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1. INTRODUÇÃO 

A economia de água é cada vez mais uma premissa em diversas atividades industriais e 

comerciais. Frequentemente, o aproveitamento de água de chuva é adotado para reduzir custos com 

o consumo de água potável ou para garantir pontos e atender critérios de certificações ambientais e 

selos de sustentabilidade de empreendimentos, características recentemente muito valorizadas no 

mercado imobiliário. A utilização da água da chuva, além de trazer o benefício da conservação da 

água e reduzir a dependência excessiva das fontes superficiais de abastecimento, reduz o 

escoamento superficial, minimizando os problemas com enchentes, buscando garantir a 

sustentabilidade urbana (ANNECHINI, 2009). 

A concepção e o projeto de sistemas de aproveitamento de água de chuva estão condicionados 

às diretrizes da norma ABNT NBR 15.527, de 2007, que fixa requisitos de qualidade e tratamento 

para garantir o aproveitamento seguro desta oferta alternativa. 

Estes sistemas normalmente têm custos operacionais bem menores que os valores das tarifas 

de água potável distribuída pelas concessionárias. Assim, sistemas de aproveitamento de água de 

chuva são economicamente viáveis, mas concepções equivocadas e projetos sem critérios técnicos 

bem fundamentados podem levar ao projeto de sistemas ineficientes e com tempos de retorno do 

investimento muito altos. 

Para garantir o projeto de um sistema exequível e viável, mas acima de tudo eficiente, a 

escolha do volume do reservatório é um fator decisivo (ANNECHINI, 2009), uma vez que nestes 

sistemas o reservatório de armazenamento da água captada é a parte mais onerosa do projeto. 



Tomaz (2004) afirma que o custo do reservatório pode variar de 50% a 85% do custo total do 

sistema de aproveitamento de água de chuva, conforme seu tipo e tamanho. 

Com o intuito de projetar sistemas mais eficientes, um modelo matemático pode ser utilizado 

para simular um ano de funcionamento do sistema, considerando-se diferentes volumes de 

reservação. O resultado da simulação é a quantidade de água potável economizada, através da sua 

substituição por água de chuva, para cada volume de reservatório considerado. 

Para melhor avaliação, este resultado pode ser expresso em porcentagem do consumo em usos 

não potáveis que é substituído por água de chuva tratada, também chamado de taxa de atendimento. 

Estas estimativas de substituição de água potável por água não potável podem ser traduzidas em 

economia de custos com base no valor da tarifa da água praticada pela concessionária local. A 

extrapolação desta economia ao longo do tempo em conjunto com a determinação dos custos de 

implantação e de operação do sistema permitem estimar os diferentes tempos de retorno e taxas 

internas de retorno obtidos para cada volume de reservação simulado. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O modelo matemático do sistema de aproveitamento de água de chuva pode ser elaborado em 

softwares de simulações hidráulicas computacionais, como por exemplo o EPANET 

(www.epa.gov/nrmrl/wswrd/dw/epanet.html). 

O modelo consiste em um reservatório com uma entrada e uma saída. A entrada representa a 

água de chuva captada, enquanto a saída representa a água de chuva tratada consumida em usos não 

potáveis. 

A água de chuva captada é determinada a partir dos dados da estação pluviométrica mais 

próxima ao local do empreendimento, considerando-se apenas as séries que possuem dados diários 

completos. Comparando-se o histórico de vários anos hidrológicos (de outubro a setembro, de modo 

a respeitar o ciclo de precipitações anuais) destes dados, escolhe-se o ano hidrológico cuja média de 

precipitação é a mais próxima da média global para todos os anos considerados. A partir dos dados 

de precipitação diária do ano selecionado, é determinada uma distribuição horária da chuva para 

todos os dias do ano onde ocorreu precipitação. Como a intensidade da chuva não é uniforme ao 

longo do tempo, é utilizada uma distribuição de intensidade de chuva triangular. Multiplicando-se 

esta série de dados de intensidade pela área de captação do empreendimento obtém-se a série de 

vazões de chuva captada. Sobre esta série aplicam-se ainda dois coeficientes: o run-off, que 

representa a proporção de água evaporada ou absorvida pela área de captação e, quando utilizado, o 

coeficiente de eficiência do filtro removedor de detritos, que consiste na primeira etapa de 

tratamento da água de chuva. Após a aplicação destes coeficientes têm-se finalmente a série de 

vazões de entrada no reservatório. 



A saída do reservatório é determinada como a demanda de água para usos não potáveis de 

acordo com a tipologia e a ocupação prevista para o empreendimento em questão e também é 

representada como uma série de vazões distribuídas ao longo do tempo. 

Com base nestas séries de dados de vazão o software é capaz de simular o funcionamento 

hidráulico do sistema para cada um dos diversos volumes de reservatório pré-determinados, 

gerando como resultado a quantidade de água de chuva que pôde ser aproveitada nos usos não 

potáveis. 

A quantidade de água de chuva aproveitada representa a economia de água potável obtida. 

Através das tarifas praticadas pela concessionária do local do empreendimento calcula-se então a 

economia financeira proporcionada pelo sistema. 

Os custos de implantação e operação do sistema são determinados com base nos materiais e 

equipamentos necessários à reservação, ao tratamento e à distribuição da água de chuva e são 

estimados de acordo com os custos de sistemas similares previamente implantados pela Sharewater. 

Comparando-se o custo inicial de implantação do sistema, o seu custo de operação distribuído 

no tempo e a economia esperada também distribuída no tempo, determina-se a taxa interna de 

retorno e o tempo de retorno do investimento para cada volume de reservatório simulado, 

escolhendo-se então aquele volume que representa o melhor investimento. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como exemplo é apresentado abaixo um estudo feito para um empreendimento no Rio de 

Janeiro. A estação pluviométrica escolhida foi a de prefixo 02243129, da bacia Atlântico - Trecho 

Leste. Analisando-se as séries disponíveis, foi escolhido como ano padrão o ano hidrológico de 

outubro de 2008 a setembro de 2009. 

Foram considerados um coeficiente de run-off de 0,8 e um coeficiente de eficiência do filtro 

removedor de detritos também de 0,8, resultando em um coeficiente final de 0,64 a ser aplicado 

sobre a série pluviométrica padrão. A área de cobertura do empreendimento é de 3.500 m². A 

demanda de água não potável foi estimada em 20 m³ por dia, de acordo com a seguinte distribuição: 

 

Figura 1. Gráfico de distribuição horária do consumo de água não potável 
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A simulação resultou no seguinte gráfico de taxa de atendimento: 

 

Figura 2. Gráfico da taxa de atendimento para cada área de captação considerada 

Com os resultados da simulação, segue-se a análise econômica, apresentada abaixo: 

Reservatório 

(m³) 
Custo (R$) 

Taxa de 

Atendimento 

Economia 

Mensal (R$) 

Taxa 

Interna de 

Retorno 

Tempo de 

Retorno 

(anos) 

Valor Presente 

Líquido (R$) 

10 54.035,93 39,1% 3.855,48 160,8% 1,08 1.352.742,84 

16 57.618,85 46,2% 4.582,97 171,2% 1,08 1.610.463,13 

20 60.260,40 50,0% 4.973,57 166,6% 1,08 1.746.508,14 

35 69.417,40 60,7% 6.071,16 199,4% 0,92 2.140.704,47 

50 77.645,09 67,8% 6.799,16 207,9% 0,92 2.399.422,90 

75 89.809,04 76,1% 7.653,16 201,7% 0,92 2.699.078,47 

100 102.330,08 79,5% 7.998,45 172,1% 1,08 2.810.785,80 

Tabela 1. Análise econômica para um horizonte de 10 anos 

4. CONCLUSÃO 

A eficiência do sistema de aproveitamento de água de chuva pode ser medida pela taxa de 

atendimento resultante. Porém, a análise financeira mostra que o melhor aproveitamento do 

investimento não ocorre na maior taxa de atendimento, uma vez que a partir de determinado volume 

do reservatório o aumento da taxa de atendimento resultante não acompanha o aumento do custo de 

implantação do mesmo. 

Para o caso apresentado, o melhor volume para o reservatório é 50 m³, volume este que 

resulta na maior taxa interna de retorno e no menor tempo de retorno do investimento. 

Assim, esta análise financeira a partir dos resultados da simulação matemática do sistema 

mostra-se como um parâmetro essencial na análise de viabilidade de sistemas de aproveitamento de 

água de chuva. 
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