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Resumo – Considerando que água de qualidade tem custo elevado e torna-se escassa com o passar 

do tempo devido ao crescimento populacional, poluição, industrialização e crescente urbanização, a 

captação de água pluvial se apresenta como uma alternativa a este problema. O sistema de captação 

das águas pluviais tem como objetivos principais seu uso para limpeza, irrigação de jardins, lavagem 

de veículos, calçadas e descarga sanitária, reduzindo o uso de água potável para estes usos, 

permitindo que a água das concessionárias seja utilizada em casos mais nobres. Este trabalho 

apresentou o índice pluviométrico da cidade de Joinville, os custos da implantação das cisternas, 

demonstrou que o tempo de amortização do sistema pode ser superior a 10 anos em aplicações 

residenciais e inferior a este nas aplicações industriais, dependendo do consumo. Por este motivo, a 

alternativa de implantação de cisternas não deve ser vista como uma oportunidade de economia de 

recursos financeiros, mas alternativa para preservação dos mananciais, controle da drenagem das 

águas de chuva nas regiões que sofrem com alagamento e disseminação da cultura de preservação 

dos recursos naturais. 

 
 

Abstract – Rainwater harvesting has been considered an alternative to good water quality scarcity 

which is a consequence of population growth, pollution and urbanization. Processes of capturing and 

storing can result in different uses to rainwater such as washing, garden irrigation and sanitary 

discharge, allowing that the Supply Company provides drinking water only for noble purposes. This 

study showed that amortization time for implementing a rainwater capturing and storing system can 

be superior to 10 years for residential purpose and less than this period to industrial purposes, once it 

all depends on consumption. For this reason, rainwater harvesting cannot be considered an 

economical opportunity, but an important solution to preserve spring water, to rainwater drainage 

control and to spread natural sources preservation attitude. 
 

Palavras-Chave – Água Pluvial, Aproveitamento de água, Viabilidade captação de água  

 

1. INTRODUÇÃO 

 A água é o recurso essencial para a vida no planeta Terra. A água além de ser essencial para 

a vida também é indispensável para diversas atividades realizadas pelo homem, como geração de 

energia, produção e processamento de alimentos e processos industriais diversos. Embora pareça 

pequena a quantidade de água doce no mundo, sua quantidade é abundante, porém, sua distribuição 

não é uniforme. O Brasil, por exemplo, possui a maior disponibilidade de água doce do planeta e sua 

distribuição também é desigual, conforme mostra Tabela 1 (TOMAZ, 2005). 
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 Tabela 1 – Disponibilidade hídrica e concentração da população por regiões no Brasil 

Norte 68,50 7,40

Nordeste 3,30 28,23

Centro Oeste 15,70 6,85

Sudeste 6,00 42,61

Sul 6,50 14,91

Total 100% 100%

Regiões do Brasil
Porcentagem de 

água (%)

Porcentagem da 

população (%)

 

Fonte: Tomaz (2005) 

 Essa situação se agrava na região sudeste, pois além da população ser maior, a região ainda 

enfrenta a poluição dos rios em conseqüência da alta atividade industrial, utilização dos insumos 

agrícolas, poluentes e despejos urbanos. O consumo de água no mundo vem aumentando 

progressivamente devido ao aumento populacional e a industrialização. Com a degradação dos 

recursos hídricos, o desmatamento e a poluição, começam a existir problemas de falta de água, 

mesmo em locais, onde este recurso era abundante. De acordo com a Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo – CETESB (2005) grande parte dos 3 bilhões de habitantes que irão nascer nos 

próximos 50 anos viverão em países que já sofrem de escassez de água.  

 A busca por fontes alternativas para a economia de água tornou-se hoje uma das prioridades 

do ser humano. Com isso, o reaproveitamento da água da chuva surge como uma fonte que terá a 

função de ajudar a resolver dois problemas, a escassez de água e a drenagem urbana, que hoje vem 

causando grandes problemas nas cidades devido à grande urbanização e impermeabilização do solo, 

onde nem sempre é acompanhada pela implantação de infra-estrutura necessária (LIMA; 

MACHADO, 2008).  

 O reaproveitamento da água da chuva teve seu início há aproximadamente 3.000 anos a.C. 

no Oriente Médio e há 2.750 a.C. na Mesopotâmia. Atualmente o uso da água pluvial é maior nos 

países Europeus e Asiáticos, nos quais são oferecidos financiamentos para a construção deste 

sistema. No Brasil, esse método é mais utilizado nos estados do Nordeste onde, devido à escassez de 

recurso hídrico, a população utiliza água captada das chuvas como alternativa de suprimento (ALT, 

2009).     

 A composição da água pluvial varia de região para região e um dos fatores dessa variação é a 

presença de carga poluidora na atmosfera, sendo que determinados lugares esta água pode conter 

alguns elementos químicos estranhos. Devido a presença desses elementos presentes na água da 

chuva seu uso deve ser apenas para fins não-potáveis, principalmente em regiões industriais e, 
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mesmo assim, esta água deve passar por alguns tratamentos para que possa ser armazenada e 

reutilizada.  

 Além das considerações a serem feitas sobre estes tratamentos necessários, sua complexidade 

e seus custos, espera-se com o reaproveitamento da água pluvial minimizar os problemas de 

enchente enfrentados pelas grandes cidades, de onde será retirada, dos sistemas de drenagem, uma 

grande quantidade de água, sendo esta armazenada nas cisternas e usada posteriormente para 

lavagem de calçadas, carros, rega de plantas e jardins, dentre outras aplicações. 

Apesar de Joinville ter um alto índice pluviométrico, a cidade corre o risco de sofrer as 

conseqüências da falta de água nos próximos vinte anos devido ao aumento do consumo residencial, 

industrial e pela poluição dos rios. Assim, um dos maiores desafios existentes para que o 

reaproveitamento da água pluvial se torne uma saída, é provar a sua viabilidade, demonstrando que 

há mais vantagens do que desvantagens. 

 

2. OBJETIVO 

 Este trabalho tem por objetivo determinar a viabilidade do aproveitamento da água pluvial 

para usos não potáveis. Pretende ainda apresentar o índice pluviométrico atualizado de Joinville, 

determinar o tempo de amortização e levantar os aspectos positivos e negativos do sistema de 

cisternas coletoras de águas de chuvas. Por fim, buscar uma correlação entre o investimento em 

cisternas e o custo da água da concessionária. 

 

3. REVISÃO BLIBLIOGRÁFICA 

 A cidade de Joinville pode ser considerada um município privilegiado, pois quase todas as 

nascentes de seus rios então contidas dentro dos seus limites municipais. Conforme Gonçalves e 

Oliveira (2001, apud CARLON, 2005) Joinville possui quatro principais bacias hidrográficas, sendo 

elas a Bacia do Cubatão a responsável por 70% do abastecimento em Joinville, a Bacia do 

Cachoeira, do Piraí e do Rio do Júlio, além de outras pequenas bacias (sub-bacias) que nascem nas 

encostas dos morros do Iririú e Boa Vista que deságuam na Baía da Babitonga. Devido a essa alta 

densidade dos recursos hídricos o município possui um solo argiloso, menos permeável, dificultando 

a infiltração da água da chuva. Com isso a cidade sofre constantemente com as enchentes. As 

maiores ocorreram nos anos de 1972, 1995 e 2008, sendo que a enchente de 2008 foi a pior já 

registrada, quando os níveis dos rios subiram e só começaram a baixar depois de uma semana. O 

centro da cidade também sofre alagamentos constantes, principalmente no verão, quando ocorrem 

chuvas torrenciais. 
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 O Município de Joinville registrou a precipitação média anual de 2.186,30 mm no período 

compreendido entre 1996 a 2007. A precipitação mínima no município nesse período foi de 1.401,8 

mm no ano de 2003 e a máxima de 3.048,4 no ano de 1998. Na Figura 1 é apresentado o gráfico da 

precipitação anual de Joinville entre o ano de 1996 a 2007, conforme dados levantados pela Univille 

(2010).  
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Figura 1 – Variação da precipitação anual no período de 1996 a 2007. 

Fonte: Univille (2010) 

 Em observação aos dados apresentados na Figura 2, pode-se notar que entre os meses de 

abril e agosto estão registrados os menores índices de precipitação pluviométrica, sendo o menor 

registrado nesse período o índice de 12,10 mm em abril do ano 2000. Já nos meses compreendidos 

entre setembro e março concentram-se os maiores índices de precipitação, chegando à máxima 

registrada de 599,40 mm em fevereiro do ano 2001 (UNIVILLE, 2010). 

 

 

Figura 2 – Índice de precipitação por meses do ano no período de 1996 a 2007. 

Fonte: Univille (2010) 
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 Em relação à umidade relativa do ar, Joinville se caracteriza como uma cidade muito úmida, 

pois como pode ser extraído da Figura 3, no período entre 1996 a 2007, a média anual da umidade 

relativa do ar nunca baixou de 70%, tendo como a média desse período o teor de 81,24% 

(UNIVILLE, 2010). 
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Figura 3 – Média anual da umidade relativa do ar no período de 1996 a 2007 

Fonte: Univille (2010) 

 

 A composição da água pluvial varia de acordo com a localização geográfica, condições 

meteorológicas, intensidade e duração da precipitação, regime dos ventos, estação do ano e 

proximidade de vegetação. Quando a região é próxima ao oceano, a água da chuva apresenta 

elementos como o sódio, potássio, magnésio, cloro e cálcio. Já em locais afastados da costa os 

elementos presentes costumam ser a sílica, alumínio, nitrogênio, fósforo e enxofre (ALT, 2009). Em 

centros urbanos e pólos industriais estão presentes certos poluentes como o dióxido de enxofre 

(SO2), óxidos de nitrogênio (NOx), chumbo e zinco. 

 A reação dos gases dióxido de carbono (CO2), dióxido de enxofre (SO2) e óxidos de 

nitrogênio (NOx) na atmosfera forma ácidos que diminuem o pH da água da chuva. Assim, pode-se 

dizer que o pH da chuva é sempre ácido, mesmo em regiões inalteradas, porque o pH ficará sempre 

abaixo de 7,0. Em regiões poluídas, o pH pode chegar a 3,5, ocorrendo, assim, a chuva ácida. No 

Brasil, a região compreendida entre o estado do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, são as 

regiões mais propensas à ocorrência de chuvas ácidas (TOMAZ, 2005). 

 Para a utilização da água de chuva, é necessário verificar sua qualidade, pois, dependo da 

região, condições climáticas e o sistema de coleta, esta água pode estar inadequada para alguns tipos 
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de uso. Estudos apresentados no trabalho de Tomaz (2005) indicam que o número de bactérias 

aumenta no reservatório de água de chuva devido à entrada de nova água (TOMAZ, 2005). No 

mesmo estudo o autor coloca que a qualidade da água pluvial pode ser dividida em quatro partes, a 

água antes de atingir o solo, após escorrer pelo telhado, dentro do reservatório e no ponto de uso.  

 Quando a água pluvial escorre pelo telhado, ela sofre diversas contaminações e, dependendo 

dos materiais utilizados para a construção do telhado, a contaminação pode ser ainda maior. O 

telhado, muitas vezes, serve de depósito para fezes de aves, ratos e outros animais, o que pode 

contaminar a água pluvial com bactérias e parasitas gastro-intestinais. Além disto, o telhado também 

acumula poeira, folhas de árvores e revestimento do próprio telhado. Por esses motivos, 

pesquisadores aconselham o descarte dos primeiros milímetros de água de chuva. Atualmente já 

existem válvulas que realizam esse descarte (figura 4), com acionamento automático, podendo-se 

programar as quantidades de água a serem descartadas. 

 

 

  Figura 4 – Detalhe da válvula para descarte inicial de água pluvial. 

  Fonte: Safe Rain (2010). 

 

 Para o armazenamento da água de chuva é necessário tomar alguns cuidados para evitar a 

proliferação de microorganismos e, assim, comprometer a qualidade da água. No fundo dos 

reservatórios é comum a formação de pequenas camadas de lama, que são resultantes dos materiais 

suspensos presentes no ar e que são carregados pela chuva.  

 Nos reservatórios deve ser evitada a entrada da luz do sol, pois esta estimula o crescimento 

de algas. A tampa de inspeção deverá ser hermeticamente fechada e a saída do extravasor (ladrão) 

deverá conter grade para evitar a entrada de animais. Recomenda-se que, no mínimo, uma vez ao 

ano seja feita limpeza no reservatório com solução de hipoclorito de sódio (TOMAZ, 2005). 
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 Antigamente a reutilização da água pluvial era vista como uma atividade que não apresentava 

nenhum risco à saúde. Hoje, devido às mudanças que o mundo vem sofrendo, juntamente com a 

poluição, foram criadas normas para a realização dessa técnica. No Brasil, utiliza-se a ABNT NBR-

15527/07, que fornece diretrizes para o aproveitamento de água de chuva para fins não potáveis em 

áreas urbanas. Essa norma se aplica à utilização da água pluvial após tratamento adequado em 

descargas de bacias sanitárias, irrigação de jardins, lavagem de veículos, limpezas de calçadas e ruas, 

limpeza de pátios e uso industriais.  A ABNT NBR-15527/07 estabelece padrões de qualidade do 

sistema de água de chuva para água não potável no ponto de uso, independente do tipo de uso 

(Tabela 2). 

Tabela 2 – Parâmetros da qualidade da água para uso não potável 

Parâmetros Análise Valor 

Coliformes totais semestral Ausência em 100mL 

Coliformes termotolerantes semestral Ausência em 100mL 

Cloro residual mensal 0,5 a 0,3 mg/L 

turbidêz mensal 
< 2 UT, para usos menos restritivos < 

5,0 UT 

Cor aparente (caso não seja utilizado 

nenhum corante ou antes da sua utilização) 
mensal < 15 UH 

Deve prever ajuste de pH para proteção das 

redes de distribuição, caso necessário 
mensal 

pH de 6,0 a 8,0 no caso de 

tubulação de aço carbono 

galvanizado 

Notas: 1.Para lavagem de roupas deve ser feita a análise de Cytosporidium paivum anualmente. 

2. UT. Unidade de turbidêz 

3. UH. Unidade Hazen 

Fonte: ABNT NBR-15527 (2007) 

 

 É recomendada pela norma técnica brasileira mencionada que seja feita manutenção em todo 

o sistema de coleta e aproveitamento de água de chuva, conforme os critérios apresentados na figura 

5. 

Componente Freqüência de manutenção 

Dispositivo automático de descarte do 

escoamento inicial  

Limpeza mensal ou após chuva de grande 

intensidade 

Calhas, condutores verticais e horizontais 2 ou 3 vezes por ano 

Desinfecção com cloro, ozônio ou raios 

ultravioleta 
Manutenção mensal 

Bombonas Manutenção mensal 

reservatório Limpeza e desinfecção anual 
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Figura 5 – Critérios de freqüência para manutenção de cisternas de águas de chuva. 

Fonte: ABNT NBR-15527 (2007) 

 

 Outros países também utilizam normas para o aproveitamento de água pluvial, como é o caso 

da Alemanha, onde desde janeiro de 2003, tornou-se lei a Diretriz Européia 98/83/EG. Nesta lei não 

há restrições para o uso da água de chuva em residências, como atividades de descargas nos 

sanitários e outras rotinas domésticas. Entretanto, solicitam que a quantidade estimada de água 

pluvial utilizada seja comunicada ao serviço de água municipal, sendo que irão decidir se será 

cobrado ou não a tarifa para o tratamento do esgoto sanitário. Isto se deve ao fato de que a água 

pluvial usada em substituição à água potável gera águas servidas, que são classificadas como esgoto 

sanitário e devem ser lançadas nas redes de coleta de esgotos públicos (TOMAZ, 2005).  

 Em Tokyo, há um regulamento de 1993 do governo que obriga a instalação de reservatório 

de detenção de águas de chuvas para evitar enchentes em terrenos com área superior a 10.000m² ou 

em edifícios que tenham mais de 3.000m² de área construída (TOMAZ, 2005). 

 Existem várias formas de se armazenar a água pluvial, sendo a mais comum delas açudes e 

lagoas, porém, essa forma não mantém o volume de água devido à infiltração e evaporação. Outro 

ponto negativo é a dificuldade em manter a potabilidade desta água, devido à possível introdução de 

matéria orgânica e poeiras (PERDOMO; OLIVEIRA; KUNZ, 2005). 

 Uma outra forma de armazenamento de águas pluviais são caixas d’água, containeres e 

cisternas com paredes impermeabilizadas e cobertas. A forma mais utilizada são cisternas semi-

enterradas. Essas cisternas, muitas vezes, são feitas de placa de concreto com tela de arame 

galvanizado e rebocada por dentro e por fora. (GNADLINGER, 2000, apud CARLON, 2005). A 

água é captada através de uma tubulação que a direciona até o reservatório.  

 A construção de cisterna com placas de concreto não é a mais adequada, pois, se a aderência 

entre essas placas for fraca, as mesmas poderão apresentar rachaduras e, conseqüentemente, a água 

armazenada irá vazar. Devido a esse fator cisternas de concreto com tela de arame, que utilizam 

fôrma durante a construção e cisternas enterradas feitas de tijolos e argamassa de cal são as mais 

aconselhadas para a região semi-árida, por sua facilidade de reparos em caso de rachadura e por 

utilizarem material de construção mais acessível (GNADLINGER, 1999, apud CARLON, 2005). 

 Outra maneira de se armazenar a água coletada são os tanques metálicos, os quais não 

necessitam de uma fundação muito firme e podem ser montados rapidamente por uma pessoa 

especializada. O problema desses tanques em países em desenvolvimento é o surgimento de corrosão 

no fundo em um período de dois anos. O mesmo problema não costuma ocorrer em países 

desenvolvidos, pois os tanques fabricados recebem uma camada plástica no seu interior.  
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As cisternas mais modernas são projetadas para serem subterrâneas, sendo um produto comercial no 

Brasil nos dias de hoje (Figura 6).  

 

 

Figura 6 – Cisternas subterrâneas 

Fonte: 3P Technik do Brasil (2010). 

 

 Um fator importante na construção de cisternas é a análise da legislação vigente quanto ao 

local e as distâncias que ela deve ter das edificações existentes, para assim minimizar riscos de 

contaminação. 

 A formação de um sistema de captação de água pluvial se dá por um conjunto de estruturas 

compostas pelo sistema de captação, sistema de filtragem e um reservatório de armazenamento. Os 

principais componentes para a captação de água pluvial são: calhas e condutores, reservatório, 

bomba, filtro volumétrico, freio d´água, conjunto flutuante de sucção e sifão ladrão. 

 

4. METODOLOGIA 

 Com base em uma pesquisa bibliográfica referentes ao assunto em questão, o presente 

trabalho seguiu a seguinte metodologia: 

 Foi estabelecida uma relação entre índice pluviométrico e volume   

de água captada com a área de captação (telhado), levantados dos equipamentos necessários para a 

instalação de um sistema de captação de água pluvial, os custos envolvidos para a implantação desse 

sistema, o tempo de amortização do investimento em relação ao custo   
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da água da companhia fornecedora, estabelecendo a viabilidade para a implantação de um sistema de 

captação de água pluvial, considerando todas as vantagens e desvantagens. 

 Para estimar o volume de água a ser captada, utilizou-se a equação 1 e um coeficiente de 

escoamento superficial chamado de coeficiente de Runoff (C), sendo este calculado entre a água que 

escoa superficialmente pelo total de água precipitada.  

 

  V = Pa x A x C     (1) 

Onde:   Pa = Precipitação Anual (L/m²) 

  A = Área do Telhado (m²) 

  C = Coeficiente de Runoff 

  V = Volume de Água (L) 

 

 O valor do coeficiente de Runoff varia de acordo com cada país, entre 0,67 a 0,90. Para 

calcular do valor da tarifa de água, quando a mesma não era fixa, foi utilizada a equação 2. 

 

  VT = C x t         (2) 

Onde:   VT = Valor da Tarifa (R$) 

  C = Consumo (m³) 

  t = Valor da tarifa por m³ (R$) 

 

Para o cálculo do tempo de retorno sobre investimento foi utilizada a equação 3. 

 

  ROI = __I__        (3) 

               VA 

Onde:   ROI = Retorno sobre investimento 

  I = Investimento na implantação do reservatório 

  VA = Valor anual economizado em tarifa 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Para estabelecer a relação entre volume de água pluvial e realizar o levantamento dos 

equipamentos necessários para a instalação de um sistema de captação, foi utilizado como base uma 

área média de telhado de 100m² com distância de aproximadamente 5 metros da área de captação até 

o reservatório, para obter a dados mais precisos. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  11 

 De acordo com Tomaz (2005), para a nossa realidade o valor mais adequado para o 

coeficiente de Runoff  é C = 0,80. Para calcular o volume de água utilizou-se a fórmula da equação 

1. Na cidade de Joinville, onde a precipitação anual média entre 1996 a 2007 foi de 2.186,30 mm 

(2.186,30 L/m²), o volume anual de chuva para um telhado com 100 m², utilizando C = 0,80 na 

equação 1, encontra-se: 

V = 2.186,30 x 100 x 0,80   → V = 174.904 litros. 

 

 Como o volume calculado considerou o volume anual de precipitação, deve-se dividiu-se este 

valor por 12 para encontrar o valor médio mensal de captação de água de chuva. 

v = 174.904 / 12  →  v = 14.575,3 litros/mês 

 

 Considerando que as residências em Joinville têm uma área de telhado próxima a 100m
2
 e 

que as residências de maior área têm dois pavimentos, é possível afirmar com pouca margem de erro 

que o volume de água captado apresentado acima corresponde à realidade local. Contudo, a cisterna 

mantém um regime constante de funcionamento de captação e uso da água. Logo, uma cisterna de 

10.000 litros é capaz de armazenar um volume condizente com a realidade de Joinville, sendo 

descartado o excesso de água quando as chuvas ultrapassarem a média, sem o risco da água manter-

se parada por muito tempo em uma caixa super dimensionada. 

 Foram estimados os valores dos materiais para a construção de uma cisterna e mão-de-obra 

para a cidade de Joinville. Na Tabela 3 estão descritos os materiais necessários para implantar um 

reservatório com capacidade de 10.000 litros, não tendo sido relacionados os custos das calhas e 

adaptações dos telhados, pois considera-se que estes já estão incluídos nas estruturas das residências. 

Tabela 3 – Materiais e mão-de-obra necessários à implantação de uma cisterna 

de 10.000L em Joinville. 

Item  Valor  

Reservatório de 10.000 L de fibra de vidro  1.100,00 

Bomba de recalque ¼ HP 251,00 

Filtro volumétrico 1.184,00 

Freio de água 94,00 

Conjunto flutuante de sucção 275,00 

Sifão ladrão de 100 mm 203,00 

Tubos e conexões 290,00 

Mão-de-obra 300,00 
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TOTAL 3.697,00 

Fonte: Loja Casas da Água (2010) 

 

 Na cidade de Joinville não há isenção da tarifa para quem tem baixo consumo de água. 

Devido a isso, não foi descartada nenhuma faixa de consumo para o estudo da viabilidade. A Tabela 

4 mostra como foram divididos aos valores conforme o consumo da residência ou de empresa. 

 

Tabela 5 – Tarifas de água e esgoto da Companhia Águas de Joinville 

Categoria Faixa Consumo m³ Valor em R$ para água Valor em R$ para esgoto

Residencial 

Tarifa Social 

Especial

Residencial 

Tarifa Social 

1 até 10 22,23 – tarifa mínima² 17,78 - tarifa mínima²

2 11 a 25 3,93- por m³ 3,14 - por mᶟ

3 maior que 25 5,39- por m³ 4,31 - por mᶟ

1 até 10 32,66- tarifa mínima
2 26,13 - tarifa mínima²

2 maior que 10 5,12- por m³ 4,10 - por mᶟ

1 até 10 31,23- tarifa mínima
2 24,98 - tarifa mínima²

2 maior que 10 4,90- por m³ 3,92 - por mᶟ

1 até 10 32,66- tarifa mínima
2 26,13 - tarifa mínima²

2 maior que 10 5,12- por m³ 4,10 - por mᶟ

1 até 5.000 5,12- por m³ 4,10 - por mᶟ

2 5.001 a 10.000 4,13- por m³ 3,30 - por mᶟ

3 10.001 a 30.000 3,74- por m³ 2,99 - por mᶟ

4 30.001 a 60.000 3,31- por m³ 2,65 - por mᶟ

5 60.001 a 120.000 3,12- por m³ 2,50 - por mᶟ

6 maior que 120.000 2,80- por m³ 2,24 - por mᶟ

Industrial 

Especial  > 

5.000 m³

7,64 - tarifa mínima¹

TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO

7,64 - tarifa mínima²

1
 Tarifa mínima correspondente ao consumo de até 15 m³

2
 Tarifa mínima correspondente ao consumo de até 10 m³

TARIFA DE ESGOTO = 80% DO VALOR DA TARIFA DE ÁGUA

Residencial 

Comercial

Industrial

Pública

1 até 15 9,55- tarifa mínima
1

1 até 10 9,55- tarifa mínima
2

 

Fonte: Companhia de Saneamento Básico Águas de Joinville (2010). 
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 Para a análise da viabilidade econômica de um sistema de captação de água pluvial, foi 

utilizado o volume de chuva precipitado mensal na cidade de Joinville já considerando a quantidade 

que é descartada ao longo do processo. Nessa análise foram utilizadas três faixas de consumo para a 

categoria residencial e duas faixas de consumo para categoria industrial, sendo para cada categoria 

considerados dois tamanhos de cisternas. Sabe-se que o volume de chuva na cidade de Joinville é de 

174.904 litros/ano, ou seja, 14.575 litros/mês ou 14,58 m
3
 por mês. 

 Deve ser considerado que o consumo de água de chuva se dá para fins não potáveis, logo 

haverá sempre um consumo de água direto da concessionária. Assim, neste trabalho foi considerado 

o consumo mínimo proveniente da concessionária, com o restante advindo da cisterna de 10.000L de 

águas pluviais. 

 m uma residência de 4 pessoas, o consumo médio é de 15m
3
, sendo R$ 3,93 x 5 m

3
 (19,65) 

acrescidos à tarifa básica de R$ 22,23, o que perfaz um valor de R$ 41,88. Somando o valor da taxa 

de esgoto, encontra-se uma tarifa básica de R$ 17,78 mais 3,14 por metro cúbico (3,14 x 5 = 15,70) 

igual a R$ 33,48. Deste modo, água mais esgoto dá uma conta mensal de: R$ 41,88 + 33,48 = R$ 

74,36. 

 A tarifa mínima é de R$ 22,23 mais 17,78 da taxa de esgoto, igual a R$ 40,01. Logo, o valor 

a ser amortizado por mês é a diferença entre estes valores: R$ 74,36 – 40,01, igual a R$ 34,35. 

Utilizando a equação 2, obtém-se o ROI igual a:  

 

ROI = 3.697,00     =  107,62 meses ou aproximadamente 12 anos  

    34,35 

 

 Para uma análise de amortização do investimento em instalações industriais, deve-se 

considerar um número maior de cisternas de 10.000L implantadas, porém, este número é função da 

área de captação, ou seja, área de telhado. Em uma hipótese de 1.000m
2
 de área de telhado, portanto 

implantadas 10 caixas de 10.000 L, em um cálculo grosseiro de instalação das 10 caixas a um valor 

de R$ 36.970,00, para uma indústria que consome 3m
3
 de água por dia (3 x 30 dias = 90m

3
/mês), 

encontrou-se: 

 

Tarifa de R$ 4,90 x 90m
3
  = R$ 441,00 

 

 A tarifa seria reduzida ao valor mínimo para fornecimento da água potável (R$ 31,23), 

resultando em uma economia mensal de R$ 409,77 e anual de R$ 4.917,24. Utilizando a equação 3 

encontrou-se o ROI em: 
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ROI = 36.970,00  = 90 meses  → 7,5 anos 

    409,77 

 

6. CONCLUSÃO 

 Uma forma adequada de armazenamento são as cisternas subterrâneas, porque estas evitam a 

entrada de luz do sol, garantindo, assim, menor proliferação de algas e microorganismos na água. 

Como os telhados contêm pó, fuligem, animais e seus excrementos, as águas captadas dos telhados 

não devem ser utilizadas para fins potáveis, restringindo-se a usos menos nobres.  

 Joinville possui uma precipitação média anual de 2186,30mm, considerada uma região com 

alto índice pluviométrico. Este fato permite que uma cisterna para armazenamento de água pluvial 

seja constantemente abastecida pela chuva, pois não há período de estiagem. 

 Quanto aos aspectos positivos do sistema de captação de água pluvial, pode-se destacar: 

podem ser utilizadas estruturas já existentes na edificação para a sua implantação, como telhados e 

lajes; a qualidade da água é aceitável para fins não potáveis; pode-se complementar o sistema 

convencional de abastecimento; pode-se reservar água para situações de emergência e sua 

manutenção é fácil. 

 Como aspectos negativos, destacam-se: alto custo de implantação; suprimento de água 

limitado à precipitação e a qualidade da água. 

 Relacionando o investimento para a implantação do sistema de captação de águas pluviais 

com o custo da água fornecida pela concessionária na cidade de Joinville, o tempo de amortização 

não é curto, porém, o retorno é certo. A implantação do sistema em estudo possibilita que demore 

mais para atingir a capacidade total do fornecimento de água dos mananciais, preservando-os para 

fins mais nobres. 

 A escolha do tamanho da cisterna depender da quantidade de água não potável que se 

pretende utilizar na residência ou empresa, uma vez que a diferença de custo para a implantação de 

cisternas maiores não implica em um aumento direto no valor da obra. 

 À parte da avaliação financeira da implantação do sistema, a utilização da água pluvial traz 

grandes benefícios, como melhora na drenagem urbana, retendo uma parte da água que escoa pelas 

ruas e galerias nos períodos de chuvas, permite uma maior preservação dos mananciais para 

necessidades mais nobres da água, alivia a gestão pública de obras de infra-estrutura para ampliação 

da rede de abastecimento e dissemina uma cultura voltada às preocupações ambientais.  
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