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RESUMO   

A utilização do sistema de medição individualizada de água em edifícios residenciais multifamiliares tornou-

se obrigatória após a lei nº 13.312, de 12 de julho de 2016 (BRASIL,2016). Estudos apresentados por diversos 

autores afirmam que esse tipo de medição apresenta uma redução no consumo de água da população, tendo em 

vista que a medição coletiva de água apresenta pouco incentivo financeiro para utilizar esse recurso de forma 

eficiente ou para detectar vazamentos. A presente pesquisa realizou o levantamento do consumo de água potável 

por meio do uso de medição individualizada e medição coletiva em edifícios residenciais multifamiliares, 

utilizando como estudo de caso a Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA), que se encontra no leste do 

estado de Minas Gerais. A pesquisa contempla, sob o aspecto hidráulico, o levantamento de dados referentes ao 

consumo domiciliar de água potável em edifícios residenciais multifamiliares para comparar os que possuem e 

os que não possuem sistemas de medição individualizada de água. O trabalho contempla duas etapas: i) Coleta 

de dados, realizada por meio de verificações in loco, que possibilitou a geração de uma série de dados de cada 

edifício selecionado. ii) Análise matemática dos dados obtidos, juntamente com a classificação dos edifícios 

quanto ao seu padrão construtivo, gerando informações específicas referentes ao consumo de água médio de 

cada padrão e comparando-os aos resultados e dados já representado por Chaib (2016). Após as devidas análises 

foi constatada uma redução de cerca de 18% no consumo de água dos edifícios de padrão baixo e com sistema de 

medição individualizada, quando comparados ao sistema de medição coletiva, e uma redução de cerca de 14% 

para os edifícios de padrão alto com medição individualizada comparados aos edifícios com medição coletiva. 

 

INTRODUÇÃO 

Em um cenário de relativa escassez hídrica, marcado pela poluição dos mananciais, o sucessivo aumento da 

demanda e a má utilização da água potável (diversas formas de desperdício), a sociedade e o poder público têm 

desenvolvido uma crescente preocupação com a distribuição mundial desse recurso, fundamental em quaisquer 

atividades econômicas e imprescindível à vida humana. 

     Nesse contexto, empresas, universidades e órgãos governamentais trabalham intensamente em programas e 

alternativas de redução do consumo e de conservação da água no meio urbano.  Dentre as medidas que vêm 

sendo adotadas nesse sentido, destaca-se a implementação do Sistema de Medição Individualizada (SMI) de 

água em edifícios residenciais multifamiliares, como uma alternativa com vistas a alcançar um consumo racional 

de água em áreas urbanas (COELHO, 2004). 

    Atualmente, os edifícios residenciais multifamiliares contam, sobretudo, com sistemas de medição coletiva, 

onde os encargos sobre a água são rateados igualmente e incluídos na taxa de condomínio dos ocupantes. Deste 

modo, esta prática fornece pouco ou nenhum incentivo financeiro para usar a água de forma eficiente ou para 

relatar vazamentos (PERES, 2006). O uso de medição individualizada, por sua vez, permite a cobrança justa 

sobre o volume de água consumido, estimulando o consumo consciente e induzindo o usuário à adoção de 

medidas econômicas, voltadas à redução de desperdícios e a preservação deste bem, essencial à vida. 

     Nesta conjuntura, a presente pesquisa apresenta uma proposta metodológica para avaliação do potencial de 

economia dos sistemas de medição individualizada em edifícios residenciais multifamiliares, promovendo a 
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implantação desse método tecnológico como alternativa para reduzir a pressão sobre os recursos hídricos, 

amenizando o impacto ambiental da ação antrópica. 

 

OBJETIVO   

O objetivo principal desta pesquisa é comparar o consumo de água em edifícios residenciais multifamiliares, que 

utilizam sistema de medição individualizado com os edifícios que utilizam o sistema de medição coletivo, 

quantificando as diferenças de consumo a fim de determinar qual alternativa apresenta maior redução no 

consumo de água mensal. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS   

     Para o desenvolvimento desse projeto foi realizada inicialmente uma pesquisa de campo, que buscou acesso 

aos edifícios existente na região do Vale do Aço. A Imobiliária Ferreira Imóveis Ltda. foi convidada para 

auxiliar no desenvolvimento desse projeto, devido à ampla rede de condomínios que a mesma gerencia 

juntamente com a variedade de padrões construtivos dos mesmos. O desenvolvimento do projeto ocorreu 

conforme os tópicos a seguir: 

 Seleção dos condomínios, analisando se os dados históricos possuíam um período superior a dois anos 

de registros.  

 Submissão dos condomínios a análise de sua faixa de consumo de água e do seu método de medição de 

água.  

 Classificação dos condomínios conforme o tipo de medição, se possuíam apenas um hidrômetro para 

todo o condomínio, sendo classificado como medição coletiva, ou se apresentavam um hidrômetro para 

cada apartamento existente no condomínio.  

 Seleção dos dados históricos que não apresentavam falha/falta de informação no período de consumo 

entre janeiro de 2016 até julho de 2017.  

 Coleta das séries históricas do consumo residencial de água nos condomínios, por meio do sistema de 

controle interno da imobiliária, cujo acesso é restrito somente a funcionários específicos.  

 Determinação do padrão de acabamento dos condomínios através de visitas técnicas, acompanhadas do 

administrador dos condomínios da Ferreira Imóveis.  

 Determinação da área de cada apartamento por meio de medições in loco ou por meio da certidão de 

inteiro teor existente na imobiliária.  

 Número de moradores por apartamento foi determinado por meio de informações prestadas pelo 

administrador dos condomínios da Ferreira Imóveis.  

     O padrão de acabamento foi definido por meio da Tabela 1 presente na NBR 12721:2006 (ABNT, 2006), 

sendo verificados os quesitos nos quais correspondiam ao padrão do condomínio, sendo que toda a análise foi 

realizada nas áreas coletivas dos edifícios – halls, garagens, corredores e fachadas.  

Foram selecionados 15 condomínios com medição individualizada de água, representados pela nomenclatura Ed. 

I-X, e 8 condomínios com medição coletiva, cuja nomenclatura é Ed. C-X, sendo X a letra representante de cada 

condomínio. Para preservar a privacidade dos moradores, não foi divulgado o endereço dos condomínios nem 

foto de suas fachadas.  

     Para determinar o consumo de água per capita de cada condomínio, inicialmente os dados foram organizados 

conforme descrito a seguir. Os apartamentos localizados em edifícios com medição individualizada de água 

tiveram sua série histórica de consumo d’água registrada em m³/mês. As séries históricas foram agrupadas 

segundo o ano de cada informação, o primeiro grupo continha informações dos meses pertencentes ao ano de 

2016 e o segundo grupo informações quanto aos meses de 2017. Foi apresentada a média de cada apartamento 

em cada um dos grupos, juntamente com a média total do condomínio.  

Para melhor classificação do consumo de água desses edifícios e objetivando facilitar as análises feitas em 

relação ao bloco tarifário, foram utilizadas as 7 faixas de consumo retiradas da Agência Reguladora de Serviços 

de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), as faixas são: 0 a 

1; >1 a 5; >5 a 10; >10 a 15; >15 a 20; >20 a 40 e >40, tais valores se referem ao consumo mensal por 

apartamento em metros cúbicos.  
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Tabela 1: Especificações dos padrões de acabamento. 

Acabamento Padrão 

Tipo Alto Normal Baixo 

Portas Madeira maciça lisa Madeira compensada lisa Madeira semi-oca 

Janelas Alumínio anodizado 
bronze 

Alumínio anodizado cor 
natural 

Esquadria de ferro de 
chapa dobrada 

Peitoris Granito Concreto Concreto 

Hall Granito Ladrilho de pedra ardósia Ladrilho de pedra ardósia 

Piso cerâmico Placa cerâmica, 40cm x 
40cm, PEI II 

Placa cerâmica, 20cm x 
20cm e 30cm x 30cm, PEI III 

Placa cerâmica, 20cm x 

20cm e 30cm x 30cm, PEI 
III 

Fachada principal Chapisco, massa única 

pastilha vitrificada 5cm x 

5cm 

Chapisco, massa única, 

textura acrílica; cerâmica 

10cm x 10cm em 35% da 
fachada 

Chapisco, massa única e 

tinta à base de PVA 

Fachada secundária Chapisco, massa única, 

textura acrílica; pastilha 

vitrificada 5cm x 5cm em 
35% da fachada 

Chapisco, massa única, 
textura acrílica 

Chapisco, massa única e 
tinta à base de PVA 

Parede da portaria e do 

hall 

Tinta acrílica Tinta à base de PVA sobre 

massa corrida 

Tinta à base de PVA 

Fonte: Adaptado de ABNT. (2006) 

     Cada apartamento foi classificado dentro das faixas apresentadas mensalmente, no final de cada faixa foi feito 

o somatório da quantidade de meses que se encontravam dentro de cada faixa e o percentual de consumo por 

faixa referente aquele condomínio. Essa organização, por meio de faixas de consumo, foi feita nos dois grupos 

anuais, logo em seguida esses valores foram somados e apresentados em percentual por faixas referente ao 

consumo total deste condomínio. 

     Os apartamentos que apresentavam série história de consumo na faixa de 0 a 1, foram classificados como 

apartamentos sem moradores, as demais faixas indicavam que havia moradores em seus apartamentos. Foi 

determinado o consumo médio mensal do edifício no ano de 2016, 2017 e total, o número de apartamentos 

habitados, o consumo médio por apartamento e o consumo médio per capita nesse mesmo período em litro por 

habitante em um dia (litro/hab x dia). 

     Criaram-se três gráficos para apresentar os valores encontrados nas faixas de consumo: no primeiro as 

informações expostas são referentes ao ano de 2016, no segundo gráfico ao ano de 2017 e no terceiro referente a 

todo período coletado. Os gráficos foram criados em função do percentual de ocorrência de cada faixa, tornando 

a organização dos dados mais clara, objetiva e sucinta.  

     Após organizar os dados de cada um dos condomínios, foi feita uma nova planilha de série histórica por 

faixas de consumo, as mesmas faixas descritas anteriormente, a diferença dessa nova planilha é que as 

informações adicionadas nelas são referentes a porcentagem total de cada faixa de consumo encontrada em cada 

um dos condomínios. Após listar todos os condomínios e suas porcentagens de consumo por faixas, calculou-se 

o consumo médio mensal do edifício, determinando-se o número de apartamentos habitados, o consumo por 

apartamento, o consumo per capita diário em litro por habitante em um dia (litro/hab x dia) e a classificação do 

padrão de cada condomínio. 

     Os edifícios com medição coletiva de água tiveram um tratamento dos dados semelhante ao dos edifícios com 

medição individualizada, com série histórica agrupada conforme o ano de cada dado – 2016 e 2017. Foi obtido o 

consumo em metros cúbicos (m³) do condomínio em cada um dos meses de 2016 e nos meses de janeiro a maio 

de 2017. Em seguida, foi realizado o cálculo da média mensal por apartamento obtido por meio da divisão do 

consumo de água do edifício pelo número de apartamentos existentes no mesmo e o cálculo do consumo de água 

per capita em litros por habitante em um dia (litro/hab x dia), extraída do valor da média mensal por 

apartamento em litros, dividida pelo produto do número médio de moradores nos apartamentos pelo valor de 30 

dias.  
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     Os edifícios com medição coletiva de água também foram classificados conforme as faixas de consumo 

mensal por apartamento em metro cúbico (m³), determinando o percentual de cada faixa desses condomínios. 

Realizou-se também o percentual de registro por faixa de consumo total, por meio da média entre os dois anos 

analisados, gerando o consumo médio mensal do edifício em metros cúbicos (m³), o consumo médio por 

apartamento em metros cúbicos (m³) e o consumo per capita em litros por habitante dia (litro/hab x dia). Foram 

gerados gráficos em barras para melhor compreensão dos resultados obtidos. Esses gráficos apresentavam 

informações referentes às faixas de consumo de água mensal por apartamento em metros cúbicos (m³) pelo 

percentual de ocorrência.  

     Os dados consolidados dos edifícios com medição coletiva foram feitos por meio de apresentação da lista de 

condomínios com suas respectivas porcentagens de faixas de consumo de água total, consumo médio mensal do 

edifício, número de apartamentos habitados, consumo por apartamento e per capita. 

     Para realização das análises estatísticas dos resultados foi determinado a utilização dos gráficos BoxPlot, 

devido a possibilidade de identificar uma faixa de valores médios e faixas de valores afastados dessa média, 

possibilitando uma melhor análise dos resultados que foram obtidos quando se comparado a informação de um 

único valor como média daquela série de dados.  

     Os edifícios com medição individualizada foram analisados, de maneira isolada, frente a toda série histórica 

de consumo, sendo realizado os seguintes diagramas: um de caixa chamado de Geral que informava o consumo 

de água em metros cúbicos por mês (m³/mês) de cada edifício; dois diagramas de caixa que separava o Geral em 

estações do ano, sendo essas agrupadas em Primavera/Verão que se referiam aos meses de Outubro, Novembro, 

Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março e agrupadas em Outono/Inverno referente aos meses de Abril, Maio, 

Junho, Julho, Agosto e Setembro.  

     Para análise estatística dos dados consolidados de todos os edifícios com medição individualizada de água, 

foram agrupado os diagramas de caixa Geral de todos os edifícios em um único gráfico, contendo o nome de 

cada edifício e o valor consumido de água médio durante o período de um mês, esses diagramas seguiram a 

ordem crescente do valor encontrado no terceiro quartil de cada BoxPlot. 

 Outros três gráficos foram criados contendo um tipo específico de padrão de construtivo – alto, normal e baixo. 

Também foram criados outros dois gráficos com os diagramas de caixa que se referiam as estações 

Primavera/Verão e as estações Outono/Inverno de cada condomínio. Todos os gráficos criados foram colocados 

em ordem crescente conforme o valor do terceiro quartil. 

     Para melhor análise dos dados obtidos com os resultados encontrados em literatura foram adicionadas três 

faixas, referentes ao consumo médio de cada padrão, nos gráficos de padrão alto, normal e baixo, os valores 

dessas faixas foram retirados da pesquisa de Dias et al. (2014) que determinou por meio de média ponderada o 

consumo per capita diário em litros por habitante, abaixo encontra-se a Tabela 4 de consumo de água em função 

da classe socioeconômica. 

Tabela 4: Consumo per capita em função dos padrões para Belo Horizonte 

Classes 

socioeconômicas 

Consumo per 

capita diário 

(litro/hab x dia) 

Consumo per 

capita diário 

(litro/hab x dia) 

Consumo por apt 

por mês para 3 

hab.(m³/mês) 

Consumo por apt por 

mês para 4 

hab.(m³/mês) 

A 213 

175 

  

B1 190 15,75 - 

B2 162   

C1 143 

136 12,20 - 
C2 127 

D/E 111 111 - 13,32 

Fonte: Adaptado de Dias et al. (2014) 
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     A série histórica do consumo residencial utilizada por Chaib (2016) foi referente ao município de Belo 

Horizonte no período de agosto de 2003 a outubro de 2012, o agrupamento por classes socioeconômicas foi 

adequado ao padrão construtivo utilizado neste trabalho sendo a classe AB correspondente ao padrão alto, a 

classe C ao padrão normal e a classe DE ao padrão baixo. Esse critério foi adotado tendo em vista que o padrão 

de acabamento, a localização do edifício e o seu valor no mercado possui relação direta com a classe 

socioeconômica que os moradores possuem. 

 Para obtenção do valor utilizado na faixa dos gráficos, o consumo per capita diário em litros por habitante em 

um dia foi transformado em metros cúbicos por mês, coluna adicionada na Tabela 4. 

     Os edifícios com medição coletiva de água tiveram um gráfico BoxPlot por condomínio em função do 

consumo de água em metros cúbicos em um mês (m³/mês). Em seguida foram feitas as análises estatísticas 

utilizando-se os dados consolidados de cada um dos edifícios e apresentando um gráfico de barras que relaciona 

as faixas de consumo de água em metro cúbico (m³) com a quantidade de vezes que cada uma dessas faixas 

costumam ser identificadas em um mês, dentro do período da série histórica apresentada. Realizou-se também 

um gráfico BoxPlot contendo um diagrama de caixa para cada edifício, tal diagrama relacionava o edifício com o 

seu consumo de água mensal. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Através dos procedimentos realizados ao longo do projeto, organizaram-se tabelas com os valores 

referentes ao consumo médio mensal dos condomínios; totalizando dados de 23 condomínios, sendo 8 com 

medição coletiva e 15 com medição individualizada de água. Através desses dados, pôde-se fazer uma análise do 

consumo total do período compreendido entre janeiro de 2016 a julho de 2017 e calcular o consumo médio dos 

edifícios, por mês, em relação à quantidade de apartamentos habitados.  

Além disso, por meio dos gráficos BoxPlot, foi feita uma comparação entre a série histórica analisada 

por este trabalho e os padrões construtivos de cada edifício, baseada nos dados obtidos por Chaib (2016), os 

quais estão representados pela linha azul, verde e vermelha do gráfico. Na Figura 1 foram selecionados os 

condomínios com padrão construtivo alto, nele podemos perceber que a linha azul se encontra próxima aos 

valores apresentados pelo terceiro quartil dos BoxPlot. 

 

Figura 1: Gráfico BoxPlot referente ao padrão alto do sistema de medição individualizada. 

 

Fonte: Autores. (2018) 
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 Na Figura 2 é apresentado o gráfico de consumo de água por mês dos edifícios com medição 

individualizada e com padrão construtivo normal, o qual apresenta relação com a linha verde, sendo ela referente 

a média encontrada nos edifícios com padrão normal identificados por Chaib (2016) em seu trabalho. 
 

Figura 2: Gráfico BoxPlot referente ao padrão médio do sistema de medição individualizada. 

 

Fonte: Autores. (2018) 

 Os condomínios com padrão construtivo baixo estão representados no gráfico da Figura 3 relacionados 

ao seu consumo de água por mês, nesse gráfico é possivel identificar que esses edifícios possuem valores de 

consumo abaixo do apresentado por Chaib (2016). 

 

Figura 3: Gráfico BoxPlot referente ao padrão baixo do sistema de medição individualizada. 

 

Fonte: Autores. (2018) 
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Em relação ao consumo per capita e por metro quadrado (m²) referente ao sistema individualizado, 

obtiveram-se valores entre 58 e 70 (l/hab.-dia) e 18,63 litros (por m²) para os edifícios de baixo padrão; entre 92 

e 107 (l/hab.-dia) e 26,46 litros (por m²) para os de padrão normal e entre 130 e 178 (l/hab.-dia) e 31,11 litros 

(por m²) para os de alto padrão. Os valores encontrados referentes ao sistema coletivo foram entre 48 e 73 

(l/hab.-dia) e 22,95 litros (por m²) para os de padrão baixo; 101 (l/hab.-dia) e 15,17 litros (por m²) para os de 

padrão normal e entre 127 e 141 (l/hab.-dia) e 36,27 litros (por m²) para os de padrão alto, como pode ser visto 

nas tabelas 05 e 06. 

Tabela 5: Informações dos condomínios com medição individualizada. 

 

Nome 

Ed. 

Área 

dos 

apt. 

(m³) 

Consumo 

mensal do 

Ed. 

(m³/mês) 

Nº de 

hab. 

por 

apt. 

(qtd.) 

Padrão 

Apt. 

hab. 

(qtd.) 

Consumo 

mensal por 

apt. 

(m³/mês) 

Consumo 

per 

capita. 

(l/hab x 

dia) 

Consumo 

por área-

hab-mês. 

(l/hab x 

m²) 

Média aritmética 

do consumo por 

padrão área-hab-

mês. (l/hab x m²) 

Ed. I-F 126,00 50,33 4 Baixo 6 8,40 70,00 16,67 
18,63 

Ed. I-H 85,00 182,16 4 Baixo 26 7,00 58,00 20,59 

Ed. I-C 120,00 172,88 3 Normal 20 8,60 96,00 23,89 

26,46 

Ed. I-D 105,00 67,22 3 Normal 7 9,60 107,00 30,48 

Ed. I-E 150,00 102,00 3 Normal 12 8,50 94,00 18,89 

Ed. I-G 140,00 133,05 3 Normal 16 8,30 92,00 19,76 

Ed. I-M 80,00 61,25 3 Normal 7 8,80 98,00 36,67 

Ed. I-J 110,00 210,87 3 Normal 22 9,60 107,00 29,09 

Ed. I-I 150,00 303,83 3 Alto 24 12,70 141,00 28,22 

31,11 

Ed. I-A 130,00 225,33 3 Alto 17 13,30 148,00 34,10 

Ed. I-K 140,00 221,77 3 Alto 19 11,70 130,00 27,86 

Ed. I-L 320,00 207,61 3 Alto 13 16,00 178,00 16,67 

Ed. I-B 150,00 163,44 3 Alto 12 13,60 151,00 30,22 

Ed. I-N 100,00 110,05 3 Alto 8 13,80 153,00 46,00 

Ed. I-O 120,00 137,17 3 Alto 11 12,50 139,00 34,72 

Fonte: Autores. (2018) 

 

Tabela 6: Informações dos condomínios com medição coletiva. 

Nome Ed. 

Área 

dos 

apt. 

(m³) 

Consumo 

mensal 

do Ed. 

(m³/mês) 

Nº de 

moradores 

por apt. 

(qtd.) 

Padrão 

Apt. 

hab. 

(qtd.) 

Consumo 

mensal 

por apt. 

(m³/mês) 

Consumo 

per 

capita. 

(l/hab x 

dia) 

Consumo 

por área-

hab-mês. 

(l/hab x 

m²) 

Média aritmética 

do consumo por 

padrão área-hab-

mês. (l/hab x m²) 

Ed. C-A 97,50 96,56 4 Baixo 12 8,00 67,00 20,51 

22,95 

Ed. C-B 90,00 85,83 4 Baixo 14 6,10 51,00 16,94 

Ed. C-C 90,00 104,40 4 Baixo 12 8,70 73,00 24,17 

Ed. C-D 50,00 34,12 3 Baixo 8 4,30 48,00 28,67 

Ed. C-F 90,00 105,29 4 Baixo 12 8,80 73,00 37,25 

Ed. C-H 200,00 72,50 3 Normal 8 9,10 101,00 24,44 15,17 

Ed. C-G 120,00 127,20 3 Alto 10 12,70 141,00 35,28 
36,27 

Ed. C-E 102,00 90,94 3 Alto 8 11,40 127,00 15,17 

Fonte: Autores. (2018) 
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 Com os resultados, criaram-se gráficos que permitem uma melhor visualização das faixas de consumo 

(em m³), sendo possível fazer um melhor estudo comparativo entre os dois tipos de sistema e verificar qual 

proporciona um potencial maior de redução de consumo de água potável. A fim de se garantir uma análise 

estatística mais eficiente e concisa, os valores encontrados foram consolidados por meio de representação gráfica 

(BoxPlot) que permitiu analisar estatisticamente a distribuição dos dados, como mostra a figura 4. 

 

Figura 4: Gráfico BoxPlot referente ao consumo por apartamento do sistema de medição individualizada de água.  

 

Fonte: Autores. (2018) 

 

CONCLUSÕES   

 O desenvolvimento desse projeto possibilitou um estudo comparativo acerca dos dois sistemas de 

medição do consumo de água, a fim de certificar qual apresenta maior potencial de redução. Por meio dos 

métodos utilizados para chegar a esses resultados foi possível analisar os valores do consumo de água nos 

condomínios através de planilhas e gráficos de barras, que permitiram comparações dos resultados e elaboração 

de médias de consumo. Ademais, foram elaborados os gráficos BoxPlot que possibilitaram estudar as faixas de 

consumo de água por edifício, organizando-os em padrões - baixo, médio e alto -, o que admitiu uma melhor 

análise estatística dos dados consolidados, permitindo compreender que o consumo de água ocorre em ordem 

crescente em relação ao padrão construtivo, sendo o padrão baixo de menor consumo em seguida o normal e, 

posteriormente, o alto. 

Os dados que foram apresentados através de gráficos e tabelas apresentaram redução de 18% no 

consumo -em edifício de padrão baixo e com sistema de medição individualizada- quando comparado ao sistema 

de medição coletiva. Para o edifício de padrão alto, houve redução de 14% e os de padrão médio apresentaram 

maior consumo de água no sistema individualizado em relação ao coletivo. Todavia, foi analisado apenas um 

edifício que se encaixa nesse padrão, visto que houve falta de acesso e identificação de outros condomínios nesse 

modelo. 

 Por conseguinte, através dos resultados obtidos por meio de comparações; análises e estudos nota-se 

que o sistema de medição individualizada proporciona maior potencial redutivo no consumo de água, já que 

permite que os moradores consigam monitorar e controlar seus consumos evitando desperdícios. Somente o 

padrão normal apresentou uma média maior de consumo, devido ao fato de ter sido possível fazer análises de 

poucos edifícios que se encaixem nesse determinado padrão. Os demais apresentaram significativas reduções no 

consumo, admitindo afirmar que esse sistema é o mais viável a se implantar nos edifícios. 
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