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Resumo: A crescente evolução dos centros urbanos e a falta de hábitos sustentáveis 

causam graves danos ao meio ambiente, devido a este fato deve-se procurar utilizar 

e inovar tecnologias que otimizem os recursos naturais em prol dos usuários. Neste 

trabalho vamos apresentar relação custo-benefício da implantação e manutenção de 

meios sustentáveis para geração de energia através de irradiação solar, aquecimento 

solar e o aproveitamento das águas pluviais. Ressaltando-se assim importância da 

sustentabilidade na construção e manutenção de edifícios residenciais. 

 

INTRODUÇÃO 

Um empreendimento sustentável tem no custo de sua implantação, valores mais altos 

que um empreendimento normal, devido aos custos dos equipamentos a serem 

utilizados para essas soluções sustentáveis serem concretizadas. Mas esse 

acréscimo de valores é possível ser retornado ao longo da utilização do edifício, 

proporcionando economia financeira e principalmente de recursos naturais. 

Para demonstrar a relação custo benefício, os cálculos serão baseados em um edifício 

fictício de 10 andares, na cidade de Santos com 4 apartamentos por andar, os 

apartamentos terão cozinha, área de serviço, sala, 2 dormitórios e 2 banheiros. As 

áreas comuns deste edifício serão dispostas de sala de ginástica, vestiário da sala de 

ginástica, 1 salão de festas, 2 banheiros do salão de festas e guarita. 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem a finalidade de demonstrar os custos e a viabilidade de técnicas 

sustentáveis na construção de edifícios, onde será apresentado a aplicação de 

sistemas de utilização de recursos naturais para geração de energia, aquecimento 

solar e aproveitamento de água pluvial.  

 

METODOLOGIA 

Os dimensionamentos dos sistemas que serão aplicados foram feitos a partir das 

normativas das NBR’s vigentes, levando em consideração o consumo médio de água 

por banho para o cálculo do reservatório que usará o aquecimento solar, a quantidade 

média de descarga e vazão de bacia sanitária para o aproveitamento da água pluvial 

e a quantidade de lâmpadas por ambiente com o aproveitamento de 50% da energia 

solar utilizada nas áreas comuns. 



Após isso, foram pesquisados os custos dos equipamentos para a implantação dos 

sistemas de aproveitamento de água pluvial e de energia solar, dividido os seus custos 

médios pela quantidade de unidades habitacionais e com base na tarifa da 

concessionária de rede de água e de energia da cidade de Santos, foi calculado em 

quanto tempo se dá o retorno do investimento. 

No caso do aquecimento solar, serão dimensionados e pesquisados seus custos e 

também dividido pelo número de apartamentos e comparados com o chuveiro elétrico 

será calculado o tempo de retorno, com base no custo da energia elétrica em kWh na 

cidade de Santos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Foi utilizado o método de Rippl para dimensionamento de reservatório, que é baseado 

nos cálculos de volume de chuva mensal, a partir dos índices pluviométricos nos 

últimos cinco anos e na área de captação do prédio, multiplicado pelo coeficiente de 

escoamento superficial e na demanda mensal de água aproveitada que teremos. A 

partir desses dados foi calculada a diferença entre a demanda mensal e o volume de 

chuva, o maior valor positivo acumulado desta diferença foi o dimensionamento do 

reservatório. 

Para fins de dimensionamento de energia solar, o estudo foi baseado nos cálculos de 

pontos de iluminação de acordo com as normas vigentes, as lâmpadas foram 

quantificadas por ambiente e, conforme a potência delas foi verificada a demanda 

energética média mensal considerando que elas ficam ligadas aproximadamente 10 

horas por dia. 

Os dimensionamentos para o sistema de aquecimento solar foi executado a partir das 

normas vigentes e os orçamentos serão solicitados a empresas especializadas. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Para o dimensionamento do reservatório, foi considerada a média de moradores por 

apartamento de 4 pessoas, com uma demanda de água pluvial de 57,60m³/mês. A 

partir de cálculos baseados no método de Rippl foi constatado que teremos 3 

reservatórios de 40 m³. Esse sistema gera uma economia de 48 L/dia, equivalente a 

10,91% do consumo diário de água potável, poupando um total de R$ 8,98/mês para 

cada unidade, valores baseados em pesquisa de custo da água em julho de 2016. 



Devido à limitação de espaço na área de coleta, o sistema será para abastecer 50% 

do consumo mensal de iluminação, totalizando 3.970,8 kWh/mês. Para isso será 

necessário um gerador com potência de 36,43 kWp. 

Com base no valor da energia no mês de julho, constatamos que teremos uma 

economia média mensal de R$ 2.382,48 na conta de luz do condomínio, totalizando 

um valor de R$ 59,56 por unidade. 

Tratando sobre o aquecimento solar, levamos em conta um volume de consumo total 

do edifício de 4,96 m³ por dia, que necessitará de um reservatório térmico de 4 m³ de 

acordo com as normas vigentes. Para eficácia do sistema será utilizada uma área de 

coleta de aproximadamente 46 m², contemplada na cobertura do edifício. Para os 

cálculos de retorno ainda estamos no aguardo de orçamento de empresa 

especializada. 

Os custos parciais para implantações dos sistemas de aproveitamento de água 

pluvial, energia solar fotovoltaica são de R$ 354.091,11, faltando ainda os orçamentos 

para o sistema de aquecimento solar. Este valor preliminar acarreta em um acréscimo 

de R$ 8.852,28 por unidade de apartamento. Levando em consideração os custos de 

energia e água na cidade de Santos, temos que a implantação desses sistemas irá 

gerar uma economia média mensal de R$ 68,65, ressaltando que ainda entrará a 

economia de energia relacionada a chuveiro e, que, considerando o tempo de vida útil 

desses equipamentos que é em torno de 25 anos, teremos o retorno dos investimentos 

em aproximadamente 10 anos e 9 meses. 
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