à implantação do AAP também foram avaliadas. A viabilidade econômica foi verificada 

por meio da quantificação de todos os custos necessários para a implementação e manutenção do 

AAP, da economia devido à redução do consumo de água potável, e uma análise do retorno financeiro 

do investimento. 

METODOLOGIA 

Edificação em estudo 

Foi selecionado um projeto arquitetônico de um edifício multifamiliar condizente com a 

tipologia das edificações existentes na cidade de Santa Maria, município localizado na região central 

do Estado do Rio Grande do Sul. A edificação estudada é um residencial multifamiliar com 10 

pavimentos, 4 apartamentos de 67m² por pavimento. Cada apartamento possui 2 dormitórios (uma 

suíte), 2 banheiros, 1 sala de estar, 1 cozinha, 1 lavanderia e 1 sacada. A planta baixa do pavimento 

tipo está apresentada na Figura 1.  

Figura 1 – Planta baixa do pavimento tipo do edifício.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 O pavimento térreo é ocupado por garagens e por um espaço reservado para reservatórios de 

água. No projeto arquitetônico já foram previstos 2 shafts em cada apartamento, ou seja, aberturas 

verticais destinadas à passagem de tubulações hidráulicas, 1 nos banheiros e 1 na cozinha. Para fins 

de cálculo de consumo de água, foi utilizado como valor de referência dois habitantes por dormitório. 
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Critérios para o projeto hidrossanitário convencional 

Foram elaborados todos os traçados e realizados os dimensionamentos das instalações 

hidrossanitárias, compatíveis com o projeto estrutural e arquitetônico do edifício, incluindo as 

instalações prediais de água fria, de água quente, de esgoto sanitário e de águas pluviais. Durante o 

processo de escolha de material, traçado e dimensionamento, foi priorizada a solução técnica-

economicamente mais viável. 

 Para o sistema de alimentação e distribuição de água fria, foi utilizado o PVC rígido soldável 

para as tubulações e conexões, e o CPVC foi utilizado nos projetos de água quente. As instalações de 

água fria e de água quente foram projetadas de acordo com as instruções da  NBR 5626 (ABNT, 

2020), com dimensionamento conforme sugerido na sua versão anterior de 1998 (ABNT, 1998), visto 

que a atual versão da norma não contempla uma metodologia de dimensionamento das tubulações de 

distribuição de água. 

Para o dimensionamento do ramal predial e dos volumes dos reservatórios, utilizou-se um 

consumo de água per capita de 160 L.hab-1.dia-1, de acordo com o consumo médio de água de 148,2 

L.hab-1.dia-1 para o estado do Rio Grande do Sul, apontado pelo Diagnóstico SNIS dos Serviços de 

Água e Esgotos 2019, adicionado de uma parcela de consumo para a limpeza de pisos em áreas 

comuns do edifício. Foram previstos 4 reservatórios de fibra de vidro para o armazenamento de água 

potável, com distribuição indireta, sendo 2 reservatórios inferiores e 2 superiores, a fim de suprir a 

demanda de, pelo menos, 24 horas.  

Em relação às instalações de esgoto sanitário, o projeto foi realizado de acordo com a NBR 

8160 (ABNT, 1999), as tubulações foram dimensionadas pelo Método das Unidades Hunter de 

Contribuição (UHC) sugerido pela norma, considerando o PVC.  

A instalações de águas pluviais do projeto hidrossanitário foram projetadas para precipitações 

com 5 anos de período de recorrência, conforme a NBR 10844 (ABNT, 1989), utilizando tubos de 

PVC. Para a obtenção da vazão de projeto, utilizou-se a intensidade pluviométrica da região de acordo 

com a equação intensidade-duração-frequência de chuva (IDF) para Santa Maria – RS (ROMAN, 

2015), conforme a equação 1: 

𝐼 =  
870,289.𝑇𝑟0,1632

(𝑡+8,76)0,7258                                                                                           (1) 

sendo:  

I a intensidade pluviométrica (mm.h-1);  

t a duração (min);  

Tr o período de retorno (anos).  

Critérios para o projeto hidrossanitário com aproveitamento de água da chuva 

 Para viabilizar o aproveitamento de água da chuva, foi necessário realizar alterações no 

projeto de sistema de águas pluviais realizado para o sistema convencional, que incluiu os condutores 

horizontais e o posicionamento das caixas de areia, permitindo que todos o escoamento pluvial fosse 

encaminhado para uma unidade inferior de tratamento e reservação de água. Além disso, para 

viabilizar a utilização da água da chuva nas bacias sanitárias dos apartamentos e limpezas de áreas 

comuns, foi necessária a introdução de um sistema elevatório independente do sistema de água 

potável, reservatório superior para armazenamento de água da chuva, e uma rede de distribuição de 

água da chuva, que também implicou em modificações do projeto de água fria potável, previamente 

elaborado no sistema convencional. O dimensionamento do sistema de águas pluviais e de 

distribuição de água da chuva seguiu as mesmas recomendações técnicas aplicadas para o projeto 

convencional. 
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Ainda, para determinar o volume de armazenamento de água da chuva necessário, e sistemas 

de tratamento, foram utilizadas as orientações da NBR  15527 (ABNT, 2019), NBR 16782 (ABNT, 

2019) e NBR 16783 (ABNT, 2019b). Para a estimativa das demandas de água da chuva utilizou-se o 

percentual médio dos valores de referência apresentados em diferentes estudos (Tabela 1). O método 

da simulação de longo prazo foi utilizado para verificar o nível eficiência de diferentes volumes de 

reservatório no atendimento às demandas, a partir dos dados pluviométricos diários da Estação Santa 

Maria, localizada na cidade de Santa Maria-RS. 

Tabela 1 – Distribuição do consumo de água nas residências, em % com relação ao consumo diário. 

Autor 
Bacia 

Sanitária 
Chuveiro Lavatório 

Áreas 

Externas 

HAFNER (2007) 22 37 7 3 

IKEDO apud PETERS (2006) 33 25 - - 

ALMEIDA et al apud PETERS (2006) 31 12 13 - 

Empreend. Horizontal MIERZWA et al (2006) 7 55 15 3 

Empreend. Vertical MIERZWA et al (2006) 8 61 17 0 

OLIVEIRA (2004) apud OLIVEIRA (2006) 41 37 - 7 

Residência 1 OLIVEIRA (2005) 30 33 3 - 

Residência 2 OLIVEIRA (2005) 26 46 7 - 

LINDSTROM (2004) apud FIORI (2005) 40 30 - - 

SANTOS (2002) apud FIORI (2005) 5 55 - - 

TOMAZ (2000) apud FIORI (2005) 35 27 6 3 

MIELI (2001) apud BAZZARELA (2005) 20 20 20 10 

USP apud DECA (2008) 29 28 6 - 

IPT apud DECA (2008) 5 54 7 - 

BARRETO (2008) 5,5 13,9 4,2 - 

GISHI e FERREIRA (2007) 21,9 14,9 10,6 - 

GUISHI e OLIVEIRA (2007) 28 39,2 2,25 - 

FIORI e PIZZO (2008) - 48,2 14,9 - 

MÉDIA 23 35 9 4 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Análise econômica 

 Todos os projetos foram elaborados no software Autodesk Revit, a fim de auxiliar no processo 

de traçado, facilitar compatibilização e permitir obter o quantitativo detalhado do total de peças e de 

tubulações pertencentes a cada uma das instalações hidrossanitárias. Assim, uma vez finalizados os 

projetos, foram quantificados os custos relacionados às duas concepções de projeto previamente 

apresentadas: convencional e com aproveitamento de água da chuva. Os custos incluíram o material, 

mão de obra de instalação e custos de manutenção.  

 O orçamento para as duas concepções de instalações estudadas foi elaborado a partir dos 

custos unitários de fornecimento e de instalação desonerados obtidos na tabela do Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI do mês de dezembro de 2020. Para os 

componentes não abrangidos pela tabela SINAPI, considerou-se os custos unitários fornecidos pelo 

software ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia Estadual 

de Habitação e Obras Públicas de Sergipe – CEHOP. Já os custos dos elementos necessários ao 

tratamento de águas pluviais foram estimados a partir de cotações realizadas junto a empresa 

Ecoracional em janeiro de 2021. 

 Para verificar em quanto tempo o sistema com aproveitamento de água da chuva seria pago, 

e passaria a produzir retorno financeiro, foi aplicado método do payback descontado (equação 2), 

considerando a atualização mensal do valor investido a partir da taxa mínima de atratividade de 0,17% 

ao mês, valor médio da poupança para o ano de 2020: 
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𝐼0 = ∑
𝐵𝑛−𝐶𝑛

(1+𝑖)𝑛
𝑛
1                                                                                                                     (2) 

sendo:  

𝐼0 o investimento inicial; 

B os benefícios; 

C os custos; 

i a taxa mínima de atratividade (TMA); 

n o tempo de retorno. 

Todas as análises foram realizadas considerando a diferença entre os custos do sistema 

convencional e com o aproveitamento de água da chuva. A contabilização dos benefícios ocorreu a 

partir da economia mensal de água potável, que foi obtida a partir do sistema tarifário da Companhia 

Riograndense de Saneamento – CORSAN em vigência a partir de outubro de 2020, considerando o 

volume de água economizado por mês em decorrência da implantação do sistema e da demanda 

estipulada. Em relação aos custos, considerou-se os custos de funcionamento e manutenção do 

sistema em decorrência dos gastos de energia elétrica em função do funcionamento das bombas de 

recalque do sistema de água da chuva, a partir das tarifas vigentes homologadas pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e de produtos químicos para o tratamento de águas pluviais 

cotados com a empresa Cobasi em abril de 2021. 

RESULTADOS 

Projeto convencional 

A população da edificação foi estimada em 160 habitantes, resultando em um consumo diário 

de água potável de 25.600 L. Considerando uma reserva adicional para situações de interrupção de 

abastecimento, e recomendações da NBR 5626, foram alocados 2 reservatórios inferiores de 15.000L 

e 2 reservatórios superiores de 10.000L cada, totalizando um volume de 50.000L, suficiente para 

atender a 46 horas de desabastecimento. Para elevação mecânica da água foi verificada a necessidade 

de uma bomba com potência de 0,75 CV, além de todas as tubulações e conexões necessárias à 

instalação. Para medição do consumo de água, utilizou-se hidrômetros individuais, que foram 

posicionados no pavimento técnico localizado na cobertura, resultando em colunas individuais de 

distribuição de água potável para cada unidade autônoma, posicionadas em shafts previstos nas 

cozinhas. Optou-se por padronizar o traçado e o diâmetro das tubulações de água fria e de água quente 

dos apartamentos, através da utilização de tubulações comumente utilizadas em áreas internas, com 

25mm e 22mm de diâmetro, respectivamente. Para o sistema de aquecimento de água, optou-se por 

aquecedores de passagem à gás (GLP) individuais, portanto, sem necessidade de coluna de água fria 

exclusiva. Na figura 2 está representada a distribuição das tubulações de água fria e de água quente 

nos banheiros dos apartamentos. 
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Figura 2 – Distribuição de água fria (azul) e de água quente (vermelho) nos banheiros.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para coleta e encaminhamento de águas pluviais coletadas em uma área de cobertura de 405m², 

foram dimensionadas 4 calhas de chapas de aço galvanizado, 2 calhas de corte 40, 1 de corte 33 e 1 

de corte 25. Cada calha foi conectada a 2 condutores verticais, em um total de 4 condutores verticais 

de 100 mm, posicionados nos shafts dos banheiros. No térreo, na base dos condutores verticais, foram 

posicionadas caixas de areia com dimensões 30x30cm.  

Em relação às instalações de esgoto sanitário, foram utilizados os shafts dos banheiros para 

alocar os tubos de queda que recebem os efluentes dos banheiros e os tubos de queda das lavanderias, 

ambos dotados com ventilação secundária, além do uso de ventilação primária. Os shafts das cozinhas 

foram utilizados para a passagem dos tubos de queda com ventilação primária, que recebem as águas 

servidas das pias e as encaminha até as caixas de gordura duplas com capacidade de 120 L localizadas 

no térreo.  

Projeto com aproveitamento de água da chuva 

Foram realizadas modificações nos traçados e no dimensionamento dos condutores horizontais 

de águas pluviais posicionados no térreo, a fim de prever o encaminhamento da água da chuva 

coletada na cobertura para o sistema de tratamento e armazenamento. Além disso, as caixas de areia 

foram reposicionadas e substituídas por caixas de inspeção. Para armazenamento da água da chuva 

foi utilizado um reservatório de fibra de vidro com capacidade de 15.000L, o qual apresentou garantia 

de atendimento à demanda de 28%. Embora essa volumetria apresente uma baixa eficiência, deve-se 

destacar que foram avaliados volumes superiores, que não produziram maios confiabilidade ao 

sistema, em razão da alta relação demanda/área de captação. Além disso, volumes superiores seriam 

igualmente inviáveis, em função do espaço disponível na edificação para esse fim. 

Para o tratamento da água da chuva foi previsto um filtro, modelo ECO 1000 da empresa 

Ecoracional, e uma bomba dosadora de cloro. Anterior ao sistema de armazenamento também foi 

posicionado um reservatório de descarte do first-flush, o qual foi dimensionado considerando o 

descarte dos 2mm iniciais da precipitação, resultando em 810L. No entanto, em função dos volumes 

de reservatórios de polietileno disponíveis no mercado, foi adotado um com capacidade de 750L. 



                                                            

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 8 

Para a distribuição de água da chuva aos pontos de utilização previstos, realizou-se o traçado e 

o dimensionamento de uma rede totalmente independente da rede de água potável, além de 

modificações no projeto do sistema de água fria realizado anteriormente, a fim de evitar conexões 

cruzadas entre as duas redes de distribuição de água. A estimativa do consumo de água da chuva 

realizada a partir dos valores apresentados na Tabela 1 resultou em uma porcentagem de 27% do 

consumo diário total do edifício, ou seja, 7.155 L de água não potável consumidos diariamente.  

De forma semelhante ao sistema de água potável, considerou-se um sistema de distribuição 

indireto de água da chuva, com um reservatório inferior localizado no térreo, de 15.000L, e um 

superior alocado no pavimento técnico, com capacidade de 7.500L, próximo aos reservatórios de 

água potável e com alimentação alternativa de água potável. Para a medição e controle do consumo 

de água da chuva foi considerado um hidrômetro após a saída do reservatório superior e, para a 

elevação mecânica da água tratada até o reservatório de distribuição, dimensionou-se uma bomba de 

0,25CV para um funcionamento de 6 horas por dia. 

Foram posicionadas colunas de distribuição de água da chuva nos shafts dos banheiros para 

alimentação das bacias sanitárias. Próximo ao ponto de utilização das bacias sanitárias, foi prevista 

uma espera de água potável, conforme a Figura 3, caso o usuário opte por esta fonte de água nas 

descargas das bacias sanitária.  

Figura 3 – Distribuição de água fria (azul), de água quente (Vermelho) e de água da chuva (cinza) nos banheiros.

  

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Análise econômica 

 A Tabela 2 mostra os custos de cada concepção de instalação hidrossanitária, de acordo com 

os sistemas de água fria, de água quente, de esgoto sanitário e de águas pluviais. Ressalta-se que, para 
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as instalações com aproveitamento de água da chuva, houve alteração nos projetos e nas quantidades 

dos elementos das instalações de águas pluviais, água fria, e necessidade de incorporar um sistema 

elevatório adicional. Os sistemas de esgoto sanitário e de água quente não precisaram ser alterados.  

 
Tabela 2 – Custos de fornecimento e instalação das duas tipologias de instalações hidrossanitárias. 

Projeto 
Custo Água 

Fria 

Custo Água 

Quente  

Custo Esgoto 

Sanitário  

Custo Águas 

Pluviais 
Custo Total  

Convencional  R$ 133.173,69   R$48.659,48   R$  83.722,84   R$22.959,23   R$   288.515,24  

Com aproveitamento 

de águas pluviais 
 R$ 146.142,86   R$48.659,48   R$  83.722,84   R$45.725,40   R$   324.250,58  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conforme se observa, houve acréscimo de 12% no custo de instalação do sistema 

hidrossanitário com previsão para instalações com aproveitamento de água da chuva em relação às 

instalações hidrossanitárias convencionais. Somente o sistema de tratamento e armazenamento de 

águas pluviais correspondem a 43% deste aumento nos custos. 

 Em relação ao período de retorno do investimento necessário para cobrir os custos adicionais 

com a implantação do sistema de água da chuva, o sistema apresentou um tempo de retorno de 10 

anos e 2 meses, representando uma economia média mensal de água potável de 58,8m³ por mês. A 

Tabela 3 apresenta os benefícios e custos mensais em função da implantação do sistema AAP. Como 

a CORSAN considera a taxa de retorno de esgoto igual a 70% do volume de água potável consumido, 

essa estimativa também foi integralizada aos custos mensais. 

Tabela 3 – Custos e benefícios mensais do sistema de aproveitamento de água da chuva. 

Custo Bomba Centrífuga 

Tarifa kWh - ANEEL 

(R$/KwH) 
 Potência bomba (W)  

 Tempo diário de 

funcionamento (h)  

 Custo 

diário (R$)  

 Custo 

mensal 

(R$)  

0,59 420,00 6,00 1,49 44,60 

Custo Produtos Químicos 

  Pastilha de cloro 
 Custo diário 

(R$)  

 Custo mensal 

(R$)    
  R$/unidade unidade/dia 

6,24 187,20   
  3,12 2,00   

Benefícios 

       Economia de água  Economia de esgoto  Economia mensal (R$)   

 R$/m³ m³/mês R$/m³ m³/mês 
R$555,01  

 6,53 58,80 4,15 41,16  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

CONCLUSÃO 

O objetivo deste estudo foi analisar a viabilidade técnica e econômica da implantação de um 

sistema de aproveitamento de águas pluviais em um edifício residencial multifamiliar. Foi possível 

incluir o sistema de captação de água da chuva e de distribuição de água não potável sem a 

necessidade de adaptações arquitetônicas e estruturais, tendo em vista que no projeto arquitetônico já 

eram previstos espaços adequados para a passagem das tubulações. No entanto, a viabilidade técnica 

ficou limitada à baixa confiabilidade do sistema, com garantia de apenas 28% ao atendimento das 

demandas para descargas de bacias sanitárias e lavagem de pisos de áreas comuns da edificação. Não 

foi possível aumentar a confiabilidade do sistema, mesmo com a avaliação de maiores volumes de 

reservação, dada a pequena área de captação da edificação frente aos volumes demandados. Além 

disso, volumes maiores de reservatório seriam tecnicamente inviáveis em função da disponibilidade 

de espaço na edificação, a menos que os mesmos fossem executados enterrados, o que implicaria em 

custos adicionais e dificuldades de manutenção. 
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Em relação à análise econômica, o sistema com aproveitamento de água da chuva representou 

um aumento de 12% no custo de fornecimento e instalação, em comparação com as instalações 

hidrossanitárias convencionais. Esse investimento teria retorno após 10 anos e 2 meses de sua 

implementação. Embora o investimento inicial para implantação do sistema de aproveitamento de 

água da chuva não seja significativo, comparado ao custo total do investimento na edificação, a baixa 

eficiência do sistema para o caso estudado implica em uma pequena economia mensal de água potável 

comparada ao consumo total do edifício. Deve-se destacar, no entanto, que a economia de água 

potável também acarreta benefícios ambientais, cujos custos não foram avaliados neste estudo.  
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