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Resumo: Diante dos desafios para contornar a crise hídrica que se estabelece no mundo, várias medidas de 

conservação de água estão sendo introduzidas principalmente nas grandes edificações onde o consumo de água é bem 

expressivo. Desse modo, o presente artigo discute estratégias para conservação de água potável em uma edificação 

comercial de grande porte através do aproveitamento de fontes de água não potável. Após uma análise preliminar de 

setorização do consumo de água na edificação, o estudo identificou a torre de resfriamento, os restaurantes e os 

banheiros como os maiores consumidores de água. Ademais, avaliou a disponibilidade das fontes de água não potável 

mais relevantes, neste caso: a água cinza tratada para reúso, a água de chuva e a água de condensação. Foi aplicado o 

método do Balanço Hídrico Reconciliado (BHR), desenvolvido pela Rede Teclim da Universidade Federal da Bahia, 

na reconciliação dos dados de vazões medidas e estimadas, com intuito de reduzir os erros embutidos nas diferentes 

formas de medição de vazões. A partir das vazões reconciliadas foram calculados indicadores de consumo de água 

potável e água não potável, bem como geradas estratégias com os possíveis usos das águas não potáveis. Concluiu-

se, então, que o aproveitamento e o reúso das três fontes de água não potável (água cinza tratada para reúso, água de 

condensação e água da chuva) e a utilização dos reservatórios de contenção de água pluvial (RECAP’s) implicariam 

em uma economia de 46.281,33 m³/ano, correspondendo a cerca de 84% da demanda de água não potável. 
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Introdução 

O grande consumo de água provocado pelo aumento da população, o desenvolvimento industrial crescente e as 

variações climáticas são motivos de grande preocupação em relação à preservação dos recursos hídricos (SINGH; 

KHEDUN; MISHRA, 2014).  

As tendências de demanda de água para uma população mundial em crescimento e em urbanização levantaram 

sérias preocupações e são frequentemente denominados “desafios globais”, que incluem as alterações climáticas, 

poluição, demandas de água doce, alimentos e energia (KUMAR; SAROJ, 2014; NAIR et al., 2014). 

Nesse aspecto, a utilização de fontes alternativas de água se sobressai, pois são práticas de conservação de água 

que reduzem a pressão sob os recursos naturais (NICOLETTE; BURR; ROCKEL, 2013; SINGH; KHEDUN; 

MISHRA, 2014; WIENER; JAFVERT; NIES, 2016; MUN; HAN, 2012; NETO et al., 2012).  

Ainda hoje, muitas práticas equivocadas de construção são executadas, como a negligência nos sistemas de 

sombreamento, jardins com espécies vegetais com necessidade de alta irrigação e prédios muito altos que bloqueiam 

a passagem do ar. Como consequência, essas práticas são apontadas como responsáveis por níveis insuportáveis de 

calor dentro e fora dos edifícios, levando a uma dependência enorme de sistemas de refrigeração, implicando em um 

elevado consumo de água e de energia (AL-SALLAL; AL-RAIS; DALMOUNK, 2013; GILRON, 2014).  

Segundo Gois, Rios e Costanzi (2015), para existir um programa eficaz de conservação de água em centros 

comerciais há uma necessidade de reduzir os custos de água e esgoto, reforçando o investimento em sistemas de 

aproveitamento de fontes não potáveis de água.  

Nesse contexto, as edificações comerciais de grande porte suscitam particular interesse em cidades sob estresse 

hídrico sazonal ou permanente. Em função do porte e do regime de funcionamento, tais edificações exercem constante 

pressão sobre os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e fornecimento de energia elétrica nas 

áreas urbanas em que se inserem. Vários autores abordam a necessidade de desenvolvimento de projetos sustentáveis 

para este tipo de edificação, seja para os novos empreendimentos ou para a reforma de shopping centers existentes 

(RICS, 2011). Não obstante, pouquíssimos shoppings centers existentes no Brasil contemplam projetos de sistemas 

prediais pautados pela conservação de água. Umas das causas desse desinteresse vem do fato que a integração entre o 

projeto da edifícação, o planejamento do projeto, os custos operacionais e a análise do investimento não é totalmente 

considerada pelo investidor na fase de tomada de decisão. Este é um fato preocupante sob a ótica do desenvolvimento 

sustentável, pois o mercado brasileiro mostra um alto potencial para novos desenvolvimentos no setor 

Diante desse contexto, esta pesquisa teve como objetivo geral estudar estratégias para conservação de água 

potável através do aproveitamento de fontes não potáveis em uma edificação comercial de grande porte.  

 

Material e Métodos 

Foi escolhido para estudo de caso um shopping Center, localizado no município de Vila Velha, ES. O shopping 

Center Vila Velha (SCVV) em estudo foi inaugurado em 25 de agosto de 2014, possui 70.397,98 m² de área bruta 
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locável e três pisos de lojas, porém apenas dois estão em funcionamento (BR Malls, acesso em 16 jun. 2016).  

A pesquisa teve início com o reconhecimento das instalações hidrossanitárias da edificação, sendo a base para a 

elaboração do plano de setorização do consumo de água, que possibilitou a divisão por setores de cada atividade 

consumidora de água, tais como, banheiros sociais e bebedouros, refeitório, restaurantes, torre de resfriamento, área 

de eventos, cinema, supermercado, caixa de compensação, salão de beleza, lavanderia, academia, tanques e lojas. 

Foram realizas leituras dos hidrômetros diariamente, no horário das 14 horas no período de setembro de 2016 a 

janeiro de 2017. Ademais foram estimadas as vazões de águas residuárias produzidas, tais como, o volume de água 

cinza, água pluvial e água de condensação, e, diante disso, foi possível estabelecer a configuração do balanço hídrico 

da edificação.  

Neste trabalho foi considerado o produto de água cinza como o valor referente ao consumo de água potável nas 

pias dos banheiros sociais, pias dos banheiros do cinema, pias dos banheiros de funcionários, pias da sala de resgate, 

pias e chuveiros do vestiário do SCVV, pias e chuveiros da academia, nas lojas, nos tanques, na lavanderia, e no salão 

de beleza.  

A determinação do volume de água pluvial disponível foi embasada na metodologia descrita na NBR 15527:2007 

(ABNT, 2007), que considera os valores de precipitação referente ao local do empreendimento, disponibilizadas pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e a área total da cobertura da edificação, dado disponível na 

administração central do shopping. 

O cômputo da água de condensação foi realizado através do método volumétrico efetuado na saída de 4 drenos 

existentes, em que cada dreno recolhe o condensado produzido pelos fancoils localizados nas determinadas casas de 

máquinas. Para estimar a quantidade total de água condensada produzida no shopping center, foi levantado o número 

de fancoils distribuídos nas diversas casas de máquinas e o TR (tonelada de refrigeração) correspondente a cada 

fancoil, considerando que a produção de água condensada pode variar de acordo com o TR. Após a realização do 

método volumétrico e identificação do TR correspondente aos fancoils atendidos por cada dreno, foi possível 

relacionar os TR’s com a produção diária de condensado de cada um. Neste trabalho foi assumido que o volume de 

condensado produzido por um fancoil de determinado TR será similar a outro de mesmo TR. Importante ressaltar, 

entretanto, que não há na literatura dados suficientes que comprovam a relação entre produção de condensado e TR, 

e, portanto, cabe uma discussão detalhada sobre o assunto. 

Visando reduzir os erros amostrais com a coleta de dados de vazão, com os registros teóricos ou com as 

estimativas com base na literatura, foi aplicado o método do balanço hídrico reconciliado (BHR), desenvolvido pela 

Rede Teclim, que propõe a atribuição de graus de confiabilidade para os dados de vazão, ou seja, para cada técnica 

utilizada na obtenção do dado foi atribuído um valor que irá representar o seu nível de incerteza (FREIRE, 2011). 

Os dados de vazões foram reconciliados conforme a adaptação feita por Martins et. al. (2010) (Equação 1), 

baseado em Crowe (1986), resolvida com o auxílio da ferramenta solver do MSExcel®. 
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𝑉𝑀𝑖
2 . 𝑄𝐼𝑖

2

𝑁
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 (1) 

Em que: i = correntes; VRi = vazões reconciliadas; VMi = vazões medidas; N = número total de correntes 

envolvidas; QIi = qualidade da informação. 

A validação dos resultados do BHR foi verificada através da análise das relações entre as vazões reconciliadas e 

não reconciliadas. 

Com base nos dados obtidos do balanço hídrico e informações coletadas referentes ao número de funcionários, 

fluxo de pessoas por dia e área construída do SCVV foram calculados os indicadores de consumo relacionados à 

conservação de água. 

Com o balanço hidrico construído foram identificadas as demandas de água não potável na edificação conforme 

as atividades de usos menos nobres da água e foram estabelecidos os cenários 1, 2, 3, 4 e 5 utilizando as fontes de 

água alternativas em substituição à demanda de água não potável (DANP). 

Interessante frisar que o SCVV possui RECAP’s (reservatório de contenção de água pluvial) distribuídos em 

vários pontos, cuja finalidade é amortecer a vazão de água pluvial a ser encaminhada para o sistema de drenagem 

público, evitando alagamentos e enchentes. Sendo a soma dos volumes de todos os RECAP’s equivalente a 644,4 m³.  

As estratégias 4 e 5 visam o reúso e o aproveitamento das fontes de água não potável considerando os volumes 

dos RECAP’s para o armazenamento de água não potável. Tal dimensionamento foi elaborado segundo o método da 

simulação (ABNT NBR 15527:2007).  
 

Resultados e Discussão  

Através das medições realizadas, foi possível setorizar o consumo de água potável em toda a edificação, 

conforme apresentado na Figura 1, em que, percebe-se que os principais consumidores de água no shopping em estudo 

são a torre de resfriamento (31,01%), os restaurantes (29,8%) e banheiros (15,5%). 

 



 

Figura 1. Setorização do Consumo de Água no SCVV 

Destaca-se que o volume de água potável utilizada na torre de resfriamento pode ser substituído por outra fonte 

de água menos nobre. O mesmo pode ser afirmado com relação à água usada nas descargas dos banheiros e para 

lavagem em geral. 

A produção de água cinza total equivale à soma das águas produzidas nos banheiros, na sala de resgate, no 

vestiário, na academia, nas lojas, nos tanques, na lavanderia e no salão de beleza. 

Os resultados indicam que o maior produtor de água cinza são as lojas, responsáveis por aproximadamente 59% 

do total de água cinza produzida. 

Na avaliação da água da chuva foi considerada a média das precipitações dos anos de 2003 a 2016 do local de 

estudo (1.361,66 mm), a área de captação equivalente a 50.288,15 m² e o coeficiente de escoamento igual a 0,95, 

sendo assim a oferta de água da chuva disponível no ano foi avaliada em 64.950,88 m³. Ou seja, 68% da demanda de 

água potável consumida pelo SCVV.  

Para a quantificação da água de condensação foi considerado somente a produção dos fancoils monitorados, em 

um mês, o shopping produziu um total de 132 m³. Entretanto, relacionou-se a quantidade de TR disponível em cada 

fancoil drenado e seu respectivo TR, identificando que 1 TR é capaz de produzir 5,8 litros de água condensada por 

dia. 

Assim, relacionou-se a tonelada de refrigeração total do SCVV (1669,7 TR), com o indicador de produção de 

água condensada dos fancoils (5,823 L/TR.d), concluindo que a produção total mensal de água de condensação é 

aproximadamente 291 m³, sendo uma produção anual equivalente a 3.492,00 m³. 

A partir das vazões de água de entrada e saída coletadas e estimadas e o uso do software STAN versão 2.5, foi 

elaborado o fluxograma ilustrado na Figura 2, com a finalidade de representar as correntes líquidas de entrada e de 

saída da edificação. 

As correntes E’s e S’s são correntes líquidas de entradas e saídas, respectivamente. As correntes representadas 

em azul escuro se referem às águas potáveis, em azul claro a água da chuva, enquanto as correntes em verde são 

relacionadas à água evaporada da torre de resfriamento. As correntes em preto representam a produção de água cinza, 

em vermelho está demonstrada a produção de esgoto e as correntes em rosa são referentes à água de drenagem. 
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Figura 2: Balanço hídrico anual do SCVV  

Todas as correntes (C) e os processos a elas relacionados estão apresentados na Tabela 1, que apresenta cada 

corrente (C) com sua respectiva vazão reconciliada (Vr) calculada com o auxílio do solver e a atribuição do coeficiente 

de qualidade da informação. 

Tabela 1: Vazões reconciliadas  

C 
Vr 

(m³/ano) 
C 

Vr 

(m³/ano) 
C 

Vr 

(m³/ano) 

E1 110.997,41 E17 33.083,36 S14 390,01 

E2 64.994,71 E18 2.149,92 S15 32.979,97 

E3 34.419,19 E19 749,21 S16 2.145,49 

E4 6.631,01 S1 34.392,19 S17 16.678,81 

E5 1.486,80 S2 6.586,21 S18 945,13 

E6 208,39 S3 1.485,02 S19 2.192,21 

E7 1.389,32 S4 208,31 S20 612,05 

E8 17.275,43 S5 1.387,54 S21 14,04 

E9 1.090,73 S6 861,54 S22 27,00 

E10 2.312,30 S7 145,38 S23 34.419,19 

E11 1.044,00 S8 115,62 S24 11.250,45 

E12 16,20 S9 431,67 S25 64.589,33 

E13 54,00 S10 2,16 S26 3.488,62 

E14 8.608,50 S11 27,00 S27 64.984,72 

E15 98,74 S12 8.532,88 S28 748,42 

E16 390,27 S13 98,74 S29 69.221,77 



 

Os indicadores de consumo de água potável e água não potável para a edificação foram calculados com base nos 

valores de vazões encontrados no BHR (Tabela 2).  

Tabela 2: Indicadores de Consumo de Água 

Indicador Valor Unidade 

Média diária do consumo de água na 

edificação - Cdia (litros/dia) 
308.326,14 Litros/dia 

Indicador de consumo de água por pessoa 

- Icp (litros/dia/pessoa) 
10,64 Litros/dia/pessoa 

Indicador de consumo de água por 

veículos – Icv (litros/dia/nº veículos) 
38,56 

Litros/dia/nº de 

veículos 

Indicador de consumo diário de água por 

área bruta locável - Ica (litros/dia/m²) 
4,38 Litros/dia/m² 

Indicador de consumo de água por 

funcionários - Icf (litros/dia/funcionário) 
61,67 Litros/dia/funcionário 

Média diária do consumo de água na torre 

de resfriamento – CTR,dia (litros/dia) 
95.608,86 Litros/dia 

Relação do consumo de água no sistema 

de ar condicionado (Torre de 

resfriamento) e o consumo de água no 

SCVV – RA,S 

31 % 

Indicador de produção de água negra por 

pessoa - Ipnp (litros/dia/pessoa) 
1,96 Litros/dia/pessoa 

Indicador de produção de água cinza por 

pessoa - Ipcp (litros/dia/pessoa) 
1,08 Litros/dia/pessoa 

No SCVV foram destacadas como atividades que não dependem de água potável o abastecimento das descargas 

das bacias sanitárias, a reposição da água na torre de resfriamento e lavagem em geral (GONÇALVES, 2009). Através 

do BHR foi mensurado o volume de demanda de água não potável (DANP) equivalente a 4.591,40 m³/mês. 

Sendo a média do consumo mensal de água potável o valor da entrada E1 (110.997,41 m³/ano) do BHR dividido 

por 12 meses (9.249,87 m³/mês) tem-se que a DANP representa aproximadamente 50% do total, ou seja, metade do 

consumo de água do SCVV pode ser substituída por fontes alternativas de água.  

O potencial das fontes alternativas de água foi avaliado com base nas correntes de saídas de água do BHR (Figura 

3). 

 

Figura 3: Balanço hídrico anual do SCVV. 

Os cenários 4 e 5 consideram os volumes dos RECAP’s disponíveis. Dessa forma, a estratégia 4, utilizando 

somente a água da chuva, admitiu 41,67% de falha, ou seja, haverá meses em que a oferta de água não potável não 

será suficiente para suprir toda demanda de água não potável, enquanto a estratégia 5, utilizando a água da chuva, a 

água cinza e a água de condensação, admitiu 25% de falha. 

A partir da estratégia 5, com o aproveitamento das três fontes de água não potável, foi identificado que 84% da 

DANP pode ser atendida por água de reúso, o que equivale a aproximadamente 41,70% da demanda de água potável. 

Ou seja, essa estratégia pode gerar uma economia de 46.281,33 m³ de água potável por ano. 

Sendo assim, se o SCVV tem capacidade de atender 84% da DANP utilizando outras fontes de água não potável 

o empreendimento deixaria de comprar 46.281,33 m³/ano de água da concessionária, o que representa uma economia 

de 449.854,52 reais por ano, considerando o valor da água pela CESAN igual a 9,72 (reais/m³) (CESAN - Data base: 

Dezembro de 2020). 

 

Conclusões  

Este estudo mostrou as possibilidades de uso de fontes alternativas de água em um shopping center situado no 

Município de Vila Velha, Espírito Santo.  

Através da setorização do consumo de água no empreendimento foi possível se observar que os maiores 

consumidores de água são a torre de resfriamento, os restaurantes e os banheiros sociais, responsáveis pelo consumo 
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de 31,01%, 29,80% e 15,56% do total da água potável que alimenta o sistema, respectivamente.  

A pesquisa também avaliou as fontes de água não potável mais relevantes neste caso: a água cinza tratada para 

efeito de reúso, a água de chuva e a água de condensação para suprimento da demanda de água não potável (DANP).  

As águas cinza e de condensação representam apenas 20% e 6%, respectivamente, da DANP. Enquanto, o estudo 

da oferta de águas pluviais demonstrou que esta seria uma fonte de água, capaz de suprir 118% DANP, devido, 

sobretudo, à grande área de captação da cobertura da edificação.  

Entretanto, como a água de chuva é intermitente, somente o seu aproveitamento utilizando os reservatórios 

disponíveis (RECAP’s) admite 41,67% de falhas (meses não atendidos no ano). Porém, a utilização das três fontes de 

água não potável disponíveis no SCVV conseguem atender a 84% da DANP. Ou seja, é vantajosa a junção de todas 

as fontes de águas alternativas disponíveis para substituição da água potável.  

Sendo assim, se o SCVV tem capacidade de atender 84% da DANP utilizando outras fontes de água não potável 

o empreendimento deixaria de comprar 46.281,33 m³/ano de água da concessionária, o que representa uma economia 

de 449.854,52 reais por ano.  

De maneira geral, o estudo conclui que centros comerciais de grande porte possuem elevado potencial de 

produção de águas alternativas. Ademais, a utilização de fontes não potável de água traz como benefícios uma 

economia financeira, bem como o alívio nos sistemas de drenagens de esgoto e sistemas pluviais da rede pública e a 

atração por novos clientes que se importam com o meio ambiente e causas ecológicas. 

Contudo, este artigo reforça a importância da gestão hídrica dentro das edificações, principalmente em centros 

comerciais de grande porte, evidenciando assim, o elevado potencial para aplicação das práticas de conservação de 

água em empreendimentos comerciais similares ao estudado nesta pesquisa. 
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