
“EXPERIÊNCIA EM GOIÁS COM 
REUSO DE ÁGUA PARA EDIFICAÇÃO”



ØAproveitamento de água de chuva (AAC)

ØReuso de Águas Cinzas



Enfrentamos o desafio de tornar a ideia do reuso de água em
realidade.

Sabemos que a demanda em usos menos nobres (água não
potável) reflete um grande percentual do consumo predial,
destacando sua utilização em descarga de bacias sanitárias,
mictórios, lavagem de pisos, lavagem de veículos e irrigação de
jardins, dentre outros.

Podemos transformar esgoto em água não potável assim como
colher água pluvial nos telhados, poupando água clorada e
fluoretada do enfraquecido e carente sistema urbano de
abastecimento.



Dentre os usos inteligentes da água da chuva podemos destacar
sua retenção e infiltração no solo de cada propriedade, reduzindo o
impacto das enxurradas e enchentes urbanas e promovendo a
recarga do lençol freático. Esta, manterá perene as nascentes e
cursos d’água, podendo o volume não infiltrado, ser transferido
para reserva de consumo não potável.

Em empreendimentos comerciais com elevado número de
aparelhos de ar Split aproveita-se a água da condensação para
complemento do armazenamento de água de reuso.

Em Goiás essa iniciativa já se aplica com práticas em edificações
residenciais, comerciais e industriais.



Legislação e Normatização do Reúso da Água

Com respeito ao reúso da água, o Brasil ainda não dispõe de 
normatização técnica específica para os sistemas de reúso da água.

http://ambientes.ambientebrasil.com.br/agua/uso_e_reuso_da_agua/legislacao_e_normatiza
cao_do_reuso_da_agua.html

Caesb e Adasa vão regularizar captação de água da chuva em
residências

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2013/03/13



ALGUMAS LEI E NORMAS

Curitiba – Decreto 212/2007

ABNT – NBR 15.527/07 –AAC

ABNT- NBR 13.969/97 – Reuso Local

São Paulo– LEI 12.526/07 (Contenção de 
Enchentes)

Goiânia – Go – LEI 9511/14



Projeto de Lei do Senado
(PLS) 753/2015



1. Residências – diversas;
2. Ed. Verona (Serca Construtora) - adaptação de projeto após entrega

da obra, para uso de águas pluviais de telhado, na lavagem de 3
pavimentos de estacionamento;

3. Ed. Res. Winner (Prumus Construções e Empreendimentos) (no
momento sem operação) - AAC para irrigação paisagística e
infiltração no solo conforme atual legislação municipal;

4. Ed. Residencial e Comercial – Trend Office Home (Prumus) - em
construção - sistema de dreno de Split para fins não potáveis
(descarga de bacias sanitárias e mictórios da área comum no térreo
e mezanino);



5. Reserva Marista – HSI – captação e armazenamento pluvial na
cobertura, para utilização em descarga nos vasos sanitários do
mezanino e térreo;

6. Órion Business & Health Complex – AAC e aproveitamento de dreno
de ar split - para uso em lavagem de pisos de pavimentos de
garagens e irrigação manual de floreiras do térreo;

7. Euro Working – FR Construtora – AAC em bacias sanitárias e mictórios
nos sanitários em todos os pavimentos (WC masc./fem. de uso
comum). Projeto em 2008;



9. Cond. Resid. Viena ( 2008 ) e Genebra ( 2009 ) da Construinvest em
Anápolis – AAC em bacias da área comum, lavagem de piso e
irrigação de floreiras. O reservatório localiza-se na cobertura e
alimenta o térreo por gravidade.

10.Residencial Lagoinha (TOCTAO) – água de chuva colhida nas
coberturas das torres, utilizada nas bacias sanitárias de todas as
unidades. Consumo complementado com agua do sistema de recarga
do terreno .





















RESIDÊNCIA SOBRADO COM 5 HABITANTES ( 50 M2 DE TELHADO )

CONSUMO DE AGUA EM BACIAS SANITARIAS/MES

POPULAÇÃO = 5 PESSOAS

CONS. POR DESCARGA = 6 LITROS (MÁXIMO)

ESTIMATIVA DE DESCARGAS= 5 POR DIA POR PESSOA

CONSUMO DIÁRIO 30 LITROS POR PESSOA

CONSUMO MÉDIO MENSAL 4500 LITROS ( 5 PESSOAS )



RESIDÊNCIA SOBRADO COM 5 HABITANTES ( 50 M2 DE TELHADO )

APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA - AAC

ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO ANUAL - GOIAS 1500 litros/m2.ano

MEDIA MENSAL ( meses chuvosos ) 150 litros/m2.mês

ÁREA CAPTAÇÃO = TELHADO DE 50 m2 50 m2

VOLUME COLETADO POR MÊS 7500 litros

DIFERENÇA COLETADO X CONSUMIDO 66% (3.000 litros)



1. CMO - Projetos com água cinza reciclada para reuso em bacias
sanitárias e mictórios da área comum e irrigação paisagística de laje
telhado verde – cobertura de estacionamento:

§ Ed. Copacabana (em operação);
§ Ed. Ipanema (em construção),
§ Ed. Leblon (em fase de projeto),
§ Ed. Brava Bueno (em fase de projeto);



1. Loft Construtora - Projetos com água cinza reciclada para reuso em
torneiras e jardins da área comum:

• Ecoliving – ( em operação )
• Ecovillaggio Jardim Bela Vista – ( em operação )
• Ecovillaggio Castelo Branco – ( em construção ).



Ø Reuso em bacias sanitárias e mictórios de todas as unidades
residenciais, lavagem de pisos e irrigação paisagística de áreas
comuns de Edifícios:

1. Residencial–Grupo de incorporadores: Contato&Fleury ( em projeto )
2. Rede Accor – Blend Hotel Style (em construção) - reuso água cinza

em bacias sanitárias de todas as unidades
3. Residencial Loft Construtora - ( em projeto )
4. Ed. Maxxi 135 – (em construção) Rodrigues da Cunha Construtora e

Incorporadora



Ø Reuso de agua reciclada (ETA) como água potável:

1. Cond. Solar das Caldas em Caldas Novas – água reciclada em ETA,
para consumo doméstico potável, após uso em piscinas termais –
em 1994

2. Cond. Paradise em Rio Quente – água reciclada em ETA, para
consumo doméstico potável, após uso em piscinas termais – em
2015

3. Outros: em Caldas Novas.



“ Mestre não é quem sempre ensina, 
mas quem de repente aprende.” ― 

Guimarães Rosa 
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Eng. Civil – CREA GO 2226
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