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RESUMO 

 

No presente trabalho realizou-se um estudo, para verificar a possibilidade de 

utilização de um sistema de aproveitamento das águas pluviais, no campus do 

ISEL, a fim de analisar a viabilidade económica e melhorar a gestão do uso da 

água. 

 As águas pluviais recolhidas e armazenadas serão utilizadas apenas nos 

sanitários e na rega dos espaços verdes, tomando todos os cuidados na 

construção de uma rede nova, dado que as águas não se podem misturar com 

as águas potáveis. 

No final do estudo, foi comprovado por meio de análise comparativa do valor da 

tarifa por metro cúbico de água fornecida pela entidade gestora da rede, com o 

custo da água pluvial recolhida e armazenada e custos com a nova rede, que, 

no actual contexto, a solução não é economicamente atractiva. 
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ABSTRACT 

 

In this work it was carried out a study to verify the possibility of using a 

rainwater capitation system, in the campus of ISEL, in order to analyse the 

economic viability and improve the management of water use. 

The rainwater collected and stored will be used only in toilets and watering of 

green spaces, being necessary to build an independent water network, since 

the waters cannot mix with potable water. 

From this study it has been proven that the solution is not economically 

attractive, in the present context, by comparing the tariff of water per cubic 

meter of water provided by the managing body of the network the costs of 

collecting and storing rainwater and considering the new network. 
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