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RESUMO 
 

O aproveitamento de água pluvial surge como uma ação de boas perspectivas, pois 
substitui o uso de água potável onde a qualidade desta não é necessária. Este trabalho trata do 
estudo da viabilidade econômica da utilização de um sistema de coleta e aproveitamento da 
água de chuva, e da avaliação da opinião da população de João Pessoa – PB sobre a 
implantação desse sistema para residências desta cidade. Para o atual cenário de tarifas, o 
aproveitamento de águas pluviais no âmbito predial é alternativa economicamente inviável 
para os padrões popular e médio de residências. Para o padrão alto, a alternativa é 
economicamente viável.  Para se obter a opinião da população foram realizadas 800 
entrevistas. Os resultados mostram que 66,1% da população tem conhecimento sobre a 
utilização da água de chuva, dos quais 54,4% a utilizam. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A importância da água é explicada pelo fato dela ser essencial à sobrevivência do ser 
humano, ao desenvolvimento econômico e à preservação do meio ambiente. Com o 
surgimento das cidades, vieram os demais desenvolvimentos, dentre eles os sistemas de 
abastecimento de água. Hoje em dia, muitas cidades experimentam problemas de 
dezabastecimento de água devido ao crescimento da população e do consumo per capita de 
água, de modo que fontes alternativas de água surgem como solução para amenizar esses 
problemas. O reuso de águas para fins não potáveis foi incrementado em todo o mundo nas 
últimas décadas, devido à crescente dificuldade de atendimento da demanda de água nos 
centros urbanos. Neste contexto inclui-se a captação de águas pluviais para usos não potáveis 
em residências. Segundo Tomaz (2003), a captação e aproveitamento de águas pluviais para 
fins diversos em residências é técnica milenar que ganha espaço nos dias atuais. 
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Em caso de locais desprovidos de abastecimento público de água, tal alternativa se 
justifica por si só, devido aos diversos benefícios advindos do abastecimento de água. Em 
locais que dispõem de serviços de abastecimento de água, porém que passam por crises de 
dezabastecimento, o aproveitamento de águas de chuvas desempenharia importante papel na 
complementação da oferta de água. E no caso de locais com serviços de abastecimento de 
água que estão funcionando bem e atendendo plenamente à demanda, ainda tal alternativa 
poderia ser considerada sob o ponto de vista econômico em comparação com a água fornecida 
pela concessionária local. 

Apesar de ser uma opção interessante do ponto de vista ambiental, a implantação de 
um sistema de captação e aproveitamento de água pluvial depende de diversos fatores, dentre 
eles a possibilidade técnica, a viabilidade econômica e a aceitação social. Dentro deste 
contexto, o presente trabalho busca avaliar a viabilidade econômica da implantação de 
sistemas de aproveitamento de água de chuva para os diferentes padrões sócio-econômicos de 
moradia (popular, médio e alto) que visam o abastecimento das bacias sanitárias, chuveiro, 
lavatórios, tanques, máquina de lavar roupas, lavagem de automóveis, rega de jardins e 
piscinas em residências na cidade de João Pessoa – PB, como também determinar o 
conhecimento e aceitação da população pessoense acerca da utilização de águas pluviais em 
residências. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A Paraíba está localizada na faixa oriental do nordeste brasileiro como pode ser visto 
na Figura 1, seu território tem uma área de 56.439,838 km2, distribuídos de forma retangular 
com regiões bem definidas do ponto de vista do relevo, clima e vegetação. Sua área representa 
0,66% da superfície territorial brasileira e 3,63% da área da região Nordeste (CAGEPA, 
2005). 

 
Figura 1 – Localização da cidade de João Pessoa Estado da Paraíba. 

 
Os dados de precipitação utilizados no trabalho foram obtidos da Rede 

Hidroclimatológica do Nordeste, através do site da Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
(ADENE, 2006). Utilizou-se uma série de dados de chuva abrangendo dados diários do 
período de 1912 a 1969 (período em que se conseguiu dados consistentes em base diária), o 
qual foi administrado pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). As 
características do posto pluviométrico utilizado são apresentadas na Tabela 1. Na Figura 2 é 
apresentado o boxplot para o total pluviométrico mensal da cidade de João Pessoa. Os dados 
pluviométricos estão resumidos na Tabela 2. 
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Tabela 1 – Características do posto pluviométrico utilizado. 

Posto Latitude Longitude Dados disponíveis 
de precipitação 

Total de anos 

SUDENE 07º07'S 34º53'W 1912 – 1931 
1937 – 1969 52 
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Figura 2 – Boxplot ilustrando o total pluviométrico mensal em João Pessoa. 

 
Tabela 2 – Resumo dos dados pluviométricos de João Pessoa. 

Maior precipitação diária (16/03/1939) 179,40 mm 
Média da precipitação máxima diária dos vários anos 114,71 mm 
Maior precipitação mensal (Junho/1951) 909,00 mm 
Menor precipitação mensal (Outubro/1922) 1,60 mm 
Maior total anual de precipitação (1964) 3.683,70 mm 
Menor total anual de precipitação (1915) 953,00 mm 
Média de precipitação anual 1.745,83 mm 
Desvio padrão para as precipitações anuais 437,43 mm 

 
O sistema de capitação e armazenamento de águas pluviais foi concebido contendo o 

telhado, calhas, condutos verticais e horizontais, filtro de areia, cloração, reservatório inferior 
e reservatório superior. A etapa de tratamento (filtração e cloração) juntamente com uma boa 
qualidade inerente às águas pluviais (Tomaz, 2003) a torna passível de todos os usos numa 
residência, excepto, possivelmente, do uso potável. Dessa forma, apenas a pia de cozinha 
(preparo de alimentos, lavagem de pratos, ingestão) ficou utilizando água potável fornecida 
pela concessionária.  Foram considerados três tipos padrão de residências (descritos abaixo): 
um popular, um médio e um terceiro de padrão alto.  
Residência de padrão popular: com população de 4 habitantes e consumo per capita de 130 
L/hab.dia e área de capitação de águas pluviais (telhado) de 60 m2.  A distribuição do 
consumo por peça/aparelho sanitário é mostrada na Tabela 3. 
Residência de padrão médio: com população de 5 habitantes e consumo per capita de 162 
L/hab.dia e área de capitação de águas pluviais (telhado) de 120 m2. A distribuição do 
consumo por peça/aparelho sanitário é mostrada na Tabela 4. 
Residência de padrão alto: com população de 6 habitantes e consumo per capita de 192 
L/hab.dia e área de capitação de águas pluviais (telhado) de 300 m2. A distribuição do 
consumo por peça/aparelho sanitário é mostrada na Tabela 5. 



42 Engenharia Civil • UM                             Número 34, 2009 

A distribuição de usos potáveis e dos não potáveis foi pesquisada na bibliografia 
(Tomaz, 2000; Tomaz, 2003; Creder, 2006; Rocha et al., 1998) e foi definida como sendo 
84,62% de demanda por água não-potável (água pluvial) para a residência de padrão popular, 
87,65% para o padrão médio e 89,63% para o padrão alto, conforme Tabelas 3, 4 e 5, 
respectivamente. 
 
Tabela 3 – Distribuição de usos potáveis e dos não potáveis em residência de padrão popular 

Ponto de utilização Consumo diário Consumo potável Consumo não potável 
(L/habitante.dia) (%) (%) 

Bacia sanitária 36,0 0,0 27,69 
Chuveiro 60,0 0,0 46,15 
Lavatório 9,0 0,0 6,92 
Pia 20,0 15,38 0,00 
Tanque 3,0 0,0 2,31 
Rega de jardim 2,0 0,0 1,54 
Total 130,0 15,38 84,62 

 
Tabela 4 – Distribuição de usos potáveis e dos não potáveis em residência de padrão médio 

Ponto de utilização Consumo diário Consumo potável Consumo não potável 
(L/habitante.dia) (%) (%) 

Bacia sanitária 36,0 0,0 22,22 
Chuveiro 60,0 0,0 37,04 
Lavatório 9,0 0,0 5,56 
Pia 20,0 12,35 0,00 
Tanque 3,0 0,0 1,85 
Máquina de lavar roupas 28,0 0,0 17,28 
Lavagem de carro 2,0 0,0 1,23 
Rega de jardim 4,0 0,0 2,47 
Total 162,0 12,35 87,65 

 
Tabela 5 – Distribuição de usos potáveis e dos não potáveis em residência de padrão alto 

Ponto de utilização Consumo diário Consumo potável Consumo não potável 
(L/habitante.dia) (%) (%) 

Bacia sanitária 36,0 0,0 18,67 
Chuveiro 60,0 0,0 31,11 
Lavatório 9,0 0,0 4,67 
Pia 20,0 10,37 0,00 
Tanque 3,0 0,0 1,56 
Máquina de lavar roupas 28,0 0,0 14,52 
Lavagem de carro 5,0 0,0 2,59 
Rega de jardim 10,0 0,0 5,19 
Piscina 21,8 0,0 11,32 
Total 192,8 10,37 89,63 

 
O reservatório de água de chuva foi dimensionado através do método de Rippl, que é 

um dos mais utilizados para dimensionamento de reservatórios. Apresenta a vantagem de ser 
flexível com relação aos dados de entrada para o cálculo. Por exemplo, pode-se utilizar 
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demanda constante ou demanda variável, chuva média mensal, chuva mensal ou chuva diária, 
bastando para isso verificar a disponibilidade de dados pluviométricos. 

Os custos do reservatório de acumulação foram baseados nos preços de mercado para 
reservatórios pré-fabricados. Custos adicionais de calhas, conjunto elevatório e energia 
elétrica para o conjunto elevatório foram também considerados. O benefício econômico 
considerado foi o valor da quantidade de água aproveitada num ciclo anual, tomando-se como 
base o valor do m3 de água fornecida pela concessionária local, que é de R$ 1,99/m3 para 
consumo entre 11 e 20 m3 (faixa na qual se enquadrou o padrão popular), R$ 2,62/m3 (faixa 
na qual se enquadrou o padrão médio) e R$ 3,56 (faixa na qual se enquadrou o padrão alto). 
Estes valores de tarifa são apenas para os serviços de água, não incluindo os de esgotamento 
sanitário. Para simular cenários futuros em que o valor da tarifa de água praticada deve 
aumentar, foram calculados os mesmos indicadores financeiros para o dobro, o triplo e o 
quádruplo dos atuais valores. 

Com o objetivo de verificar o conhecimento da população com relação à utilização da 
água de chuva bem como a aceitação do seu aproveitamento desenvolveu-se uma pesquisa de 
campo. As etapas de aquisição dos dados adotadas nesta pesquisa foram as seguintes: 
elaboração do formulário, determinação do tamanho da amostra, aplicação dos formulários e 
análise estatística dos dados coletados. 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um formulário estruturado. Este foi 
aplicado aos moradores dos bairros da cidade de João Pessoa e objetivou analisar o nível de 
conhecimento da população com relação à utilização da água de chuva, bem como a aceitação 
do seu aproveitamento.  

O município de João Pessoa tinha em 2000, segundo dados do IBGE (IBGE, 2000), 
uma população residente de 597.934 habitantes e um total de 151.865 domicílios. Devido ao 
número total de domicílios ser muito grande, o que tornaria o processo de aplicação desses 
formulários muito lento e dispendioso, foi necessária a obtenção de um plano de amostragem 
que considerasse uma amostra significativa da área objeto de estudo, para posterior aplicação 
das entrevistas domiciliares. 

Para a seleção dos domicílios necessários à realização da pesquisa de campo elaborou-
se um plano de amostragem baseado na NBR 5.426 (ABNT, 1985a) e na NBR 5.427 (ABNT, 
1985b) e chegou-se ao tamanho da amostra de 800 domicílios. 

A partir da amostragem e da planilha de estudo demográfico do município de João 
Pessoa, calculou-se o percentual correspondente ao número de domicílios por bairro em 
relação ao tamanho do lote. Esse total de domicílios incluía bairros que não estavam dentro da 
área urbana de João Pessoa, assim, foram excluídos da pesquisa. 

A aplicação do formulário nos domicílios deu-se entre o dia 14 de Março e 9 de Maio 
de 2006. Durante a aplicação dos formulários fez-se os esclarecimentos necessários ao 
entendimento das questões sem comprometimento nas respostas.  
 
 
3. RESULTADOS 
 
3.1 Dimensionamento do reservatório inferior para armazenamento de águas pluviais 
 

Além do valor encontrado através do método de Rippl para o volume do reservatório 
de acumulação, foram considerados outros valores dentro dos limites equivalentes a dez 
(limite inferior) e vinte (limite superior) dias de consumo de água de chuva da residência. 

Na Tabela 6 são apresentados os possíveis volumes do reservatório de acumulação de 
água de chuva, o volume de água de chuva aproveitada e o volume de água comprado em 
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relação à opção de volume máximo do reservatório inferior para os diversos padrões sócio-
econômicos de residências. 
 
Tabela 6 – Volume do reservatório inferior, volume aproveitado e volume de água comprado 

para os diversos padrões sócio-econômicos 

Padrão 
sócio-econômico 

Volume do RI 
(m³) 

Volume aproveitado 
(m³/ano) 

Volume de água comprado* 

(m³/ano) 

Popular 

8,80 81,19 0,00 
7,70 80,13 1,06 
6,60 78,83 2,35 
5,50 77,31 3,88 
4,40 75,46 5,72 

Médio 

22,55 156,19 0,00 
18,00 149,81 6,38 
14,00 140,80 15,39 
10,00 130,04 26,15 
7,10 119,51 36,68 

Alto 

102,29 344,33 0,00 
75,00 318,46 25,87 
45,00 289,07 55,25 
28,00 272,06 72,26 
10,37 244,76 99,56 

* Em relação à opção de volume máximo do reservatório inferior. 
 

Para o padrão popular, o volume máximo do reservatório de água de chuva foi 
encontrado tomando-se como base vinte dias de consumo, uma vez que o volume máximo 
calculado pelo método de Rippl (determinado através do somatório do saldo positivo, para 
consumo maior que entrada de água de chuva), foi inferior ao volume mínimo (considerando 
dez dias de consumo na residência). O volume máximo calculado pelo método de Rippl foi 
igual a 3,10m³ e o volume mínimo igual 4,40m³. A partir dos valores máximo e mínimo 
referentes ao volume do reservatório de acumulação de água pluvial, foram atribuídos 
possíveis valores entre aqueles (7,70m³, 6,60m³ e 5,50m³) para que fosse analisada a 
viabilidade econômica referente à quantidade de água aproveitada num ciclo anual. 

No padrão médio, o volume máximo do reservatório de água de chuva foi calculado 
pelo método de Rippl (22,55m³) e o volume mínimo para suprir dez dias de consumo na 
residência (7,10m³). A partir dos valores máximo e mínimo referentes ao volume do 
reservatório de acumulação de água de chuva, foram atribuídos possíveis valores entre 
aqueles (18,00m³, 14,00m³ e 10,00m³) para que fosse analisada a viabilidade econômica 
referente à quantidade de água aproveitada num ciclo anual. 

Para o padrão alto, o volume máximo do reservatório de água de chuva foi calculado 
pelo método de Rippl (determinado através do somatório do saldo negativo, para consumo 
menor que entrada de água de chuva). O volume máximo foi igual a 102,29m³ e o volume 
mínimo igual 10,37m³. A partir desses valores referentes ao volume do reservatório de 
acumulação de água de chuva, foram atribuídos possíveis valores entre aqueles (75,00m³, 
45,00m³ e 28,00m³) para que fosse analisada a viabilidade econômica dos reservatórios de 
acumulação para o padrão alto referente à quantidade de água aproveitada num ciclo anual. 
 
3.2. Indicadores econômicos do sistema de aproveitamento de águas pluviais 
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Foram calculados, para alguns valores possíveis da capacidade do reservatório de 
acumulação, os indicadores econômicos valor presente líquido (VPL) e razão benefício/custo 
(B/C) para uma vida útil do sistema de 20 anos, assim como o período de retorno (PR). 

Os indicadores da análise econômica do sistema de aproveitamento de água de chuva 
para o padrão popular de residências são apresentados nas Figuras 3, 4 e 5. Nas Figuras 6, 7 e 
8 são apresentados os indicadores para o padrão médio e nas Figuras 9, 10 e 11 os resultados 
para o padrão alto de residências. 

Observa-se na Figura 3 que o VPL sofre pequenas variações com o volume do 
reservatório e que para o padrão popular de residências e atual cenário de tarifas (R$ 1,99/m³) 
este indicador econômico foi sempre negativo, denotando a não viabilidade econômica da 
alternativa. Para tarifa equivalente ao dobro da atual o VPL tem uma leve tendência de 
aumentar a medida que o volume do reservatório diminui, sendo igual a R$ 235,07 (duzentos 
e trinta e cinco reais e sete centavos) para o reservatório de 4,40 m³. Num terceiro cenário 
(cobrança de R$ 5,97/m³) o maior valor encontrado, R$ 1.446,37 (mil quatrocentos e quarenta 
e seis reais e trinta e sete centavos), foi para o reservatório de 7,7 m³. Para o quádruplo da 
atual tarifa (R$ 7,96/m³), quanto maior o volume do reservatório, maior será o VPL. Neste 
cenário, para o volume máximo de armazenamento, o VPL obtido foi igual a R$ 2.761,79 
(dois mil setecentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos). 

Na Figura 4 são apresentados os resultados para o segundo indicador econômico, a 
relação B/C. Observa-se que esta relação sofre pouca variação para os diferentes volumes do 
reservatório de acumulação. No atual cenário de tarifas a relação B/C foi sempre menor que 
zero, o que evidencia a não viabilidade econômica do sistema. Para todos os cenários de 
cobrança de tarifa o maior valor obtido foi para o reservatório de 4,4 m³, sendo igual a 0,51, 
1,13, 1,75 e 2,37 para tarifas de R$ 1,99/m³, R$ 3,98/m³, R$ 5,97/m³ e R$ 7,96/m³, 
respectivamente. Observa-se ainda que o valor desta relação aumenta à medida que o volume 
do reservatório de acumulação diminui e a tarifa de água tende a aumentar. 

Os resultados do terceiro indicador econômico, PR, são apresentados na Figura 5. No 
cenário atual de tarifa o PR do investimento ultrapassa a vida útil do projeto, para todos os 
volumes do reservatório de acumulação, sendo o melhor resultado, 93,56 anos, encontrado 
para o reservatório de 4,40 m³. Para os demais cenários de cobrança de tarifa o melhor 
indicador foi obtido também para os reservatórios de 4,4 m³, sendo igual a 13,80, 6,22 e 4,11 
anos, para tarifas de R$ 1,99/m³,  R$ 3,98/m³, R$ 5,97/m³ e R$ 7,96/m³, respectivamente. À 
medida que o volume do reservatório diminui e a tarifa aumenta, o PR diminui.  

Analogamente ao que acontece no atual cenário de tarifas do padrão popular de 
residências, o VPL foi sempre negativo, denotando a não viabilidade econômica da alternativa 
também para o padrão médio de residências (Figura 6). Para o dobro da cobrança de tarifa, o 
VPL tende aumentar à medida que o volume do reservatório aumenta. O maior valor 
encontrado neste cenário foi igual a R$ 2.879,12 (dois mil oitocentos e setenta e nove reais e 
doze centavos) para o reservatório de 22,55 m³. Para os cenários 3 (R$ 7,86/m³) e 4 (R$ 
10,48/m³) este indicador também aumenta à medida que o volume do reservatório aumenta. O 
maior VPL no cenário 3 é de R$ 6.232,25 (seis mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e 
cinco centavos) e para o quarto cenário de R$ 9.585,37 (nove mil quinhentos e oitenta e cinco 
reais e trinta e sete centavos) ambos para reservatórios se 22,55 m³. 

Observa-se que para todos os cenários de cobrança de tarifa a razão B/C para o padrão 
médio (Figura 7) foi maior para maiores volumes do reservatório de acumulação, sofrendo 
uma pequena variação para os reservatórios de 18,00 m³ e 22,55 m³. No atual cenário de 
tarifas a relação B/C foi sempre menor que zero, o que evidencia a não viabilidade econômica 
do sistema. O maior valor obtido foi para os reservatórios de 18,00 m³, sendo igual a 0,87, 
1,81, 2,75 e 3,69 para tarifas de R$ 2,62/m³, R$ 5,24/m³, R$ 7,86/m³ e R$ 10,48/m³, 
respectivamente. 
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Figura 3 – VPL para o padrão popular. 
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Figura 4 – Razão B/C para o padrão popular. 

0
5

10
15
20

4 5 6 7 8 9

Volume do RI (m³)

Pe
río

do
 d

e 
R

et
or

no
 

(a
no

s)

R$1,99 R$3,98 R$5,97 R$7,96 
 

Figura 5 – PR para o padrão popular. 
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Figura 6 – VPL para o padrão médio. 
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Figura 7 – Razão B/C para o padrão médio. 
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Figura 8 – PR para o padrão médio. 
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Figura 9 – VPL para o padrão alto. 
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Figura 10 – Razão B/C para o padrão alto. 
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Figura 11 – PR para o padrão alto. 
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Os resultados do PR para o padrão médio de residências são apresentados na Figura 8. 
No cenário atual de tarifa o PR do investimento ultrapassa a vida útil do projeto, para todos os 
volumes do reservatório de acumulação, sendo o melhor resultado, 31,39 anos, encontrado 
para o reservatório de 18,00 m³ Para os demais cenários de cobrança de tarifa o melhor 
indicador também foi obtido para os reservatórios de 18,00 m³, sendo igual a 5,92, 3,42 e 2,42 
anos, para tarifas de R$ 5,24/m³, R$ 7,86/m³ e R$ 10,48/m³, respectivamente. 

Para o atual cenário de tarifas e padrão alto de residências o VPL (Figura 9) é, 
diferentemente dos padrões popular e médio, positivo, porém, apresentando baixo valor 
máximo (R$ 1.469,35). Analisando Figura 9, observa-se que para todos os cenários de 
cobrança de tarifas o VPL tende aumentar à medida que o volume do reservatório aumenta.  
Para os cenários de cobrança de tarifa de R$ 7,12/m³, R$ 10,68/m³ e R$ 14,24/m³ o VPL foi 
de R$ 11.513,38 (onze mil quinhentos e treze reais e trinta e oito centavos), R$ 21.557,42 
(vinte um mil quinhentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e dois centavos), R$ 31.601,46 
(trinta e um mil seiscentos e um reais e quarenta e seis centavos), respectivamente, para 
reservatórios de acumulação com capacidade de 102,29 m³. 

Na Figura 10, observa-se que a relação B/C sofre pouca variação para os diferentes 
volumes do reservatório de acumulação. No atual cenário de tarifas a relação B/C foi maior 
que zero, o que evidencia a viabilidade econômica do sistema. Para todos os cenários de 
cobrança de tarifa o maior valor obtido para a relação foi encontrado para os reservatórios de 
102,29 m³, sendo para igual a 1,18, 2,38, 3,59 e 4,79 para tarifas de R$ 3,56/m³,  R$ 7,12/m³, 
R$ 10,68/m³ e R$ 14,24/m³, respectivamente. 

Os resultado para o PR do padrão alto são apresentados na Figura 11. No atual cenário 
de tarifa o PR do investimento é menor do que a vida útil do projeto, para todos os volumes 
do reservatório de acumulação, o que evidencia a viabilidade do sistema de captação e 
aproveitamento de águas pluviais. Neste cenário o melhor resultado obtido, 12,52 anos, foi 
para reservatórios de acumulação de 102,29 m³. Para os demais cenários de cobrança de tarifa 
o melhor indicador também foi obtido para os reservatórios de 102,29 m³, sendo igual a 4,08, 
2,5 e 1,8 anos, para tarifas de R$ 7,12 m³, R$ 10,68 m³ e R$ 14,24 m³, respectivamente. 
 
3.3. Opinião da população de João Pessoa 
 

Durante a aplicação dos formulários, buscou-se entrevistar os moradores adultos, 
obtendo assim, uma maior credibilidade às informações obtidas. A partir dos resultados das 
entrevistas foram realizadas diversas análises. Estas permitiram avaliar o nível de 
conhecimento da população com relação à utilização da água de chuva bem como sua 
aceitação para uso em residências.  

Observa-se na Figura 12 que 66,1% dos entrevistados declararam ter conhecimento da 
utilização de águas pluviais em residências, evidenciando que tal alternativa já é do 
conhecimento da maioria da população pessoensse.  

 
 

66,1%

33,9%

Sim Não  
Figura 12 – Conhecimento sobre a utilização da água de chuva. 
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Observa-se na Figura 13 que não há uma tendência de relação entre o conhecimento da 
utilização de águas pluviais em residências e o nível de escolaridade, sendo as classes que 
apresentaram maiores percentuais de conhecimento da técnica referida, a “sem instrução” 
(79,37%) e a “superior incompleto” (84,43%).  
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Figura 13 – Percentual dos entrevistados, em relação ao total do grupo (nível de 
escolaridade) que tem conhecimento da utilização da água de chuva em residências.  

 
 
Com relação a variável “idade”, observa-se na Figura 14, que houve uma leve 

tendência de diminuição do conhecimento da utilização de águas pluviais em residências com 
a mesma. O coeficiente de correlação (dados agrupados) entre o percentual de entrevistados 
que declararam ter conhecimento da utilização de águas pluviais em residências e a idade foi 
de 0,90.  
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Figura 14 – Percentual dos entrevistados, em relação ao total do grupo (faixa etária) que tem 
conhecimento da utilização da água de chuva em residências. 

 
Do percentual que tem conhecimento da utilização de águas pluviais (66,1%), os que 

utilizam (eventualmente) são 54,37% (35,94% do total), sendo que, em 99,65% desses casos 
(35,81% do total), a água que escoa pelo telhado é armazenada diretamente em baldes ou 
bacias plásticas e são utilizadas sem nenhum tratamento. Das pessoas que utilizam águas 
pluviais, 69,52% (24,98% do total) exercem a prática da captação de águas pluviais em suas 
residências sem tratamento por acharem que para os fins que a utilizam não precisa desse 
procedimento. São 28,26% (10,16% do total) os que não fazem o tratamento porque não tem 
conhecimento e 2,22% (0,8% do total) para não onerar o custo do aproveitamento. Do 
percentual dos que fazem o uso da água de chuva, 93,08% (33,45% do total) a utilizam na 
limpeza e arrumação geral da casa, 59,17% (21,26% do total) na rega de jardins, 48,44% 
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(17,41% do total) em bacias sanitárias, 31,49% (11,32% do total) na lavagem de automóveis e 
4,15% (1,49% do total) em outras finalidades, dentre elas, lavagem de pratos e roupas. 

Do percentual que tem conhecimento da utilização de águas pluviais em residências, 
45,63% (30,16% do total) não utilizam esta técnica e 70,42% destes (21,24% do total) 
responderam que não a utilizam por não terem nenhum tipo de incentivo, 47,08% (14,20% do 
total) pela dificuldade de captação, 6,25% (1,88% do total) por não terem interesse, 1,67% 
(0,50% do total) pelo perigo de contaminação e 6,25% (1,88% do total) outras opções. 

Dos 33,9% que não têm conhecimento da utilização da água de chuva, 87,59% 
(29,69% do total) a utilizaria em suas residências. Deste percentual, 92,50% (27,47% do total) 
utilizaria na limpeza e arrumação geral da casa, 81,67% (24,25% do total) rega de jardins, 
71,25% (21,16% do total) em bacias sanitárias, 58,33% (17,32% do total) na lavagem de 
automóveis e 12,92% (3,84% do total) em outros usos. 9,85% (3,34% do total) não 
utilizariam águas pluviais; destes 47,06% (1,57% do total) justificam a dificuldade de 
captação, 38,24% (1,28% do total) a falta de incentivo, 11,76% (0,39% do total) o perigo de 
contaminação, 8,82% (0,29% do total) não expressam interesse com relação ao método e 
8,82% (0,29% do total) outras opções. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 

Para o atual cenário de tarifas, as economias obtidas com a utilização de águas pluviais 
não foram suficientes para cobrir os custos de implantação, operação e manutenção dos 
sistemas para os padrões popular e médio de residências, sendo economicamente viável 
apenas para o padrão alto. No entanto, para cenários futuros de tarifas, o aproveitamento de 
água de chuva em residências é alternativa economicamente viável qualquer que seja o padrão 
de residências. 

Para o padrão popular, reservatórios de acumulação com capacidade reduzida, 
resultaram em maiores razões benefício/custo e menores períodos de retorno. Já o VPL tendeu 
a aumentar à medida que maiores volumes de água de chuva são utilizados. Considerando os 
prováveis aumentos que a água sofrerá nos próximos anos, se quisermos recuperar o capital 
investido no sistema em menos tempo a melhor opção é construir reservatórios com 
capacidade reduzida, mas se pensarmos em longo prazo, reservatórios com maiores 
capacidades de armazenamento nos darão um maior retorno do investimento financeiro. 

Para o padrão médio de residências, reservatórios com volumes de acumulação 
intermediários (18 m³), resultam em maiores razões benefício/custo e menores períodos de 
retorno. Em cenários futuros os maiores VPL alcançados foram para volumes maiores dos 
reservatórios de acumulação. 

O sistema de aproveitamento de águas pluviais foi viável economicamente para todos 
os cenários de cobrança de tarifas do padrão alto de residências. Isso decorre da maior 
demanda por águas não potáveis e do valor mais elevado da tarifa. Para este padrão, 
reservatórios com maiores capacidades de armazenamento fornecem um maior retorno do 
investimento financeiro para qualquer que seja o cenário da cobrança de tarifas. 

Embora não se tenha indicadores econômicos atrativos para o cenário atual de 
cobrança de tarifas para os padrões popular e médio, deve-se considerar que os possíveis 
aumentos que a água sofrerá nos próximos anos irão diminuir o período de retorno e aumentar 
o benefício/custo e o VPL. 

Mais da metade da população de João Pessoa tem conhecimento da utilização das 
águas pluviais em residências, sendo que mais de um terço a utiliza eventualmente. Somando-
se o percentual das pessoas que já utilizam (eventualmente) águas pluviais com aquele 
relativo às pessoas que utilizariam águas pluviais em residências caso tivessem conhecimento 
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da opção, a parcela de utilização aumentaria para quase dois terços (65,63%) dentre a 
população pessoense, demonstrando um alto nível de aceitação da opção. 

Cerca de um quarto da população pessoense utiliza (eventualmente) águas pluviais em 
suas residências sem tratamento algum, sendo os principais usos destas águas a limpeza e 
arrumação geral da casa e rega de jardins.   

Os principais motivos declarados por aqueles que não utilizam ou não utilizariam 
águas pluviais em suas residências foram a falta de incentivo, dificuldade de captação e falta 
de interesse com relação à técnica 
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