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SISTEMAS SUSTENTÁVEIS: VIABILIDADE ECONÔMICA EM RESIDÊNCIA DE 

CLASSE MÉDIA 

 

 

Raquel Slomp da Silveira  

 

 

RESUMO 

 

A sustentabilidade, apesar de ser um conceito de simples entendimento, está relacionada a 

parâmetros econômicos, sociais e ambientais. Mesmo que o ideal seja o equilíbrio entre estes 

parâmetros, a dimensão econômica é a de maior destaque. Isto se deve a vários fatores, como o 

crescimento populacional e o alargamento do processo industrial vindos do século XX. Hoje 

em dia, com a situação atual do país, a sociedade está severamente preocupada com a própria 

economia. O que muitos não sabem é que praticar a atividade sustentável é sinônimo de 

economia. Atualmente, existem diversos mecanismos sustentáveis que auxiliam na redução do 

consumo de recursos hídricos e também dos recursos energéticos, com a utilização de energias 

“limpas”. Portanto, este trabalho tem como objetivo apresentar, através de um estudo de caso 

realizado no município de Cianorte, a análise econômica de uma proposta de implantação de 

sistemas sustentáveis, utilizando-se do sistema de captação da água da chuva e o sistema de 

captação de energia solar através de placas fotovoltaicas, tendo como finalidade mostrar que 

ser sustentável vai além da dimensão ambiental. Os resultados foram positivos, uma vez que 

trouxeram rentabilidade à residência em estudo. Por fim, foi possível concluir que, atualmente, 

a implantação de sistemas sustentáveis já é acessível à população de classe média, o problema 

está na falta de conhecimento e informação. A sociedade deve entender que preservar a natureza 

é ajudar a si próprio, seja na questão ambiental, social e econômica. 

 

Palavras-chave: Captação pluvial. Energia Solar. Sustentabilidade.  

 

 

SUSTAINABLE SYSTEMS: ECONOMIC VIABILITY IN MIDDLE CLASS 

RESIDENCE  

 

ABSTRACT 

 

Sustainability, despite being a simple concept of understanding, is related to economic, social 

and environmental parameters. Even if the ideal is the  balance of these parameters, the 

economic dimension is the most outstanding. And this is due to a number of factors, such as 

population growth and the expansion of the industrial process from the twentieth century. 

Nowadays, with the current country situation, society is more concerned about the economic 

scenario than anything else. Most people don’t realize that sustainable activity is synonymous 

with economics. Currently, there are various sustainable mechanisms that help reduce the 

consumption of water resources and also energy resources, using "clean" energies. Therefore, 

this work aims to present a case study realized in the city of Cianorte, an economic analysis of 

a proposal for the implementation of sustainable systems, using the rainwater harvesting system 

and the solar energy capture system through photovoltaic panels, with the purpose of showing 

that being sustainable goes beyond the environmental dimension. The results were positive, 
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since they brought rentability to the studied residence. Finally, it was possible to conclude that, 

currently the implantation of sustainable systems is already accessible to the middle class 

population, the problem is the lack of knowledge and information. Society must understand that 

preserving nature is helping oneself, whether in the environmental, social, and economic issues. 

 

Keywords: Rainfall capture. Solar energy. Sustainability. 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Os conceitos de desenvolvimento sustentável e os princípios de sustentabilidade 

consistem em uma das temáticas mais destacadas das últimas décadas. Em seu significado 

lógico, pode-se dizer que sustentabilidade nada mais é do que se manter, se sustentar. Portanto, 

uma prática sustentável é aquela que pode se conservar para sempre; ou seja, o uso de recursos 

naturais praticado de forma sustentável terá duração eterna, não se esgotará. Uma sociedade 

que se apoia na sustentabilidade é aquela que não coloca em ameaça os recursos da natureza, 

exercendo a atividade para um desenvolvimento sustentável e melhorando a qualidade de vida 

da humanidade ao mesmo tempo em que obedece a capacidade de produção dos ecossistemas 

(MIKHAILOVA, 2004). 

O desenvolvimento sustentável deve-se equilibrar em três pilares: econômico, social e 

ambiental (OLIVEIRA, 2011). Ainda que, hipoteticamente, deva existir um equilíbrio entre os 

três, a dimensão econômica é a mais ressaltada em razão de seu elevado peso relativo nas 

tomadas de decisões humanas (FERRAZ, 2003). Analisando economicamente, de forma global, 

a preocupação das organizações se dá pelo fato do grande crescimento populacional e o 

alargamento do processo industrial vindos do século passado, e ao elevado processo de 

produção e consumo atuais aliado ao esgotamento de recursos naturais (NASCIMENTO, 2012). 

Porém, analisando de maneira mais pontual, a sociedade tem como dever a prática da economia, 

tendo em vista a crise na qual se encontra nosso país atualmente. As pessoas estão mais 

preocupadas em se manter, ignorando os demais problemas. 

Trazendo isso para o dia a dia, pode-se dizer que os maiores gastos residenciais são os 

relacionados à água e energia, uma vez que os mesmos provêm de companhias privadas. Com 

isso, para que haja uma redução nestas despesas, além do uso racional, pode-se utilizar de 

alternativas sustentáveis através de variados mecanismos. Os sistemas sustentáveis são uma das 

formas de auxílio tanto para redução dos custos de uma edificação, quanto para preservação 

dos recursos naturais. 
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Atualmente, existem diversas tecnologias acessíveis disponíveis no mercado. Dentre 

elas, cita-se o aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis; um processo simples no 

qual a água pode ser utilizada para jardinagem, lavagem de calçadas e de carros. Outro sistema 

já amplamente utilizado é a energia solar através de placas fotovoltaicas que, apesar de terem 

um maior custo inicial, geram grande economia. 

Também é possível mencionar o sistema de aquecimento solar para água, que pode ser 

feito por diferentes configurações, não deixando de ser um sistema simples. E, finalmente, a 

energia eólica, a qual utiliza o movimento das massas de ar como produção de energia. 

Portanto, a finalidade deste trabalho é mostrar à sociedade que a implantação de 

mecanismos sustentáveis, além de serem sistemas simples de introdução e execução, é um 

investimento que gera economia, e ainda traz benefícios ao meio ambiente. Com isso, foi 

realizado um estudo de caso em uma residência unifamiliar de classe média no município de 

Cianorte, tendo como objetivo a proposta de um projeto verde, com a implantação de sistemas 

sustentáveis, focando principalmente nos maiores custos da residência que são: o consumo de 

energia e de água. E assim, posteriormente, podendo apresentar a análise de viabilidade 

econômica, social e ambiental deste investimento. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1. A SUSTENTABILIDADE E SEU CONTEXTO HISTÓRICO 

Desde o início da tomada de compreensão a respeito das questões ambientais até os dias 

atuais, a discussão sobre o tema ambiental progrediu muito; a interação entre sociedade e 

ecossistema (temática pouco questionada nos primeiros debates sobre os problemas ambientais) 

começou a ser analisada de forma mais criteriosa e a elaboração do problema passou para um 

sistema mais globalizado e menos pontual (NASCIMENTO, 2012). 

Entrando em um breve contexto histórico, percebe-se que o início da atenção do homem 

com o ecossistema ocorreu com o Clube de Roma em 1968, sendo o primeiro grupo a debater 

sobre sustentabilidade, meio ambiente e limites de desenvolvimento (SILVA; PARDO; 

COSTA, 2014). Segundo Dias (2014), este Clube reuniu pessoas de dez países com a proposta 

de discutir os problemas atuais e futuros da humanidade, e com a finalidade de permitir a 

compreensão da interdependência entre sistemas econômicos, políticos, sociais e ambientais, 
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que formam o conjunto global e, também, chamar a atenção dos que são incumbidos por 

decisões de alto peso.  

Em 1972, realizou-se a Conferência de Estocolmo, na qual foi evidenciada a magnitude 

da questão ambiental e a necessidade de reaprender a se relacionar com o planeta Terra, 

conservando-o para assegurar a perpetuidade da vida e da história. Nesta conferência, foi 

apresentada uma grande discrepância das preocupações entre os países desenvolvidos e os em 

desenvolvimento. Os primeiros, desenvolvidos, demonstraram grande preocupação com a 

contaminação da água, do ar e solo, optando por medidas voltadas à recuperação de sua 

qualidade anterior; enquanto os países em desenvolvimento se preocuparam com o controle 

racional de recursos naturais, visando o desenvolvimento socioeconômico (REIS; FADIGAS; 

CARVALHO, 2009).  

Já em 1987, segundo Ward e Dubos (1973), surge o conceito de desenvolvimento 

sustentável, através do Relatório de Brundtland feito por meio da Organização das Nações 

Unidas (ONU), o qual diz: “A sustentabilidade, representada pelo desenvolvimento sustentável, 

é aquela que aborda o atendimento das necessidades das gerações atuais sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de atenderem às suas necessidades e aspirações”.   

Segundo Silva et al. (2014), na década de 90, a ONU criou a maior conferência desde 

Estocolmo, denominada de Rio 92, que tinha como objetivo estabelecer acordos internacionais 

que auxiliariam a mediar as ações do homem no meio ambiente e a tentativa de buscar uma 

conciliação entre a conservação e o desenvolvimento. A partir daí, deu-se início a um ciclo de 

conferências sobre desenvolvimento e ecossistema na esfera da ONU. Assim, em 2002, ocorreu 

a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Rio +10, a 

qual tinha como objetivo analisar os encargos firmados na Rio 92. Na Rio +10, também foi 

realizado um plano de implementação, buscando alcançar três metas principais: a erradicação 

da pobreza, a modificação dos padrões insustentáveis de produção e consumo, e a preservação 

dos recursos naturais (ALENCASTRO, 2012). 

Esse histórico se finda com a Rio +20, realizada no Rio de Janeiro em 2012, com a 

finalidade de renovar o acordo dos representantes mundiais com o desenvolvimento sustentável 

do planeta. (SILVA; PARDO; COSTA, 2014).  

A noção de sustentabilidade e o conceito de desenvolvimento sustentável é 

consequência de um prolongado processo histórico de revisão crítica da dependência existente 

entre o ser humano e o seu meio natural; e ao se referir a um processo constante e heterogêneo, 

nota-se, atualmente, a existência de diversas abordagens que procuram esclarecer esses 

conceitos (VAN BELLEN, 2005).   
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2.2. AS DIMENSÕES ECONÔMICAS, SOCIAIS E AMBIENTAIS DA 

SUSTENTABILIDADE 

 

As variadas definições de sustentabilidade compreendem conceitos associados aos 

parâmetros econômicos, ecológicos e sociais (FERRAZ, 2003). Segundo Ferraz (2003), a 

sustentabilidade econômica é refletida por uma rentabilidade constante no tempo; já a 

sustentabilidade ecológica resulta na conservação no tempo das propriedades substanciais do 

meio ambiente sob uso quanto aos seus elementos e interações. E por fim, a sustentabilidade 

ligada à dimensão social se relaciona com a ideia de que a gestão e a ordem do sistema são 

compatíveis com os princípios éticos e culturais da sociedade, o que faz com que essas 

comunidades ou organizações o aceitem, dando seguimento ao sistema no decorrer do tempo.  

Nascimento (2012) mostra que o desenvolvimento sustentável, com relação aos 

parâmetros econômico, social e ecológico, pode ser alcançado através da introdução de 

tecnologias adequadas às circunstâncias locais pela integração de bens e serviços mais duráveis 

e distribuídos igualmente e, sobretudo, mediante a uma nova perspectiva de uso dos recursos, 

do subsídio de energia ao sistema e do reconhecimento do domínio local. 

As dimensões econômica, social e ecológica, apesar de parecerem supostamente 

conflitantes, revelam extrema interdependência e necessitam ter o mesmo nível de importância 

para que se chegue à sustentabilidade (FERRAZ, 2003).  

Ainda que, hipoteticamente, deva existir uma harmonia entre os três parâmetros da 

sustentabilidade, a dimensão econômica é a mais ressaltada nas avaliações dos ecossistemas em 

razão de seu elevado peso relativo nas tomadas de decisões humanas (FERRAZ, 2003). 

Nascimento (2012) revela que uma das origens da percepção da sustentabilidade se dá na 

economia como atributo do desenvolvimento, em virtude da crescente noção de que o modelo 

de produção e consumo em expansão no mundo, principalmente no último quarto de século; 

portanto, cria-se o entendimento de sustentabilidade sobre a noção de limitação de recursos 

naturais e seu esgotamento progressivo. 

 

2.3. RECURSOS HÍDRICOS: DISPONIBILIDADE E CONSUMO 

 

A água é um fator de produção fundamental para várias atividades, sendo extremamente 

necessária para que se tenha desenvolvimento econômico e tecnológico, além de ser um recurso 

básico e insubstituível (MARINOSKI, 2007).  
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Ainda que a presença de água na superfície da Terra seja de 70%, uma parcela muito 

pequena é recomendada para o aproveitamento direto dos seres vivos. Contudo, tem-se que 

ainda grande parte da população não está ciente desse assunto, cooperando com a poluição, com 

o esgotamento de recursos naturais do ecossistema e com o desperdício da água, provocando 

assim graves impactos negativos, uma vez que ela é finita (SAVEH, 2017).   

 Segundo Borsoi e Torres (1997), a água é um recurso natural econômico, isto porque a 

mesma é finita, suscetível e fundamental para a preservação da vida e do meio ambiente. A sua 

escassez impossibilita o desenvolvimento das regiões; em contrapartida, também é considerada 

como um recurso ambiental, pois seu uso inadequado pode favorecer a degradação da qualidade 

do meio ambiente. Esta degradação influencia tanto direta quanto indiretamente o conforto, a 

saúde e a segurança da sociedade, como também a fauna e a flora e as dimensões econômicas 

e sociais. 

 O Brasil é um país privilegiado por possuir uma quantidade de água doce superior a 

qualquer outro país no mundo. Contudo, os efeitos de escassez já são notórios: em torno de 

75% da água do país se encontra nos rios da Bacia Amazônica, onde a região é ocupada por 

menos de 5% da população. A disponibilidade deste recurso natural é muito menor onde se 

encontra a maior parte da população, como as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Para 

agravar o quadro, o Brasil apresenta um grande desperdício nas redes de distribuição, podendo 

chegar até a 60% de perda de água tratada, em determinados municípios devido aos vazamentos 

ocorrentes nas tubulações (SAVEH, 2017). 

 O Informe 2016 da Agencia Nacional de Águas (ANA, 2016), aponta que a maior 

parcela de água utilizada no Brasil é para o setor da agricultura, sendo responsável por 72% do 

uso total, vindo em seguida o uso doméstico com 10%, por conseguinte o uso animal com 9% 

e por fim o setor da indústria com 6%. 

Em um contexto econômico, ambiental e social do século atual, Tundisi (2008) revela 

que os principais empasses e processos das causas do desequilíbrio quantitativo da água são: a 

crescente e demasiada urbanização, aumentando a procura por água e também expandindo a 

descarga de recursos hídricos; a infraestrutura precária em muitas áreas urbanas; os problemas 

de exaustão e escassez devido a alterações globais com acontecimentos hidrológicos extremos; 

e também problemas governamentais em razão da falta de ajustes e práticas sustentáveis dos 

recursos hídricos.  

Segundo o Manual de Educação para o Consumo Sustentável (2005), existem diversas 

maneiras e ações para a redução do desperdício de água, tais como: a redução do desperdício 

nos setores agrícola e industrial, através do controle dos volumes de água empregados em 
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processos industriais, como também da inserção de métodos de reuso da água; a diminuição do 

consumo doméstico, por meio da inclusão da noção de consumo sustentável no cotidiano, sendo 

necessário a mudança de hábitos da sociedade, e também a implantação de mecanismos 

sustentáveis que auxiliam não somente à redução de consumo de água, como também a 

contenção de gastos, sendo assim uma alternativa ambiental e econômica.  

 

2.4. RECURSOS ENERGÉTICOS: DISPONIBILIDADE E CONSUMO 

 

A energia, nas suas mais variadas formas, é imprescindível para a sobrevivência da 

humanidade. O homem sempre esteve em busca da evolução, encontrando fontes e maneiras 

alternativas de adequação ao ambiente em que se vive e de atendimento às                          

necessidades. Desse modo, a carência e exaustão de um determinado recurso tende a ser 

reparado pelo aparecimento de outros; ou seja, em termos de abastecimento energético, a 

energia elétrica se tornou em um dos meios mais variáveis e favoráveis de energia, tornando-se 

um recurso indispensável e planejado para o desenvolvimento econômico e social de muitos 

países (ANEEL, 2002). 

Atualmente no Brasil, as fontes energéticas se resumem em dois grupos principais, o 

petróleo e a força das águas. As reservas petrolíferas são consideradas recursos naturais não 

renováveis e ainda se tornam grandes agentes de impacto ambiental devido à emissão de gases 

poluentes gerados pelos seus derivados. As hidrelétricas, mesmo utilizando da força da água, 

que é uma fonte natural de energia renovável, também são geradoras de impactos ao meio 

ambiente e à sociedade, já que há uma necessidade de alagamento nas áreas em que são 

implantadas. (SANTOS, 2009).   

Segundo a EPE (2017), no Balanço Energético Nacional de 2016, a produção de 

eletricidade no Brasil em centrais de serviço público e autoprodutores alcançou 578,9 TWh, 

sendo 0,4% inferior em relação ao ano anterior; as companhias de serviço público continuam 

sendo os principais contribuintes, com 83% do total produzido. A energia hidráulica, 

classificada como a predominante, teve um aumento de 5,9% em relação a 2015, enquanto a 

geração da eletricidade através de fontes não renováveis foi de 19,6% do total nacional. A 

participação de autoprodutores foi de 17% do total gerado, chegando a um montante de 98,5 

TWh e, desse total produzido, 55,5 TWh não foram inseridos na rede elétrica; ou seja, cerca de 

56,4 % foram gerados e consumidos pela própria instalação produtora, também conhecidas 

como APE clássica. A produção de energia elétrica através da fonte eólica teve um aumento 
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equivalente de 54,9% em relação ao ano anterior, já o Biodiesel teve uma redução de 3,5% no 

mercado interno.  

O Brasil tem as fontes renováveis como matriz elétrica, com evidência para a geração 

hidráulica que corresponde a 68,1% da oferta interna do país. As fontes renováveis apresentam 

81,7% da oferta interna de eletricidade no Brasil, resultado dos montantes relativos à produção 

nacional somados as importações (EPE,2017), conforme mostra o Gráfico (1). 

 

Gráfico 1 - Oferta Interna de Energia Elétrica por Fonte em 2016 

 

Fonte: Adaptado de EPE (2017). 

 

Já a respeito do consumo de energia, em 2016, houve uma queda total de 0,9%, com 

enfoque para o setor residencial, que apresentou uma direção contrária aos demais setores, os 

quais obtiveram um avanço de 1,4%. Analisando o consumo em 2016 por fonte, tem-se que, 

em primeiro lugar, se encontra os derivados do petróleo com 42,6%; em seguida, o óleo diesel 

com 18,1% e atrás dele, a eletricidade com 17,5% (EPE, 2017).  

 

2.5. SISTEMAS SUSTENTÁVEIS 

 

2.5.1. Painéis Fotovoltaicos 

Com o passar dos anos, viu-se surgir uma preocupação ambiental que tem se fortalecido 

e ganhado espaço na sociedade, buscando fontes de energia alternativas que propiciam a 

utilização racional de recursos energéticos e, assim, a consequente atenuação dos impactos 

ambientais e a expansão de energia em áreas afastadas (CABRAL; VIEIRA, 2012). 
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Com todos esses questionamentos a respeito da utilização de combustíveis de fósseis e 

a procura cada vez maior de disposição de energia, revela-se o uso direto da energia solar 

(SANTOS, 2009).  

A transformação direta da energia solar em energia elétrica é decorrente dos efeitos da 

radiação sobre alguns materiais, em especial, os semicondutores. Dentre esses materiais, se 

ressaltam os efeitos fotovoltaico e termoelétrico. O efeito fotovoltaico ocorre através de fótons 

presentes na luz solar que são convertidos em energia elétrica, mediante o uso de células solares; 

o termoelétrico acontece pelo aparecimento de uma diferença de potencial, causada pela junção 

de dois metais, em estados específicos (ANEEL, 2013).  

Segundo Ruther (2004), dentre as várias aplicações da energia solar, a produção direta 

de eletricidade por meio do efeito fotovoltaico se mostra como uma das mais coerentes maneiras 

de gerar potência elétrica. O autor ainda revela que uma característica primordial deste tipo de 

sistema, promovido em meio urbano, é a viabilidade de interligação à rede elétrica pública, 

podendo assim dispensar os bancos de baterias que eram obrigatórios em sistemas do tipo 

autônomo.  

Em uma estrutura comum, este método é instalado de tal forma que, quando o gerador 

solar oferece mais energia do que se necessita para o suporte do ambiente consumidor, o 

excesso é aplicado na rede elétrica, fazendo com que o ambiente consumidor acumule um 

crédito energético. Em contrapartida, quando ocorre o inverso, ou seja, o sistema gera menos 

energia do que é necessário para a instalação consumidora, essa insuficiência é complementada 

pela rede elétrica (RUTHER, 2004). 

Segundo Santos (2009), a produção de energia solar fotovoltaica está diretamente 

relacionada aos índices de irradiação solar que incidem sobre determinada região em questão; 

portanto, é extremamente importante pesquisar o recurso solar, como exemplo, através de cartas 

solarimétricas que possam esclarecer se a região possui potencial para o aproveitamento 

energético solar. 

Através do mapa (Figura 1), o qual apresenta a média anual do total diário de irradiação 

solar global que incide no Brasil, pode-se notar que apesar dos diferentes tipos de clima 

encontrados no Brasil, o país apresenta médias anuais relativamente altas comparado a outros 

países como a Alemanha, França e Espanha (PEREIRA, 2006).  Apesar do país ser favorável a 

este uso de fonte energética, a sua produção e consumo ainda é irrelevante.  
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Figura 1 – Média anual do total diário incidente no território brasileiro 

 

 

   

Fonte: Pereira (2006) 

 

 

2.5.2. Aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis 

  

Com as informações a respeito do crescente consumo de água, de sua poluição e 

escassez, se faz necessário a elaboração de maneiras alternativas de aproveitamento da água, e 

nesse âmbito, a utilização de águas pluviais se torna uma das mais viáveis (FERNANDES; 

MEDEIROS; MATTOS, 2007).  

Segundo Fernandes et al (2007), um dos modos mais simples de captação e 

aproveitamento da água pluvial é por meio dos telhados. A água cai nos telhados, escoa através 

de condutores verticais e horizontais - também chamados de calhas - que encaminham a água 

até um determinado reservatório, sendo o mesmo desenvolvido a partir de diversos materiais, 

como alvenaria de tijolo, aço e concreto armado.  
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O aproveitamento da água pluvial para Aquastock (2005) pode apresentar diversas 

vantagens, tais como:  

 A diminuição do uso de água das companhias de abastecimento e, 

consequentemente, de seu custo de fornecimento; 

 Poupa o consumo de água potável onde sua utilização não é fundamental, como 

no caso de lavagem de calçadas, irrigação de jardins, etc.; 

  A adoção do sistema de captação requer investimentos de tempo, atenção e 

dinheiro mínimos, sendo seu retorno é sempre positivo; 

  Auxilia na contenção de enchentes, utilizando-se da parcela de água que seria 

destinada a galerias e rios; 

 Possui razão ecológica e econômica, uma vez que não desperdiça um recurso 

natural e que ainda se encontra disponível abundantemente nos telhados das 

edificações; 

 Estimula a preservação da água e uma conduta ativa diante dos problemas 

ambientais da região. 

Um sistema de captação de água da chuva para fins não potáveis é composto de 

superfícies de captação, calhas e tubulações, tratamentos e bombas, se necessário, e por fim os 

reservatórios (COHIM, 2008).  

A norma NBR 10844 (1989) apresenta que, para fins de dimensionamento do projeto 

de captação de água da chuva, é necessário calcular determinados conceitos. Para estabelecer a 

vazão de projeto, a norma diz que a mesma é calculada através da fórmula (1): 

 

𝑄 = (𝐼 × 𝐴)/60                                                            (1) 

Onde Q é a vazão de projeto em L/min, I é a intensidade pluviométrica em mm/h e A é 

a área de contribuição em m².  

A intensidade pluviométrica é definida, em termos de projeto, a partir do 

estabelecimento de valores apropriados para o período de retorno e a duração da precipitação. 

Com isso, tem-se uma intensidade pluviométrica para cada região, sendo alguma delas 

encontradas na Tabela 5 da NBR 10844 (1989).  

Em seguida é necessário encontrar a área de contribuição da região em estudo. Para a 

NBR 10844 (1989), a área de contribuição pode ser definida, para geometrias pré-determinadas, 

através da Figura 2 da NBR 10844 (1989). Para demais casos, é necessário considerar as 
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peculiaridades em virtude da inclinação da cobertura e das paredes que interceptam a água da 

chuva que também deve ser drenada pela cobertura.  

Para as coberturas horizontais de laje, a norma NBR 10844 (1989) exige que as mesmas 

devem ser projetadas para evitar o empoçamento e devem ter declividade mínima de 0,5%, de 

maneira que assegure o escoamento da água até os pontos de drenagem. A drenagem tem que 

ser realizada por mais de uma saída, com exceção de casos em que não existir riscos de 

entupimento.  

Para as calhas de beiral e platibanda, a NBR 10844 (1989) sugere que a inclinação seja 

no mínimo de 0,5% e que as mesmas sejam fixadas centralmente sob a extremidade da 

cobertura. Em casos de curvas de canto, com uma distância menor que quatro metros da saída 

de água, a vazão de projeto deve ser majorada utilizando os coeficientes da Tabela 1 da NBR 

10844 (1989).  

O dimensionamento das calhas se dá através da fórmula (2) (NBR 10844, 1989): 

 

𝑄 = 𝐾.
𝑆

𝑛
 . 𝑅ℎ2/3. 𝑖1/2                                                     (2) 

 

Onde Q é a vazão de projeto, em l/min; S é a área de seção molhada, em m²; n é o 

coeficiente de rugosidade; R é o raio hidráulico, em m; i é a declividade da calha em m/m; e K 

é uma constante de 60.000. 

O coeficiente de rugosidade é determinado de acordo com o tipo de material da calha 

estipulado pelo projetista, podendo ser encontrado na Tabela 2 da NBR 10844 (1989). Para 

casos de calhas semicirculares feitas de plástico, fibrocimento, aço e metais não ferrosos, o 

coeficiente de rugosidade é determinado de acordo com o diâmetro e a declividade. A relação 

entre diâmetro e declividade é determinada pela Tabela 3 da NBR 10844 (1989).  

Os condutores verticais, o diâmetro mínimo deve ser de 70mm, e em casos de desvio 

deve ser utilizado curvas de 90 graus de raio longo ou curvas de 45 graus. (NBR 10844, 1989). 

Condutores horizontais de seção circular devem respeitar a inclinação mínima de 0,5% 

e o diâmetro varia conforme o coeficiente de rugosidade, a inclinação e o diâmetro interno. A 

relação está presente na Tabela 4 da NBR 10844 (1989). 

Segundo a norma NBR 15527 (2007), a determinação do volume do reservatório pode 

ser realizada através do método Azevedo Neto pela fórmula (3): 

 

 𝑉 = 0,042 × 𝑃 × 𝐴 × 𝑇                                                 (3) 
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Onde P é a precipitação média anual, em mm; T é o número de meses de pouca chuva 

ou seca; e A é a área de coleta em projeção, expressa em m². 

 Definido assim todos os dados necessários, será possível a elaboração do projeto de 

captação de água da chuva para fins não potáveis. 

 

 

2.5.3. Aquecimento solar de água 

 

O aquecimento de água por meio do uso de coletores solares tem desempenhado, em 

conjunto com as placas fotovoltaicas conversoras de energia solar em eletricidade, uma das 

práticas mais viáveis de utilização, tanto industrial quanto residencial (ARRUDA, 2004). 

Para Ríspoli (1999), o sistema de aquecimento da água utilizando energia solar se 

traduz, basicamente, em absorver a radiação solar e transporta-la para um reservatório térmico 

no aspecto de calor. Um corpo que adquire a energia provinda do sol pode ser repartido em 

partes de refletância (ρ), transmitância (τ) e absortância (α). A primeira parte é a fração refletida, 

já a segunda é a fração transmitida, e ao final, a fração absorvida. A soma dessas três partes 

constitui o índice 1. 

A premissa de funcionamento do aquecimento solar de água é bem simplificada, diga-

se, fundamentada na transmissão de calor por meio de materiais que constituem o sistema. É 

formado por dois elementos básicos: o reservatório térmico, também denominado de boiler; e 

o coletor solar, que nada mais são do que as placas (SPRENGER, 2007). 

O reservatório térmico tem como função conservar a água quente para consumo. Ele é 

produzido de alumínio em sua parte externa, e internamente é feito de cobre ou aço inox. Possui 

uma resistência elétrica que esquenta a água quando não há luz solar necessária, a qual é 

controlada por um termostato que liga e desliga conforme a temperatura da água. Pode-se 

encontrar reservatórios de alta pressão, que trabalham com até 20 mca, assim como os de baixa 

pressão, que suportam até 5 mca (SPRENGER, 2007). 

De acordo com Lima (2003), o coletor solar para o aquecimento da água é o 

equipamento responsável pela absorção da energia radiada pelo sol e sua transformação em 

calor útil.  

Encontram-se dois tipos principais de coletores solares: primeiramente, os coletores de 

concentração, que centralizam a energia que alcança um refletor parabólico ou uma enorme 

lente Fresnel, para um absorvedor comparativamente pequeno. Este absorvedor contém fluido 
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ou água de transferência e, devido a concentração de energia do mesmo ser em uma área muito 

pequena, o fluido atinge temperaturas elevadas. Em seguida, o coletor plano, que funciona em 

baixas temperaturas e tem como vantagens o baixo custo, a construção simplificada, a 

inexistência de parte móvel e a facilidade de manutenção (LIMA, 2003). 

Os componentes dos sistemas de aquecimento de água por meio da captação da energia 

solar podem apresentar-se sob variadas configurações. A água aquecida para o uso pode obter 

o calor através de sistema direto, que ocorre diretamente no coletor, ou também por meio de 

um sistema indireto, onde há um líquido refrigerante que, depois de receber o calor no coletor, 

destina a água mediante um trocador de calor. Esses sistemas podem conter ainda a circulação 

do filtro por meio de bombeamento, também denominado de sistema ativo; também, pelo efeito 

de termossifonagem, conhecido como sistema passivo (ARRUDA, 2004). 

A tecnologia de aquecimento solar destinado ao uso doméstico, através de coletores 

solares de característica plana, é bastante utilizada e tem sido executada com bons resultados, 

quando são projetados, construídos e instalados de maneira adequada. No entanto, os 

aquecedores são mais encontrados normalmente em edificações de alto padrão (RÍSPOLI, 

1999). 

Segundo Sprenger (2007), a diminuição do custo da implantação de aquecimento solar 

de água, até então, é uma expectativa do mercado. A percepção do uso de uma energia gratuita 

para a classe mais carecida representa uma excelente alternativa para as dimensões políticas 

sociais e ambientais. 

 

2.5.4. Energia Eólica 

 

Os ventos são provocados pelas mudanças de pressão por toda a extensão da superfície, 

em virtude da radiação solar adquirida na Terra ser menor nas zonas polares do que nas zonas 

equatoriais. Portanto, pode-se afirmar que a origem do vento é a radiação solar (CASTRO, 

2009). 

 Castro (2009) revela que os ventos mais constantes e mais intensos ocorrem em regiões 

situadas em torno de 10 km da superfície terrestre. Contudo, como não é possível a implantação 

dos conversores eólicos nesses locais, a zona de interesse se localiza a algumas dezenas de 

metros na atmosfera. A essas altitudes, as massas de ar são afetadas diretamente pela fricção, o 

que ocasiona na redução da sua velocidade. 

Para a escolha do local adequado para a produção de energia eólica, diversos fatores 

devem ser considerados: primeiramente, é fundamental que seja feita a medição da intensidade, 
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frequência e direção dos ventos da região em questão; é importante que a coleta de dados seja 

bem ampla, de vários anos, para que se tenha resultados mais exatos; a rugosidade do terreno e 

o relevo também influenciam na qualidade desta fonte de energia renovável; uma região situada 

numa altitude muito acima do nível do mar ter seu ar muito rarefeito, o que reduz a potência 

adquirida da turbina; solos com presença de obstáculos, muito irregulares ou com a existência 

de muitas árvores podem inviabilizar o projeto (CAMPOS, 2004). 

Segundo Ferraz (2010), a turbina eólica absorve uma parcela da energia cinética dos 

ventos que passa por meio da região varrida pelo rotor e a converte em energia elétrica. A 

potência elétrica é encontrada em função do cubo da velocidade do vento v pela fórmula (4): 

 

𝑃𝑚𝑒𝑐 =  
1

2
 . 𝑝 . 𝐴. 𝑣3. 𝐶𝑝                                                      (4) 

 

Onde p é a densidade do ar em kg/m³; A é a área varrida pelas pás do rotor e Cp é o 

coeficiente de potência. O coeficiente de potência é dependente das particularidades da turbina 

e varia de acordo com a velocidade do vento. 

As turbinas eólicas podem ser de dois tipos: de eixo vertical ou de eixo horizontal. As 

turbinas de eixo horizontal são compostas de: rotor, onde são colocadas de um lado as pás da 

hélice, e do outro lado o gerador elétrico; nacele, que é o compartimento que comporta todo o 

equipamento que fica para trás da hélice; torre, que suporta a nacele. Para este tipo de turbina é 

necessário a existência de um sistema de alinhamento constante da hélice com a direção do 

vento, portanto deve-se ter um controle específico, que é geralmente realizado através de um 

servo-motor que gira a nacele. (CAMPOS,2004) 

As turbinas eólicas de eixo vertical possuem como vantagem a viabilidade de se instalar 

os equipamentos mecânicos e elétricos no solo, auxiliando a operação e manutenção. Também 

apresentam a facilidade de operar com qualquer direção do vento, visto que o mesmo trabalha 

no sentido do plano de rotação da hélice da turbina (CAMPOS, 2004). 

Segundo Dutra (2001), a energia eólica é apontada como uma das fontes mais limpas de 

geração de energia. Os impactos geralmente relacionados a este modo de geração de energia 

são a intervenção em rotas migratórias de pássaros e também os ruídos produzidos; contudo, 

estes problemas são facilmente atenuados por meio da seleção criteriosa das regiões onde serão 

implementados os aerogeradores. 

Em suma, pode-se dizer que a tecnologia dos sistemas de convertimento da energia 

provinda das massas de ar alcançou um nível de maturidade notável, sendo os equipamentos 
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tido como confiáveis, com disponibilidade média superior a 90% e também sendo duráveis, 

com estimativas de 20 anos de vida útil (CASTRO, 2009). 

 

 

2.6. METODOLOGIA  

 

 Para a realização do estudo de caso, uma proposta de implementação de dois sistemas 

sustentáveis (uma para a economia de água e outra de energia) foi elaborada. Para a redução do 

consumo de água, foi proposto a implantação do sistema de captação de água da chuva para 

fins não potáveis. Todo o dimensionamento do sistema foi realizado conforme as normas NBR 

10844 (1989) e 15527 (2007), o mesmo apresentado no levantamento teórico deste trabalho no 

item 2.5.2. Já para e economia de energia, foi proposto a implantação de placas fotovoltaicas, 

através de um estudo com uma empresa especializada da região, a qual forneceu todos os dados 

necessários e o orçamento do investimento através dos consumos mensais da residência em 

estudo.  

 

2.7. ESTUDO DE CASO 

 

O presente estudo de caso foi realizado no município de Cianorte, no estado do Paraná, 

em uma residência unifamiliar de classe média composta por quatro pessoas adultas. A 

residência possui 163 m² de área construída e está localizada na Rua Santos, número 361, bairro 

zona 03, conforme Figura 2. A construção possui dois quartos, uma suíte, um banheiro social, 

sala, cozinha, fosso de luz, um lavabo, garagem, área para churrasqueira e uma edícula com 

lavanderia e despensa, de acordo com a planta baixa no anexo A.  

 

Figura 2 – Vista da residência em estudo 

 

Fonte: Google Maps (2018) 

https://www.google.com.br/maps/
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Primeiramente, considerando que a residência conta com três ar condicionados, duas 

geladeiras, duas máquinas de lavar e três televisores, realizou-se uma análise dos gastos com 

energia e chegou-se à tabela de consumo e gasto mensal para o período de um ano (Gráfico 2 

e 3). 

 

Gráfico 2 – Consumo mensal de energia durante o período de um ano 

 

Fonte: Adaptado de fatura da Copel (2018) 

 

 

Gráfico 3 – Gasto mensal de energia durante o período de um ano 

 

Fonte: Adaptado de fatura da Copel (2018) 
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Em seguida, tendo como análise o consumo mensal de água da residência em questão, 

e o seu consequente custo, tem-se a Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Consumo e custo mensal de água durante o período de um ano 

 

Fonte: Adaptado de fatura da Sanepar (2018) 

 

Nesta foi possível calcular o consumo médio mensal de 21,17 m³ e, por conseguinte, o 

custo médio mensal de R$ 209,53. 

A demanda de água para fins não potáveis é utilizada, nesta residência, para lavar três 

carros uma vez ao mês; para lavar a calçada três vezes por semana, e também para a irrigação 

de plantas, uma vez ao dia. Sendo assim, Tomaz (2009) apresenta uma tabela (Tabela 2) de 

estimativas de demanda de água potável para uso externo, onde foi possível realizar a 

verificação da demanda de água da residência em questão. 

  

Tabela 2 - Parâmetros de engenharia estimativas da demanda residencial de água potável para 

uso externo 

 

Fonte: Adaptado de Tomaz (2009). 
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Utilizando-se de dados fornecidos na tabela, foi possível encontrar o consumo de água, 

sendo: 

 Para a lavagem de carros: considerando que há três carros e que os mesmos são lavados 

uma vez por mês, tem-se = 3 x 1 x 150= 450 litros; 

 Para a lavagem de jardim e calçada:  considerando que os mesmos são executados duas 

vezes por semana, tem-se = 34,75 m² (jardim) + 84,62(calçada) = 119,37 x 2 x 2 x 4 = 

2000 litros aproximadamente. 

 Para a irrigação de plantas: considerando que as plantas são aguadas uma vez ao dia, 

tem-se = 50x30 = 1500 litros; 

Apresentando no somatório um total de 3.950 litros por mês. 

 

2.7.1. Proposta de implantação de sistema de captação de água da chuva para fins não 

potáveis 

 

 Para o estudo de caso deste trabalho, foi realizada uma proposta de projeto de captação 

de água da chuva para fins não potáveis. O desenvolvimento do dimensionamento se deu 

através das normas NBR 10844 (1989) e NBR 15527 (2007).  

Para a região específica em estudo, sendo na cidade de Cianorte, tem-se que a 

intensidade pluviométrica máxima é dada pela fórmula (5):  

           𝐼𝑚𝑎𝑥 =
2115,18 .  𝑇𝑟

0,145

(𝑡+22)0,849                                                        (5)  

Onde Tr é o tempo de retorno em anos e t é a duração de precipitação. Segundo a norma 

NBR 10844 (1989), o tempo de retorno deve ser estabelecido conforme particularidades da área 

a ser drenada; portanto, foi definido um tempo de retorno de 25 anos, uma vez que a área em 

estudo não pode tolerar empoçamentos ou extravasamento. Diante disso podemos encontrar a 

intensidade pluviométrica de 205,5 mm/h. 

Em seguida, é necessário encontrar a área de contribuição da região em estudo. Neste 

caso não foi possível utilizar a Tabela 2 da norma NBR 10844 (1989), devido a geometria da 

cobertura em questão.  

A figura 3 expressa a esquematização do telhado com vista lateral. Para o cálculo da 

área é necessário encontrar a medida b, visto que a medida a e a inclinação do telhado são 

fornecidos pelo projeto (Anexo B). 
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Figura 3 – Esquematização do telhado com vista lateral  

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

Para a região 1 do telhado, a medida b é de 5,25m, obtendo-se uma área de 47,09 m². 

Para a região 2, a medida b é de 2,75m, tendo uma área de 10,10m². Somando, assim, uma área 

de contribuição total de 57,19 m². 

Com isso, foi possível encontrar a vazão de projeto de 195,88 L/min, de acordo com a 

formula (1).  

No projeto em estudo, foram escolhidas as calhas de beiral do tipo americana, 

semelhantes a figura (4): 

 

 

Figura 4 – Esquematização da calha tipo americana em corte 

 

Fonte: Ajato Calhas (2018) 

 

Foi definido a inclinação das calhas de 0,5%, tendo assim uma declividade de 0,005 

m/m. O material utilizado foi o alumínio, encontrando, portanto, um coeficiente de rugosidade 

de 0,011. As dimensões da calha foram pré-definidas como na figura (5):  
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Figura 5 – Dimensões da calha tipo americana aplicada em residência em estudo 

 

Fonte: Ajato Calhas (2018) 

 

Segundo a norma NBR 10844 (1898), a calha deve ser dimensionada para suportar a 

vazão de projeto da área de contribuição. Portanto, calculando-se a vazão de projeto para as 

dimensões segundo a figura (5), e utilizando-se da fórmula de Manning-Strickler, temos que a 

vazão será de 196,5 L/min.  

Como a vazão necessária da área de contribuição do telhado é de 195,88 L/min, por 

relação iterativa, adotou-se a calha de acordo com a figura (5).  

 O dimensionamento do condutor vertical foi definido pelo ábaco encontrado na figura 

3 da NBR 10844 (1989). Como a calha apresenta 60 mm de lâmina de água, a vazão de projeto 

é de 195,88 e o comprimento do condutor foi de aproximadamente um metro, tem-se que o 

diâmetro interno será de 100 cm.   

 A norma NBR 15527 (2007) apresenta vários métodos de dimensionamento de 

reservatórios. Dentre eles, o Método Azevedo Neto, o qual será utilizado. O volume de chuva 

obtido através da fórmula (3) e, para o estudo em questão, temos o gráfico (4):  

 

Gráfico 4 – Comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano para a região 

de Cianorte 

 

Fonte: Climatempo (2018) 

https://www.climatempo.com.br/climatologia/270/cianorte-pr
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Segundo o Gráfico (4), a precipitação média anual é de 1528mm, e os meses em que há 

pouca chuva ou seca, constituem os de junho, julho e agosto. Utilizando esses dados para a 

fórmula (3), tem-se que o volume de água necessário para o reservatório será de 193 litros 

aproximadamente.  

O reservatório foi previamente definido como uma cisterna modular vertical com as 

seguintes dimensões: comprimento de 1600 mm; altura de 1550 mm; largura de 649mm. Sendo 

o mesmo com capacidade para 1000 litros de água. A cisterna possui quatro filtros de 

tratamento: filtro anti-folhas, decanter, filtro fino e filtro clorador auxiliando na não 

contaminação da água de reuso por bactérias e insetos. 

 

Figura 6 e 7 – Dimensões e modelo de reservatório 

 

Fonte: Ecoisas (2018) 

 

A Tabela (3) apresenta o quantitativo dos materiais necessários para a implantação do 

sistema, e o consequente orçamento com base nos valores de mercado. 

 

Tabela 3 – Quantitativo e custos dos materiais necessários ao projeto 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

 

ITEM QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Calha tipo Americana 10 metros R$60,00 R$600,00

Tubo PVC 100 mm 2 metros R$8,54 R$17,08

Cisterna Vertical Modular 1000 litros com filtro 

separador de folhase clorador
1 unidade R$1.500,00 R$1.500,00

Joelho 90° PVC 100mm Amanco 2 unidades R$4,85 R$9,70
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2.7.2. Proposta de implantação de sistema de captação de energia solar através de placas 

fotovoltaicas 

 

 A proposta de projeto de implantação de energia solar por meio de placas fotovoltaicas 

foi realizada por uma empresa especializada, que através de software da própria empresa, foi 

apresentado todos os dados necessários para posterior análise de viabilidade econômica. 

 Segundo a empresa especializada da região em estudo, existem alguns prazos definidos 

pela Resolução Normativa nº 687. Primeiramente, a empresa faz a elaboração do projeto e, em 

seguida, solicita o acesso junto à concessionária. A concessionária tem um prazo de quinze dias 

de retorno para a empresa. Depois de aceito, a empresa faz a instalação do sistema fotovoltaico, 

e posteriormente, solicita uma vistoria junto a concessionária, e a mesma tem um prazo de sete 

dias para realizá-la. Posteriormente à vistoria, a concessionária tem um prazo de cinco dias para 

entrega do relatório de vistoria, e por fim, mais sete dias para a aprovação do ponto de conexão, 

troca do medidor e início do sistema de compensação. Somando todas essas etapas, a ANEEL 

estipula um prazo mínimo de trinta e quatro dias. 

O sistema é simples e de fácil entendimento. A energia solar é captada pelos painéis 

solares, e, como a mesma é recebida como corrente contínua, ela passa por um inversor que a 

transforma em corrente alternada. Depois disso, faz-se uma ligação através de cabos no quadro 

de energia, que distribui para a residência. 

 Normalmente, os medidores de energia das residências têm como única função a 

medição da energia consumida da concessionária. Portanto, tem-se como uma etapa a troca 

desse medidor para que ele sirva também como medidor de energia solar excedente 

redirecionada para a rede elétrica, medindo assim, além da energia consumida da 

concessionária, a quantidade de energia encaminhada para a mesma. Esse excedente é 

transformado em créditos para o proprietário da residência, que pode utilizar do autoconsumo 

remoto, no qual a energia é produzida em uma unidade consumidora e seu excedente pode ser 

encaminhado a outra unidade de mesma titularidade e atendida pela mesma companhia de 

distribuição. 

 Para o dimensionamento do sistema fotovoltaico, a empresa utiliza de sistema 

computacional próprio, o qual realiza os cálculos com base nos consumos mensais de um ano. 

Na residência em estudo, foi contabilizado uma média mensal de consumo de 456 kWh/mês.  

 Não há a possibilidade de se ter um custo zero da companhia de distribuição, seu valor 

mínimo está associado ao tipo de medidor somado a taxa de iluminação pública, que varia de 
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acordo com o consumo mensal. Neste caso, a residência possui um medidor bifásico, que gera 

50kWh/mês.  

 Como se faz necessário o uso de 50kWh/mês da concessionária, conclui-se que, para a 

residência em estudo, é necessário ter painéis fotovoltaicos suficientes para a captação de 406 

kWh/mês. 

 A empresa especializada obteve, por meio do software, que para a região em estudo, há 

uma irradiação média de 4,92 kWh/m²/mês e, como cada módulo de painel solar apresenta 330 

W, é necessário a implantação de 10 módulos. Cada módulo de painel apresenta área de 2 m², 

e são melhores captados em telhados direcionados a região norte. 

Todo o sistema utilizado para a residência em estudo é composto de: 

 1 Inversor Solar Monofásico 3kW 220V MPPT Monitoramento (marca 

Canadian); 

 10 Painéis Solares Q Cells Q. Power L-G5 72 Células Policristalino 330 W; 

 8 Conectores Staubli MC4 320016P0001-UR PV-KBT4/6II-UR Acoplador 

Fêmea; 

 8 Conectores Staubli MC4 320017P0001-UR PV-KST4/6II-UR Acoplador 

Macho; 

 25 Metros de Cabo solar Nexans 51740 Energyflex BR 0,6/1kV Preto; 

 25 Metros de Cabo solar Nexans 52776 Energyflex BR 0,6/1kV Vermelho; 

 3 Estruturas de Painel Solar Perfil de Alumínio par 4,15m para 4 placas; 

 3 Estruturas de Painel Solar para Telha Colonial 4 placas; 

 1 String Box Ecosolys PJ067-17 1000V 32 A, com 01 ou 02 entradas, 01 saídas 

com fusível 25 A; 

O investimento para a compra de todos os equipamentos, somados ao serviço de 

instalação, projeto elétrico, proteção C.A e solicitação de acesso a rede da concessionária é de 

R$13.900,00. Sendo, as formas de pagamento apresentadas pela empresa: 20% de entrada 

(projeto e aprovação), 60% na instalação do sistema e o restante na aprovação e troca do 

medidor pela concessionária. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1. VIABILIDADE ECONÔMICA DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA 

PARA FINS NÃO POTÁVEIS 

 

Considerando-se que há uma precipitação média mensal de 127,33 mm e que a área de 

contribuição é de 57,19 m², percebe-se que o aproveitamento será de aproximadamente 7200 

litros por mês. Como calculado anteriormente, o consumo de água para fins não potáveis da 

residência é de 4000 litros aproximadamente. Portanto, pode-se dizer que este consumo será 

totalmente coberto pelo reservatório implantado. 

Primeiramente, referindo-se à economia de água da residência com a implantação do 

sistema de captação da água da chuva para fins não potáveis, tem-se que o consumo de água 

médio mensal antes da implantação é de 21,17 m³ e, após a implantação, o sistema apresentaria 

uma economia de 4 m³ mensais aproximadamente, tendo um novo consumo médio mensal em 

torno de 17,17 m³.  

Analisando esta redução de consumo, e considerando que a companhia de 

abastecimento possui um aumento de custos conforme a quantidade de água consumida, 

projetou-se uma tabela (Tabela 4) e um gráfico (Gráfico 5) que representaria a diminuição do 

consumo e dos custos mensais a partir de novembro de 2018. 

 

 

Tabela 4 – Projeção de consumo mensal ao longo do ano após a implantação do sistema 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
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Gráfico 5 – Projeção de redução de custo mensal ao longo do ano após a implantação do 

sistema 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

 

 Com isso, pode-se dizer que, o custo anual de consumo de água da residência é de 

R$2514,38, e com a implantação do sistema esse valor reduziria para R$ 1995,87, gerando uma 

economia de R$518,51 por ano. 

 Considerando que os custos de instalação já estão inclusos nos valores dos materiais, 

afirma-se que o custo total de investimento desta implantação é de R$2126,78 (Tabela 3). 

 Analisando assim, como a economia gerada será em torno de R$518,51 por ano, e tendo 

o custo total de investimento de R$2126,78, temos que esse sistema terá um tempo de retorno 

de 4,1 anos. Ou seja, demorará aproximadamente 4 anos e 2 meses para o sistema gerar retorno 

econômico. 

 

3.2. VIABILIDADE ECONÔMICA DO SISTEMA DE IMPLANTAÇÃO DE PLACAS 

FOTOVOLTAICAS 

 

 A empresa especializada que realizou a proposta de projeto considerou para 

dimensionamento das placas a captação de toda a energia consumida pela residência; ou seja, a 

captação da energia solar através das placas cobriria o consumo total mensal da residência. 
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Porém, como já dito anteriormente, não é possível se ter um custo zero com a companhia de 

distribuição. A mesma cobra o equivalente do medidor somado a taxa de iluminação pública. 

 O medidor da região em estudo é bifásico, portanto, tem como custo sua potência de 50 

kWh multiplicado pelo valor atual unitário da tarifa (0,8). A taxa de iluminação será mínima, 

uma vez que o consumo cairá, ficando em torno de R$15,00. Somando-se estes valores, o 

proprietário da residência em estudo pagará, após a implantação, uma fatura de 

aproximadamente R$ 55,00. Lembrando que esta é uma estimativa hipotética, visto que as 

tarifas podem ser alteradas durante o decorrer do ano, e também está sendo desconsiderado as 

bandeiras tarifárias.  

 Com isso, tem-se o Gráfico (5) de projeção da distribuição do consumo da residência e, 

em seguida, o Gráfico (6) de projeção de economia mensal. 

 

Tabela 5 – Projeção de distribuição do consumo da residência em estudo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
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Gráfico 5 – Projeção de economia mensal após implantação do sistema 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

 Em termos comparativos, chegou-se à conclusão de que antes da implantação do sistema 

há um custo anual de R$4090,06. E com a projeção realizada dos custos após a implantação, 

esse valor se reduz a apenas R$715,00 por ano. Sendo assim, há uma economia anual de 

R$3531,00.  

 O investimento para a realização desse projeto no todo é de R$ 13.900,00. Comparando 

este investimento com a sua economia anual, entende-se que a implantação deste sistema terá 

um tempo de retorno de aproximadamente 4 anos. Ou seja, somente após 4 anos, o sistema 

começará a trazer retorno econômico. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A respeito do estudo realizado, pode-se concluir que cooperar com a preservação do 

meio ambiente também é cooperar com a economia. Atualmente, os mecanismos sustentáveis 

estão muito mais acessíveis, não sendo restritos somente à sociedade de alto padrão. O problema 

está na falta de conhecimento da população sobre isto. Muitas pessoas ainda acreditam que ser 
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sustentável é sinônimo de alto custo. Obviamente existem sistemas mais complexos e, com isso, 

seus valores são mais elevados; porém, não deixam de ser um investimento a longo prazo. 

Este estudo de caso teve como objetivo mostrar que a implantação de sistemas 

sustentáveis em residências de classe média é viável, tanto no parâmetro ambiental como no 

econômico. Como apresentado no estudo, dois sistemas sustentáveis simples de implantação e 

com um investimento total de aproximadamente R$16.000,00 (2.126,78 da captação pluvial + 

13.900,00 de energia solar), apresentam após os seus quatros anos de tempo de retorno, uma 

economia em média de R$4.000,00 por ano.  

Os custos que se tem com o consumo de energia e água nunca findarão. E é isso que 

deve estar claro. O proprietário da residência estará pagando uma quantia mensal de qualquer 

maneira, seja para as companhias de abastecimento e distribuição ou para o custeio do 

investimento. A diferença é que os custos de investimentos são pagos após determinado tempo. 

É evidente que o investimento é inacessível para boa parte da população, mas atualmente 

existem financiamentos que auxiliam no pagamento. 

Por fim, considerando o estado atual do Planeta Terra, conservar o meio ambiente por 

meio de ações sustentáveis vai muito além da questão ambiental; é pensar tanto em si, 

economicamente dizendo, como também nas condições de vida das gerações futuras. O homem 

depende do meio ambiente, e este depende do homem.  
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ANEXO B – PROPOSTA DE PROJETO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA 

PARA RESIDÊNCIA EM ESTUDO 

 

 

 


