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RESUMO 

Esta monografia apresenta a realização dos projetos de sistemas prediais 

hidrossanitário, e sistemas prediais de aproveitamento de água pluvial. O objeto de estudo foi 

um edifício multifamiliar de 3 pavimentos com 60 moradores aproximadamente. A proposta 

foi fazer um projeto de captação de água pluvial para fins menos nobres. Ou seja, que não 

envolva consumo direto da água. Como por exemplo, a água utilizada na descarga da bacia 

sanitária, limpeza de calçadas, utilização nos jardins, lavagem de carros, dentre outros. O 

aproveitamento da água da chuva pode corresponder de 20 a 48 % de redução na demanda de 

água potável/dia. Os projetos foram elaborados com o auxílio do programa computacional 

Hydros
©
 V4, desenvolvido pela AltoQi, e para analisar os dados pluviométricos e determinar 

as dimensões do reservatório de reuso, o programa computacional Netuno. Após feito todos 

os orçamentos para implantação dos projetos, foi utilizado o método valor presente líquido 

(VPL) para avaliar a qualidade do investimento. As análises apresentaram resultados 

satisfatórios para os projetos propostos, utilizando tanto o volume de reservatório inferior 

indicado pelo Netuno, quanto pelos volumes de 5 e 10 m³ sugeridos. Os VPL’s mais 

significativos foram para Florianópolis, Goiânia e Recife R$ 150.112,37 (26 m³), R$ 

36.707,51 (10 m³) e R$ 95.157,87 (10 m³) respectivamente. Em termos de índice de 

lucratividade, Florianópolis e Recife apresentaram valores mais satisfatórios para o volume do 

reservatório inferior de 5 m³. Já para Goiânia, o reservatório de 10 m³ apresentou melhor IL. 

Palavras chaves: Água pluvial, aproveitamento, projeto hidrossanitário, sistemas 

prediais, valor presente líquido. 

 

 

 

 

 



2 

 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 2.1: DISTRIBUIÇÃO DOS USOS CONSUNLTIVOS DE 2006 E 2010. FONTE: ANA, 2013. ................................ 10 

FIGURA 2.2: PRECIPITAÇÃO MÉDIA DAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS ENTRE 2009 E 2012. FONTE: ANA, 2013. ........ 11 

FIGURA 2.3: DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DA SUPERFÍCIE E DA POPULAÇÃO EM % EM TODO O BRASIL. 

FONTE: ADAPTADO, UNIDOS PELA TERRA, 2015. ....................................................................................... 12 

FIGURA 2.4: RESERVATÓRIOS IMPROVISADOS. FONTE: GLOBO, 2014. ................................................................. 15 

FIGURA 2.5: RESERVATÓRIO DE ENTERRADO. FONTE: LOREMI (2016) ................................................................ 16 

FIGURA 2.6: FILTROS DISPONÍVEIS NO MERCADO. FONTE: ACQUASAVE (2016) E AQUASTOCK (2016). .................. 17 

FIGURA 2-7: SIFÃO LADRÃO. FONTE: ACQUASAVE. 2016. ...................................................................................... 17 

FIGURA 2-8: FREIO DE ÁGUA. FONTE: ACQUASAVE 2016. ...................................................................................... 18 

FIGURA 2.9: CONJUNTO BÓIA E MANGUEIRA. FONTE: ACQUASAVE, 2016. ............................................................. 18 

FIGURA 2-10: ALIMENTADORES. FONTE: AQUASAVE, 2016. .................................................................................. 19 

FIGURA 2.11: ESQUEMA REPRESENTATIVO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FONTE: CAMPOS, 2004. ................... 19 

FIGURA 2-12: ESQUEMA DO SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. FONTE: ROCHA, 2009............... 20 

FIGURA 2.13: SEPARAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL ENTRE AS TUBULAÇÕES DOS SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA, 

ADAPTADO. FONTE: EPA, 2004 APUD PEIXOTO 2008. ................................................................................ 23 

FIGURA 2.14: ALTERNATIVA DA PREVISÃO DA FONTE DE ÁGUA POTÁVEL, A PARTIR DO ALIMENTADOR PREDIAL. . 24 

FIGURA 2-15: ESQUEMA DE NÍVEIS PARA ACIONAMENTO DA ÁGUA PLUVIAL E ÁGUA POTÁVEL. FONTE: PEIXOTO 

2008. ............................................................................................................................................................. 25 

FIGURA 2.16: LAYOUT DO NETUNO 4. FONTE: CAPTURA DE TELA FEITA PELO AUTOR. .......................................... 26 

FIGURA 2.17: FLUXOGRAMA DO PROGRAMA NETUNO. FONTE: ROCHA (2009). ..................................................... 27 

FIGURA 2.18: ALGORITMO PARA OBTER O VOLUME DE ÁGUA PLUVIAL CONSUMIDA. FONTE: ROCHA 2009. ........ 28 

FIGURA 3.1: ETAPAS DE MONOGRAFIA ................................................................................................................... 31 

FIGURA 4.1: LAYOUT 01 .......................................................................................................................................... 36 

FIGURA 4.2: LAYOUT 02 .......................................................................................................................................... 37 



3 

 

FIGURA 4.3: DETALHES ISOMÉTRICOS DO BANHEIRO E COZINHA / SERVIÇO RESPECTIVAMENTE ............................ 38 

FIGURA 4.4: LISTA DE MATERIAIS DO ISOMÉTRICO DO BANHEIRO DA FIGURA 4.3 ................................................. 38 

FIGURA 4.5: ISOMÉTRICO 02 .................................................................................................................................. 40 

FIGURA 4.6: PLUVIOSIDADE MÉDIA HISTÓRICA NA CIDADE DE GOIÂNIA. FONTE: AGRITEMPO, 2016. ................ 42 

FIGURA 4.7: PLUVIOSIDADE MÉDIA HISTÓRICA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS. FONTE: AGRITEMPO, 2016. ..... 43 

FIGURA 4.8: PLUVIOSIDADE MÉDIA HISTÓRICA NA CIDADE DE RECIFE. FONTE: AGRITEMPO, 2016.................... 44 

FIGURA 4.9: SIMULAÇÃO PARA RESERVATÓRIO COM DIVERSOS VOLUMES PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS. .... 46 

FIGURA 4.10: CONSUMO DE ÁGUA PLUVIAL EM FLORIANÓPOLIS ........................................................................... 47 

FIGURA 4.11: VOLUME EXTRAVASADO EM FLORIANÓPOLIS .................................................................................. 48 

FIGURA 4.12: SIMULAÇÃO PARA RESERVATÓRIO COM DIVERSOS VOLUMES PARA A CIDADE DE GOIÂNIA .............. 49 

FIGURA 4.13: CONSUMO DE ÁGUA PLUVIAL EM GOIÂNIA. ...................................................................................... 49 

FIGURA 4.14: VOLUME EXTRAVASADO EM GOIÂNIA. ............................................................................................. 50 

FIGURA 4.15: POTENCIAL DE ECONOMIA DE ÁGUA X VOLUME DO RESERVATÓRIO PARA A CIDADE DE RECIFE ....... 51 

FIGURA 4.16: CONSUMO DE ÁGUA PLUVIAL PARA A CIDADE DE RECIFE. ................................................................ 52 

FIGURA 4.17: VOLUME EXTRAVASADO PARA A CIDADE DE RECIFE ........................................................................ 53 

FIGURA 4.18: COMPOSIÇÃO DO ITEM ORÇADO ....................................................................................................... 54 

 



4 

 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 2-1: COEFICIENTE DE RUNOFF. FONTE: TOMAZ, 2003. .............................................................................. 14 

TABELA 2.2: PARÂMETROS DE QUALIDADE DE ÁGUA DE CHUVA PARA USOS RESTRITIVOS NÃO POTÁVEIS. ............ 22 

TABELA 2.3: FREQUÊNCIA DE MANUTENÇÃO. FONTE: NBR 15527 (ABNT, 2007). ............................................... 23 

TABELA 4.1: DADOS DE ENTRADA NO PROGRAMA COMPUTACIONAL NETUNO ....................................................... 45 

TABELA 4.2: RESULTADO MÉDIO DIÁRIO DA SIMULAÇÃO PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS .............................. 47 

TABELA 4.3: RESULTADO MÉDIO DIÁRIO DA SIMULAÇÃO PARA A CIDADE DE GOIÂNIA ......................................... 50 

TABELA 4.4: RESULTADO MÉDIO DIÁRIO DA SIMULAÇÃO PARA RECIFE ................................................................. 52 

TABELA 4.5: VALORES DE ORÇAMENTO HIDROSSANITÁRIOS ................................................................................. 55 

TABELA 4.6: VALORES DE ORÇAMENTO DO PROJETO COM SPAAP ........................................................................ 55 

TABELA 4.7: VALOR DE INVESTIMENTO REQUERIDO PARA IMPLANTAÇÃO DO SPAAP .......................................... 56 

TABELA 4.8: VALORES OBTIDOS PARA AS SIMULAÇÕES ......................................................................................... 57 

TABELA 4.9: RESULTADO DAS SIMULAÇÕES PARA DIFERENTES VOLUMES DE RESERVATÓRIOS ............................. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Lista de Abreviaturas e Siglas 

ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANA  Agência nacional de águas 

ANP   Água não potável 

EPA   Environmental Protection Agency 

IL   Índice de lucratividade 

ONU   Organização das nações Unidas 

SINAPI  Sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil 

SPAAP Sistemas prediais de aproveitamento de águas pluviais 

SPHS  Sistemas prediais hidrossanitário 

VPL  Valor presente líquido 



6 

 

SUMÁRIO 

 

1.INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 8 

1.1 Justificativa e contextualização .......................................................................................... 8 

1.2 OBJETIVO ......................................................................................................................... 9 

2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................... 10 

2.1 CONSUMO DE ÁGUA ................................................................................................... 10 

2.2 SISTEMAS PREDIAIS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL (SPAAP) .. 12 

2.2.1 ELEMENTOS CONSTITUINTES DO SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA 

PLUVIAL .......................................................................................................................... 14 

2.2.2 – REQUISITOS PARA O PROJETO DO SPAAP .................................................. 20 

2.2.3 DIMENSIONAMENTO DE RESERVATÓRIOS .................................................. 25 

2.2.4 AVALIAÇÕES ECONÔMICAS DE SISTEMAS DE APROVEITAMENTO DE 

ÁGUA PLUVIAL ............................................................................................................. 29 

3. METODOLOGIA ............................................................................................................... 31 

3.1- CONSTRUÇÕES DOS REFERENCIAIS TEÓRICOS E DEFINIÇÃO DO TEMA .... 31 

3.2- ESCOLHA DO PROJETO ARQUITETÔNICO ........................................................... 32 

3.3- ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SISTEMAS HIDROSSANITÁRIO (SPHS) ....... 32 

3.4- PROJETO DE SISTEMAS PREDIAIS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL ............................................................................................................................. 33 

3.5- LEVANTAMENTO DE CUSTOS (QUANTIFICAÇÃO E PREÇO) ........................... 34 

3.6– AVALIAÇÃO ECONÔMICA ....................................................................................... 34 

3.7 - CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................... 35 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................ 36 

4.1 - CARACTERÍSTICAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO ........................................ 36 

4.2 – PROJETO CONVENCIONAL DOS SISTEMAS PREDIAIS HIDROSSANITÁRIO 

(SPHS) .................................................................................................................................. 37 

4.3 – PROJETO DOS SISTEMAS PREDIAIS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA 

POTÁVEL (SPAAP) ............................................................................................................ 39 

4.3.1 – ALTERAÇÕES NO PROJETO ............................................................................ 39 

4.3.2 – DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO ................................................. 40 

4.4 AVALIAÇÃO ECONÔMICA ......................................................................................... 54 

4.4.1 – ORÇAMENTOS ................................................................................................... 54 



7 

 

4.4.2 DETERMINAÇÃO DO VALOR PRESENTE LÍQUIDO ...................................... 55 

4.5 ANÁLISE ECONÔMICA......................................................................................60 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 61 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 63 

ANEXO 1 – PROJETO ARQUITETÔNICO DISPONIBILIZADO ................................ 66 

APÊNDICES ........................................................................................................................... 69 

APÊNDICE 1 – PROJETOS DE SISTEMA PREDIAL HIDROSSANITÁRIO (SPHS) ..... 70 

APÊNDICE II  - ORÇAMENTO DO SPHS ......................................................................... 80 

APÊNDICE III - PROJETO SISTEMA PREDIAL DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL(SPAAP) .............................................................................................................. 83 

APÊNDICE IV  - ORÇAMENTO DO SPHS ........................................................................ 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   9 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Justificativa e contextualização 

O abastecimento de água para as necessidades básicas é preocupação desde o início 

das civilizações. O corpo humano é composto por cerca de 70% de água, sendo este elemento 

a principal fonte de vida. 

A superfície terrestre é coberta em 75% por água, porém, grande parte dessa água está 

presente nos mares e oceanos. Ou seja, essa água não é adequada para consumo humano, por 

ser salgada. Menos de 3% corresponde a quantidade de água doce existente no planeta. E 

desses 3%, apenas 1/3 é acessível (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2015). 

Em termos globais, a quantidade de água disponível é superior ao total consumido pela 

população. No entanto, a distribuição deste recurso é desigual nas diversas regiões do planeta, 

e em geral, não é diretamente proporcional às necessidades (ARAÚJO,1988). 

Neste contexto, a gestão do consumo da água, a diminuição do uso per capita e a 

busca por alternativas de fornecimento, são fatores preponderantes para garantir a 

continuidade do abastecimento de água ao consumidor final, principalmente nas grandes 

cidades brasileiras. 

O crescimento das cidades em larga escala, iniciado no século passado, ocasionou o 

povoamento em alguns casos de forma desorganizada e descontrolada nas grandes cidades. As 

ofertas de alguns recursos não conseguiram suprir a demanda. Como exemplo, a cidade de 

São Paulo, que estuda captar água em até 200 km de distância para poder chegar ao 

consumidor final (CRISE DA ÁGUA, 2015).  

A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) destacou em seu alerta que a 

água está sendo o recurso mais degradado pelo usuário. Também enfatiza que governos, 

empresas e sociedade retomem seus conceitos e critérios em favor de reduzir os impactos ao 

meio ambiente (GRIPP,2011).  
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 Dentre as alternativas que promovam a conservação de água em edificações, tem-se 

se destacado os sistemas prediais de aproveitamento de água pluvial (SPAAP). Esse tipo de 

sistema é uma alternativa de fundamental importância para reduzir a demanda per capita, e 

garantir que o abastecimento seja feito a todos os consumidores.  

Necessita-se de um estudo para determinar a viabilidade econômica da implantação de 

um determinado projeto proposto. Algumas variáveis são extremamente importantes para se 

determinar tal viabilidade, como por exemplo, o levantamento de preços, tarifação e situações 

locais, características específicas de cada região. 

Sendo assim, este trabalho aborda o estudo da viabilidade econômica da implantação 

de um sistema de aproveitamento de água pluvial para 3 situações de preços e de precipitação 

diferentes no Brasil em 3 cidades brasileiras: Florianópolis, Goiânia e  Recife. Levando em 

consideração as variáveis pluviométricas, econômicas e ambientais. 

A água coletada na cobertura será conduzida por calhas. Passará por um sistema de 

filtragem e posteriormente será armazenada em reservatório. Assim ficará disponível para fins 

de descarga da bacia sanitária, limpeza de calçadas, uso no jardim, lavagem de carros e outros 

fins, desde que não seja destinada ao uso direto. 

1.2 OBJETIVO 

O objetivo geral é avaliar a importância que fatores locais, tais como preço de 

materiais, custos de mão de obra, tarifa de água e regime pluviométrico, possuem na 

viabilidade econômica de sistemas de aproveitamento de água pluvial para edificações 

residenciais multifamiliares. 

 



                                                                                                                    

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Serão abordados alguns dos principais tópicos específicos no que diz respeito aos 

SPAAP, requisitos de projeto, elementos constituintes, dimensionamento de reservatório e 

avaliação econômica, finalizando com uma proposta de projeto levando em consideração o 

payback (período de retorno). 

2.1 CONSUMO DE ÁGUA 

Usos de água consuntivos são aqueles que interferem na disponibilidade hídrica, os 

não consuntivos são os que não interferem na quantidade da água. A Agência Nacional de 

Águas (ANA) trouxe um comparativo do uso consunltivo em 2006 e 2010 (ANA,2013). 

Figura 2.1: Distribuição dos usos consunltivos de 2006 e 2010. Fonte: ANA, 2013. 

 

Nota-se que a vazão retirada no Brasil aumentou 531 m³/s e a vazão consumida 

aumentou em 175 m³/s comparando os anos de 2006 e 2010. Em 2010 cerca de 72 % da vazão 

consumida é destinada á irrigação de agricultura, 12% ao uso animal, 9 % se destina ao 

consumo urbano e 7% ao uso na indústria. Portanto, percebe-se que a irrigação da agricultura 

é responsável pelo maior consumo disparado em relação às outras demandas. Soluções para 
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reduzir o uso de água na agricultura devem ser tomadas para que o recurso seja preservado, a 

fim de evitar o colapso na balança de oferta x demanda. Contudo, o objetivo deste trabalho se 

concentrou no consumo urbano.  

Como mencionado anteriormente, os índices pluviométricos mudam de região em 

região, fator este que determina a viabilidade financeira e o tempo de retorno do investimento. 

A Figura 2.2 mostra o levantamento da precipitação média de diversas regiões hidrográficas 

brasileiras entre 2009 e 2012, e a média histórica de cada região. 

Figura 2.2: Precipitação média das regiões hidrográficas entre 2009 e 2012. Fonte: ANA, 2013. 

 

O Brasil é caracterizado por sua grande diversidade hídrica. A bacia do Amazonas 

apresenta como média histórica 2205 mm por ano de precipitação, sendo a maior de todo o 

território brasileiro. Já a bacia do São Francisco com precipitação média em 1003 mm por 
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ano, seguido pela bacia do Atlântico leste com 1018 mm por ano. Pela Figura 2.2, nota-se 

uma variação de entre as bacias de  maior e menor índices pluviométricos de 1202 mm. Esta 

variação é completamente alta, o que evidencia grande desigualdade na distribuição hídrica. 

Ou seja, o Brasil é rico em recursos hídricos, porém nas regiões onde se tem grande 

deste recurso a demanda é baixa. Como por exemplo, a região norte detém 68,5 % de todo o 

recurso hídrico, e sua população corresponde apenas á 7% de toda a população brasileira. 

Contrastando está à região sudeste onde possui apenas 5% de recurso hídrico e sua população 

corresponde á 42,5 % com pode ser verificado no Figura 2.3. 

Figura 2.3: Distribuição dos recursos hídricos, da superfície e da população em % em todo o Brasil. 

Fonte: ADAPTADO, Unidos pela terra, 2015. 

 

2.2 SISTEMAS PREDIAIS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL (SPAAP) 

O método de utilização de água pluvial vem desde as primeiras civilizações. O palácio 

de Knossos localizado em Creta, utilizava a água da chuva em descarga de bacias sanitárias, a 

cerca de 2000 a.C (TOMAZ,2003). 

Com o desenvolvimento dos sistemas de abastecimento, a utilização de água pluvial 

foi entrando em desuso. A utilização de águas pluviais passou a ser mais restrita em regiões 

onde essa era a única fonte de água. Passados séculos e com a chegada de problemas 
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relacionados ao abastecimento, voltou-se a dar importância a esta fonte de abastecimento 

(CAMPOS 2012). 

Com a abundância e altos níveis nos reservatórios de água potável, a água pluvial era 

vista como um elemento sem valor, desnecessário, e que precisava ser descartado juntamente 

com o esgoto urbano. 

Porém, a conjuntura mudou em algumas cidades brasileiras, deixando muitas vezes de 

existir em abundância como outrora. A oferta deste recurso não tem conseguido acompanhar a 

grande demanda provocada pelo aumento populacional e o consumo cada vez maior. 

Buscando amenizar esta crise, a água pluvial pode ser utilizada como aliada com algumas 

alterações nos projetos residenciais já seria possível começar a se beneficiar deste recurso. 

A utilização da água pluvial visa a redução do consumo de água potável fornecida pela 

rede de abastecimento municipal. Esta ação ainda ajuda a combater as situações de enchentes 

causadas em diversas cidades brasileiras, devido à impermeabilização de áreas antes 

permeáveis. 

Em diversos países, inclusive no Brasil, este assunto tem se desenvolvido bastante nos 

últimos anos. No caso brasileiro, merece-se destaque as atividades realizadas no semi-árido 

(GIACCHINI, 2003).  

De acordo com (EPA) Environmental Protection Agency – Existem mais de 200 mil 

reservatórios de aproveitamento de água pluvial nos Estados Unidos. Na Alemanha, a água 

pluvial é reservada a usos não potáveis, como em descarga da bacia sanitária, irrigação de 

jardins, máquina de lavar roupas e na indústria (TOMAZ, 2003). 

Segundo Tomaz (2009), a captação e aproveitamento da água pluvial depende de 

alguns principais aspectos para viabilizar a implantação, que varia de cidade para cidade, 

devido as mudanças dos índices pluviométricos. São eles: 

I. Conscientização e sensibilidade da necessidade da conservação da água; 

II. Região com disponibilidade hídrica menor que 1200m3/habitante x ano; 

III. Elevadas tarifas de água das concessionárias públicas; 

IV. Retorno dos investimentos (payback) atrativos; 

V. Instabilidade do fornecimento de água pública; 
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VI. Exigência de lei específica; 

VII. Locais onde a estiagem é maior que 5 meses; 

VIII. Locais ou regiões onde o índice de aridez seja menor ou igual a 0,50. 

2.2.1 ELEMENTOS CONSTITUINTES DO SISTEMA DE UTILIZAÇÃO 

DE ÁGUA PLUVIAL 

Para se utilizar água pluvial é possível implantar diversos sistemas, desde os mais 

simples como colocar um recipiente na saída da calha para armazenar a água da chuva como 

sistemas mais elaborados que envolvam tratamento da água. 

Para cada escolha de sistema existe o custo envolvido, e que muitas das vezes é alto ao 

primeiro momento, porém esse custo é amortizado ao passar do tempo. Este assunto será 

melhor discutido na seção 2.2.4. 

Em vias de regra existem os elementos básicos a qualquer projeto de utilização de 

água pluvial. São eles: a área possível de captação de água pluvial, as calhas e tubos ao qual 

irão transportar a água até o local de armazenamento (reservatórios). 

A área de captação é a projeção horizontal de onde a água será captada, geralmente 

apresentada em metros quadrados. Esta área é um ponto crítico para o dimensionamento do 

sistema, pois é ela que determinará o potencial de captação da água. É sabido que esta área é 

sujeita a contaminação de poluentes que podem comprometer a qualidade da água coleta 

(TOMAZ, 2003). Existem diversos locais para se captar a água pluvial, porém o mais 

utilizado é a captação de água nas coberturas.  

A escolha do material da cobertura é relevante a eficiência do sistema. Para cada tipo 

de material existe um coeficiente de runoff característico, este coeficiente apresenta a relação 

do volume escoado pelo volume precipitado. 

Tabela 2-1: Coeficiente de runoff. Fonte: Tomaz, 2003. 

TELHAS RUNOFF (Admensional) 

Cerâmicas 0,8 a 0,9 

Corrugadas 0,8 a 0,9 

Esmaltadas 0,9 a 0,95 

Amianto 0,8 a 0,9 

Plásticas 0,9 a 0,95 
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As calhas e tubos são os responsáveis por conduzir a água pluvial até o reservatório, 

são elementos que necessitam serem executados corretamente a fim de minimizar as perdas de 

água no transporte. Algo importante na instalação é verificar se as inclinações das calhas estão 

dentro do esperado. Uma calha mal executada promove perda de água e transporte na direção 

contrária a tubulação de descida da água pluvial. A norma para regulamentação dos projetos 

de calhas é a ABNT (1989). 

A NBR 15527 (ABNT, 2007) orienta que: á instalação de proteções nas entradas e 

saídas das calhas e condutores verticais evita a entrada de pequenos animais na cisterna, 

impedindo que permaneçam nela e contaminem toda a água armazenada. 

O reservatório é um dos elementos que merece maior atenção, pois sua escolha 

determinará a viabilidade do projeto. Os tanques geralmente custam 50% ou mais no custo do 

projeto de SPAAP. A Figura 2.4 ilustra alguns reservatórios utilizados pela população em São 

Paulo na crise do abastecimento no final de 2014. 

Figura 2.4: Reservatórios improvisados. Fonte: GLOBO, 2014. 

 

Os reservatórios feitos de polipropileno, fibra de vidro e materiais similares podem 

apresentar fragilidade, e ter baixa durabilidade se comparados aos feitos de concreto, ferro 

galvanizado, etc. 

Os tanques podem ser executados nos níveis superior, enterrado ou no nível do 

terreno. A escolha de onde será executado também envolve custos. Se toda água pluvial fosse 

captada e armazenada na cobertura, necessitaria de um reforço em toda a estrutura da 



Avaliação econômica de sistema de aproveitamento de água pluvial em edificação residencial ...                16 

P. H. R. Reis                                                                                                                                    Capítulo 02 

edificação. Um reservatório de 10.000 litros acarreta uma solicitação adicional de 10 

toneladas a estrutura, sem considerar seu peso próprio. Inviabilizando sua execução. Nas 

edificações os reservatórios maiores são executados enterrados, pois evita transtornos como 

ocupação de espaço dentro de áreas úteis.  

Figura 2.5: Reservatório de enterrado. Fonte: LOREMI (2016) 

 

A escolha do reservatório se determinará pelo volume estimado de armazenamento, 

das limitações do espaço físico do local, dos aspectos necessários a boa conservação da água e 

financeiro. 

Deve-se buscar fazer o sistema de forma autônoma, sem que seja necessário o contato 

constante de pessoas com a água reservada, este contato pode trazer contaminação. 

Para a concepção dos SPAAP alguns acessórios são necessários. Entendem-se como 

acessórios os elementos constituintes ao funcionamento do sistema de aproveitamento de água 

pluvial. Alguns destes acessórios serão apresentados a seguir: 

- Filtro de água da chuva: 

Alguns fabricantes denominam os sistemas de gradeamento como sendo filtros. Eles 

agem separando a água da chuva dos materiais sólidos, como folhas, galhos, musgos e 

insetos. No mercado existem algumas opções destes filtros, deve-se atentar para as 

especificações de área de cobertura máxima ao qual eles atendem. 
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Os fabricantes recomendam a limpeza e manutenção dos filtros mensalmente seguindo 

recomendações da NBR 15527 (ABNT, 2007), e a devida desinfecção dos reservatórios 

anualmente. 

Figura 2.6: Filtros disponíveis no mercado. Fonte: Acquasave (2016) e aquastock (2016). 

 
 

- Sifão ladrão: 

É o sifão ladrão tem a função de eliminar o excesso de água quando o reservatório está 

em seu nível máximo. Uma barreira física para impedir a invasão de animais é indispensável 

ao bom uso do sistema.  

Figura 2-7: Sifão ladrão. Fonte: Acquasave. 2016. 
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- Freio de água: 

 É instalado no fundo do reservatório inferior, tem a função de reduzir a 

velocidade da água ao chegar no reservatório. O freio não deixa que a água agite a camada de 

sedimentos de partículas finas no fundo do reservatório. 

Figura 2-8: Freio de água. Fonte: Acquasave 2016. 

. 

 

 - Conjunto boia e mangueira: 

 Este conjunto proporciona que a água seja captada em um ponto onde a água estará 

mais limpa, evitando o bombeamento de resíduos localizados no fundo e em suspensão no 

reservatório. 

Figura 2.9: Conjunto bóia e mangueira. Fonte: Acquasave, 2016. 

 

 

- Realimentador: 

Tem a função de manter o abastecimento do reservatório de água pluvial nos tempos 

que não houver água da chuva, evitando que o sistema entre em colapso. 
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Figura 2-10: Alimentadores. Fonte: Aquasave, 2016. 

 

Para garantir um abastecimento ininterrupto nos períodos de estiagem o realimentador 

composto por sensores de nível irá liberar o abastecimento de água potável no reservatório de 

água pluvial. Assim que as chuvas voltarem os sensores serão acionados fazendo com que o 

sistema volte a funcionar com a água pluvial. 

Figura 2.11: Esquema representativo do abastecimento de água. Fonte: CAMPOS, 2004. 

 

O esquema da Figura 2-12 ilustra um SPAAP indicando os elementos básicos como 

área de captação, reservatórios, calhas e condutores, e os elementos acessórios como filtro, 

sifão ladrão, freio de água, conjunto boia e mangueira e sensores. 
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Figura 2-12: Esquema do sistema de aproveitamento de água pluvial. Fonte: ROCHA, 2009 

 

2.2.2 – REQUISITOS PARA O PROJETO DO SPAAP 

O projeto de sistemas prediais de aproveitamento de água pluvial, assim como outros 

projetos de sistemas prediais, possui a norma reguladora, neste caso a NBR 15527 (ABNT, 

2007). Embora seja uma norma bastante descritiva, apresenta uma contribuição que poderá 

dar as diretrizes iniciais para a elaboração do mesmo. 

Assim como nos outros sistemas prediais, o projeto de SPAAP inicia-se na fase de 

concepção, onde normas regulamentadoras como a NBR 5626 (ABNT, 1989) tratando sobre 

Instalações de água fria, e a NBR 10844 (ABNT, 1989) sobre Instalações prediais de águas 

pluviais, devem ser seguidas para garantir a elaboração adequada do projeto proposto.  

Servem como diretrizes ao projeto estudos para determinar a demanda de água per 

capta médio dos usuários conforme suas exigências e necessidades. Também nesta fase é de 

importante considerar as séries históricas dos índices pluviométricos. 

A principal questão, no caso de SPAAP, é garantir o fornecimento desta fonte 

alternativa em quantidade e qualidade adequada ao uso previsto pela necessidade dos 

usuários. No que se refere a quantidade, um dos principais aspectos é a relação entre demanda 

x oferta. A norma brasileira prevê o uso apenas em atividades onde não é necessária a 

qualidade compatível com potabilidade. No caso de uma residência, cita-se como exemplo a 
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descarga de bacias sanitárias, irrigação de jardins, lavagem de pisos, automóveis e de roupa 

(ABNT, 2007). 

Já a oferta, é estimada com a precipitação média da região que o local se encontra e a 

área de captação. A NBR 15527 (ABNT, 2007) recomenda que se considere apenas como 

área de captação áreas de cobertura (telhados, lajes, etc). Normalmente, usa-se a projeção 

desta cobertura, sem contar com incrementos da inclinação do telhado, como ocorre na NBR 

10844 (ABNT, 1989). 

A norma não especifica o período de precipitação a ser analisado. Entretanto, observa-

se que dados diários permitem uma análise mais criteriosa do que dados mensais ou anuais 

(CAMPOS, 2004). Pouco se tem pesquisado sobre qual seria o tamanho desta série, mas 

observa-se que diversos pesquisadores utilizam séries entre 20 e 30 anos. 

  Outros aspectos podem diminuir a quantidade de água pluvial captada. A presença de 

dispositivos tais como grades e descartes da primeira precipitação reduzem a quantidade 

considerada. A NBR 15527 aponta que a água inicial seja descartada pelo sistema, a fim de 

captar uma água menos contaminada e, na ausência de dados de descarte inicial, sugere a 

utilização de 2 mm por evento pluviométrico (ABNT, 2007).  

Sendo assim, a referida norma apresenta a Equação 2.1 para prever o volume possível 

de captação: 

                   (Eq. 2 -1) 

Onde:  

V= volume em litros (anual, mensal ou diário de água de chuva aproveitável); 

P= precipitação média e milímetros (anual, mensal ou diária);  

A= área de coleta, em metros quadrados; 

C=coeficiente de runoff.  

η fator de captação = eficiência do sistema de captação, levando em conta o descarte do first 

flush (descarte de filtro) 

No que tange a qualidade da água pluvial, a própria norma estabelece como critério, a 

análise dos parâmetros, em determinada frequência, conforme apresentado na Tabela 2.2:. 
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Tabela 2.2: Parâmetros de qualidade de água de chuva para usos restritivos não potáveis.  

Fonte: NBR 15527 (ABNT, 2007). 

PARÂMETRO ANÁLISE VALOR 

Coliformes totais Semestral Ausência em 100 ml 

Coliformes termotolerantes Semestral Ausência em 100 ml 

Cloro residual livre 
a 

Mensal 0,5 a 3,0 mg/L 

Turbidez Mensal < 2,0 uT 
b
 , para usos menos 

restitivos 

< 5,0 uT 

Cor aparente (caso não seja utilizado nenhum 

corante, ou antes da sua utilização) 

Mensal < 15 uH 
c 

Deve prever ajuste de pH para proteção das 

redes de distribuição, caso necessário 

Mensal pH de 6,0 a 8,0 no caso de tubulação 

de aço carbono ou galvanizado 

NOTA Podem ser usados outros processos de desinfecção além do cloro, como a aplicação de raio 

ultravioleta e aplicação de ozônio. 

a  
No caso de serem utilizados compostos de cloro para desinfecção. 

b
 uT é a unidade de turbidez. 

c
 uH é a unidade Hazen.  

Os controles destes parâmetros necessita ser feito periodicamente nas atividades de 

manutenção, e quando o sistema estiver em uso. Se for identificada alguma inconformidade 

com os critérios estabelecidos pela Tabela 2.2:, o sistema deve ser interrompido até que a 

falha seja solucionada. 

Se tratando de bombeamento, a NBR 12214 (ABNT, 1992) normatiza as instalações 

com recomendações de uso de tubulações, sucção e recalque. Determina velocidades mínimas 

e máximas de operação do sistema motor-bomba. Visando ainda em se obter um desempenho 

esperado do SPAAP deve ser feito manutenções periódicas conforme orientações da norma 

referida. Conforme apresentado na Tabela 2.3:. 
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Tabela 2.3: Frequência de manutenção. Fonte: NBR 15527 (ABNT, 2007). 

COMPONENTE FREQUÊNCIA DE MANUTENÇÃO 

Dispositivo de descarte de detritos Inspeção Mensal 

Limpeza trimestral 

Dispositivo de descarte do escoamento inicial Limpeza mensal 

Calhas, condutores verticais e horizontais Semestral 

Dispositivos de desinfecção mensal 

Bombas Mensal 

Reservatório Limpeza e desinfecção anual 

 

As diretrizes americanas para reuso de águas cinzas (EPA,2004
1
 apud PEIXOTO 

2008) recomenda as mínimas distâncias das tubulações de água potável, não potável e esgoto 

para evitar que haja mistura entre elas caso haja vazamento. As tubulações devem estar 

espaçadas por no mínimo 90 cm na horizontal e 46 cm na vertical. A Tubulação de água 

potável deve está impreterivelmente na parte mais elevada e o esgoto na mais baixa, conforme 

ilustração da Figura 2.13. 

Figura 2.13: Separação horizontal e vertical entre as tubulações dos sistemas prediais de água, adaptado. 

Fonte: EPA, 2004 apud PEIXOTO 2008.  

 

                                                 
1
 ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Manual: Guidelines for water reuse, 1992. 

Washington: 2004. (EPA/ 625/R-92-004) Disponível: 

http://www.epa.gov/nrmrl/pubs/625r04108/625r04108.pdf. 

http://www.epa.gov/nrmrl/pubs/625r04108/625r04108.pdf
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Peixoto (2008) lista alguns requisitos de operação para que a saúde dos usuários não 

seja comprometida: 

1. Programação visual: identificação do sistema - A programação visual busca a 

identificação dos tubos e conexões por meio de pinturas (regulamentado pela NBR 

6493. ABNT,1994), placas e adesivos a fim de miniminar as ligações cruzadas. As 

placas e os adesivos devem indicar frases como: “água não potável”, “não beber”; 

2. Pigmentação da água não potável – Buscar sanar o inconveniente de existir conexões 

cruzadas, já que identifica o erro na alteração do sistema de forma imediata; 

3. Elaboração de guias de operação – A orientação por meio de manuais visa esclarecer 

ao usuário rotinas de operações do sistema, minimizando os erros. 

Nos tempos de estiagem pode ocorrer falta de água pluvial, isso ocorrerá, pois o volume 

demandado foi maior que o ofertado.  

A Figura 2.14 demonstra uma alternativa de ligação de alimentação de água potável em 

um reservatório de água pluvial. A indicação na figura é de um dispositivo de segurança 

denominado ‘válvula dupla checagem’ que garante a estanqueidade da água quando fechado. 

E, quando aberto garante a passagem da água em um único sentido evitando a contaminação 

da água potável. A NBR 5626 (ABNT,1998) recomenda que a entrada de água potável seja 

instalada em cota superior a entrada de água não potável (PEIXOTO, 2008). 

Figura 2.14: Alternativa da previsão da fonte de água potável, a partir do alimentador predial. 

 Fonte: PEIXOTO, 2008 
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Para detalhar melhor, a Figura 2-15 apresenta esquema do reservatório de água não 

potável. Quando a água chega ao nível N1, a bomba ligada ao reservatório inferior de água 

não potável é acionada, não havendo acionamento da bomba, significa que o reservatório está 

vazio.  A água então chegando ao nível N2, aciona a alimentação de água potável, afim de 

fornecer o abastecimento constante de água aos sistemas prediais. 

Figura 2-15: Esquema de níveis para acionamento da água pluvial e água potável. Fonte: PEIXOTO 2008. 

 

 

De todos os pontos, o dimensionamento correto do reservatório poderá acarretar na 

viabilidade do sistema de aproveitamento de água pluvial. Seja do ponto do vista técnico, 

como econômico, estes são os responsáveis diretos pelo sucesso do empreendimento. Devido 

a sua importância, o próximo item relata os principais métodos e programas computacionais 

utilizados.  

2.2.3 DIMENSIONAMENTO DE RESERVATÓRIOS  

Para dimensionar os reservatórios devem-se levar em consideração as variáveis 

pluviométricas, a área efetiva de captação de água pluvial e a demanda deste recurso. Deve-se 

ainda levar em consideração as perdas que variam conforme o tipo de materiais empregados 

nos telhados, calhas e condutores utilizados. 

Existem diversos métodos de dimensionamento, Rocha (2009) explica em seu trabalho 

que genericamente os métodos se classificam em três tipos: Moran, período crítico e modelos 

comportamentais. 
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- Método de Moran – 1959: Utiliza equações simultâneas e leva em consideração o 

volume do reservatório e a demanda de água da chuva; 

- Período critico (Rippl): Utiliza escoamentos e a demanda de água da chuva 

influencia no volume captado para dimensionar o reservatório; 

- Modelos comportamentais: Simulações de reservatórios ao longo do tempo através 

da utilização de algoritmos que infere funcionamento do SPAAP. 

O programa Netuno foi desenvolvido com o objetivo de estimar o potencial de 

economia do SPAAP para diversos volumes de reservatório (GHISI, 2006b). O programa 

Netuno é um modelo comportamental. E atualmente está na versão 4. 

O programa computacional requer como dados de entrada: 

 Histórico de precipitações; 

 Número de registros de precipitações; 

 Data inicial; 

 Descarte do escoamento inicial (mm); 

 Área de captação (m²); 

 Demanda total de água (litros per capita/dia); 

 Número de moradores; 

 Percentual da demanda total a ser substituída por água pluvial; 

 Coeficiente de escoamento superficial; 

 Simular para reservatório de volume conhecido e para diversos volumes. 

Figura 2.16: Layout do Netuno 4. Fonte: Captura de tela feita pelo autor. 
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A demanda de água pluvial é calculada através da seguinte equação: 

Daplu = Dap x D x n                                                                                                                                        (2-1) 

Onde: 

Dap = relação entre a demanda de água pluvial /demanda de água potável em %; 

D = demanda; 

N = numero de usuários. 

 

O programa executa cálculos em referências diárias levando em consideração a 

demanda e o histórico de precipitações existente. No tempo determinado para análise, a água 

da chuva captada é conduzida ao reservatório. Se exceder a capacidade do reservatório e a 

demanda menor que a oferta, o excedente é descartado pelo sifão ladrão. De outro modo a 

demanda poderá ser atendida em partes pela rede de abastecimento do município (GHISI, 

2006b). A figura 12 demonstra através de um fluxograma o algoritmo do programa Netuno 

para obter o volume do reservatório de armazenamento. 

Rocha 2009 demonstra em seu trabalho de dissertação os fluxogramas do programa 

Netuno: 

Figura 2.17: Fluxograma do programa Netuno. Fonte: Rocha (2009). 
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VR = volume armazenado de água pluvial (litros); 

VC = volume consumido de água pluvial (litros); 

VRA= volume de água pluvial armazenado no reservatório no intervalo de tempo 

imediatamente anterior (litros); 

Vap = volume aproveitável de água pluvial (litros) demonstrado na equação 3; 

VT   = volume útil do reservatório (litros); 

Dapluv = demanda de água pluvial (litros). 

 

Caso a primeira situação do fluxograma da Figura 2-17 seja positiva, ocorrerá 

extravasamento no tempo considerado (Rocha 2009). 

Figura 2.18: Algoritmo para obter o volume de água pluvial consumida. Fonte: ROCHA 2009. 

 

 

A equação apresentada a seguir demonstra a economia de água potável dado através 

da utilização da água pluvial em todo período analisado (ROCHA, 2009). 

         
   

 
   

        
                                                                                                                             ( 2-2) 

Onde: 

Pe = economia de água potável em %; 

D = demanda de água potável; 

n = numero de usuários; 
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j = período analisado; 

Vc = volume consumido de água pluvial. 

 

Pode-se utilizar o algoritmo para calcular a operação de sistemas de distribuição direta 

e indireta. A economia de água pode ser ainda maior para a operação indireta (ROCHA, 

2009). 

Avaliações econômicas são importantes para determinar o volume do reservatório, 

como Campos (2012) apresentou em seu trabalho. Sendo assim, torna-se necessário conhecer 

como as avaliações estão ocorrendo nas análises dos sistemas prediais.  

2.2.4 AVALIAÇÕES ECONÔMICAS DE SISTEMAS DE 

APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL 

As avaliações econômicas dos SPAAP serão determinantes para decidir sua 

viabilidade econômica financeira do projeto. Ao se tratar de investimentos em conservação da 

água, torna-se essencial o incentivo de utilização, inclusive em casos em que ainda não houve 

o stress hídrico (CAMPOS,2012). 

No Brasil, projetos de aproveitamento de água são considerados em função de seu 

período de retorno ao longo do tempo. Autores como Rocha Lima Junior, Monteiro, 

Ywashima e Campos afirmam que a análise considerando apenas o período de retorno 

(payback) não seria uma das formas mais adequadas de se avaliar a qualidade dos SPAAP 

(CAMPOS, 2012, ROCHA LIMA JUNIOR 1998, MONTEIRO 2003, YWASHIMA 2005).  

 Ywashima (2005) e Campos et al (2007b) apresentam indicadores econômicos como 

taxa interna de retorno (TIR) e valor presente líquido (VPL) para avaliação do investimento. 

O VPL foi indicado como a principal ferramenta, possibilitando a comparação de 

alternativas que não se excluem além de definir o valor final do projeto (CAMPOS, 2012). 

Determina-se o VPL pela equação 2-3: 

          
                                                                                                          (2-3)  

Onde: 

Fn = Entradas e saídas do fluxo de caixa no instante “n”; 
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i = taxa de desconto; 

n = vida útil do projeto. 

O VPL determina se o investimento é vantajoso ou não. O critério de aceitação do 

projeto é que o respectivo VPL seja positivo, ou seja, o retorno seja maior que o investimento. 

Já levando em consideração a inflação ao longo do tempo. 

Existem outras variáveis econômicas que também podem realizar a avaliação 

econômica, tais como payback, taxa interna de retorno entre outras. Entretanto, observa-se, 

quando se compara duas ou mais alternativas, o valor presente líquido é a melhor alternativa. 

“Pois permite quantificar a real vantagem econômica do investimento além de ser útil em um 

processo de classificação de alternativas que não são excludentes entre si” (CAMPOS 2012, 

p. 15). 

A dificuldade em se utilizar o VPL está na determinação da taxa de desconto. A taxa 

de desconto deverá ser referente á um determinado setor da economia. Cada setor possui taxas 

riscos e recursos de investimento com características próprias (ROCHA LIMA JÚNIOR & 

ALENCAR, 2006
*
 apud CAMPOS 2012). 

                                                 
*
ROCHA LIMA JR., J.; ALENCAR, C. T. The office buildings market in São Paulo: time cycles to absorb 

vacant space and to recover investment attractiveness. Journal of Financial Management, Estados Unidos. V. 

11, n. 1, p. 171–180, 2006. 



                                                                                                                    

 

3.  METODOLOGIA  

O desenvolvimento do trabalho se referencia em trabalhos e artigos científicos 

publicados nos últimos anos. Baseia-se também em normas técnicas regulamentadoras que se 

relacionam aos sistemas de aproveitamento de água pluvial. O desenvolvimento deste 

trabalho se motiva á utilização do programa computacional Netuno, e a utilização do método 

valor presente líquido para determinar a viabilidade econômica de se executar os projetos 

desenvolvidos para as cidades de: Florianópolis, Goiânia e Recife. 

Através do fluxograma abaixo será possível visualizar as etapas do trabalho de forma 

simplificada: 

Figura 3.1: Etapas de monografia 

 
 

3.1- CONSTRUÇÕES DOS REFERENCIAIS TEÓRICOS E 

DEFINIÇÃO DO TEMA 

Esta etapa se deu pelo estudo de diversas bibliografias que trazem o conteúdo de 

instalações prediais de água fria e utilização de água pluvial. Tendo como diretrizes as normas 

brasileiras regulamentadoras: NBR-5626 (ABNT,1998), e NBR-15.527 (ABNT, 2007) 

respectivamente. Nesta etapa também se fez uma pesquisa para identificar os principais 

programas computacionais e métodos disponíveis para o auxílio na elaboração de projetos de 

aproveitamento de água pluvial. 
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3.2- ESCOLHA DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

A escolha do projeto arquitetônico se deu através da construção dos referenciais 

teóricos e a determinação de que a finalidade do projeto seria reduzir a demanda de água 

potável per capita em um edifício residencial, através da utilização da água pluvial para fins 

menos nobres que não envolva consumo direto da desta água. 

Além disto, a edificação deveria apresentar projetos completos de arquitetura bem 

como disponibilidade dos autores em fornecê-los. 

 3.3- ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SISTEMAS 

HIDROSSANITÁRIO (SPHS) 

Nesta etapa os projetos das instalações foram iniciados. Foi feito o lançamento das 

instalações de água fria e água pluvial. Estes projetos foram realizados com o auxílio do 

programa computacional Hydros
©
 V4 da AltoQi. Este programa computacional foi 

desenvolvido com a finalidade de facilitar o lançamento das instalações hidráulicas e 

sanitárias prediais, permitindo o lançamento das tubulações do projeto como um todo, sendo 

possível visualizar todo o conjunto tridimensionalmente.  

A utilização deste programa ocorreu principalmente por apresentar diversos recursos 

requeridos pelos engenheiros hidrossanitários, como inserção de elemento que contenham 

informações para o dimensionamento, banco de dados de peças e aparelhos de utilização. 

Posteriormente possibilita simulhar o funcionamento hidrossanitário por completo, 

finalizando com a geração do quantitativo de materiais. 

Após lançamento e dimensionamento do sistema hidrossanitário, o programa 

computacional ofereçe a opção de gerar lista de materias, nesta lista contém a quantificação 

de todos os elementos inseridos no projeto. O programa não define as marcas dos itens, 

ficando á cargo do orçamentista definir qual marca se adequa ás especificações de projeto. 
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 3.4- PROJETO DE SISTEMAS PREDIAIS DE 

APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL 

Os projetos de sistemas prediais citados no tópico anterior foram então modificados 

com o intuito de permitir a inclusãodo SPAAP.  Para a realização do projeto, foi necessário 

estabelecer quais as exigências e necessidades dos usuários para implantação do SPAAP. 

As normas regulamentadoras NBR 5626 (ABNT 1989), NBR 15527 (ABNT) e NBR 

12214 (ABNT) nortearam as mudanças no projeto. Alterações foram feitas no ramal, 

reservatório superior e colunas de alimentação. E a concepção de um novo reservatório 

inferior. Foi necessário praticamente elaborar um novo projeto, pois, com o acrescimo de 

novas colunas de alimentação as antes existentes passaram a ter uma demanda inferior de 

água devido ao acrescimo de colunas esclusivas de água não potável para alimentar as bacias 

de vaso sanitário.  

Estuda-se a viabilidade econômica para se definir as dimensões do novo reservatório 

inferior. Cada cidade teve um reservatório característico para atender as necessidades que são 

estimadas através dos indices pluviométricos. O reservatório inferior foi destinado ao 

amarzenamento da água pluvial, que por um sistema de recalque, a água será direcionada a 

um outro reservatório superior, ficando disponível para utilização atraves dos sistemas de 

utilização. 

Para determinar o volume ideal do reservatório de armazenamento de água pluvial foi 

utilizado o programa computacional Netuno. Que através de dados pluviométricos e algumas 

parametrizações sugere o volume do reservatório ideal. Entende-se por reservatório ideal o 

reservatório cuja relação de potencial de economia de água potável seja satisfatória ao volume 

requisitado. O programa computacional fornece gráficos do consumo de água pluvial pelo 

volume do reservatório, do percentual de atendimento ao consumo de água pluvial pelo 

volume, volume extravasado pelo volume do reservatório, e uma planilha de dados com o 

tratamento de todas as informações fornecidas. Esses recursos serão melhor visualizados na 

etapa de discusão. 

A análise da oferta se deu pelo levantamento dos índices pluviométricos históricos em 

pelo menos 15 anos para as cidades em estudo, cada cidade possui características 

pluviométricas diversas entre si ao longo do ano. 
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No que tange a determinação da demanda, foram feitas estimativas da demanda diária 

de água pluvial, tendo em vista que optou-se por utilizar água pluvial nas colunas de 

alimentação da bacia do vaso sanitário e em uma torneira na parte térrea da edificação, 

ficando disponível para limpeza das áreas comuns e lavagem dos carros dos moradores. 

simulações envolvendo o programa computacional Netuno foram feitas para se chegar 

ao melhor custo benefício do sistema proposto. Com a utilização da equação do VPL, foi 

possível estimar qual seria o VPL de cada cidade, avaliá-lo como sendo vantajoso ou não para 

o projeto em si. 

 3.5- LEVANTAMENTO DE CUSTOS (QUANTIFICAÇÃO E 

PREÇO) 

Através do quantitativo do projeto, foi possível dar início a etapa de orçamentos. O 

orçamento de cada uma das 3 cidades em estudo (Florianópolis, Goiânia e Recife) foram 

elaborados em planilha do excel, onde foi feito o levantamento de cada item, verificando os 

custos de material e mão de obra.  

O orçamento foi elaborado por tabelas do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e  Índices da Construção Civil), onde foi utilizado tabelas de insumos e 

composições características de cada cidade. Para haver uma uniformização de orçamentos, o 

mês de referência das tabelas (sem desoneração) de insumos e composições foi definido como 

sendo setembro de 2015. 

3.6– AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

Esta etapa é uma das mais importantes para o projeto, pois é através da avaliação 

econômica que se determina a viabilidade ou não para execução do projeto de SPAAP. A 

busca de soluções viáveis e eficientes são os principais fatores a se considerar a fim de se ter 

um projeto econômicamente viável. 

Conforme mencionado no tópico anterior, custo envolve valores gastos na aquisição 

de insumos e mão de obra, no caso do projetodo SPAAP, seria o custo relacionado a 
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implantação do sistema. Para se executar tal implantação é requerido um investimento 

adicional inicial. 

Para medir a qualidade dos investimentos iniciais foi utilizado o método do valor 

presente líquido (VPL). Este método permite analisar e quantificar os retornos ao longo do 

tempo, além de ser indicado para fazer análises comparativas entre opções não excludentes 

(CAMPOS, 2012). 

Determinado o volume do reservatório pelo programa computacional Netuno foi feito 

uma análise do requerido investimento inicial pelo método VPL ao qual leva em consideração 

a economia de água pluvial e as taxas financeiras. Foi possível identificar o período de retorno 

do investimento levando-se em conta as taxas financeiras de mercado. 

3.7 - CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da elaboração dos projetos desenvolvidos de SPHS e SPAAP citados na 

revisão bibliográfica e tópicos anteriores desta metodologia, foi possível obter orçamentos 

para as cidade de Florianópolis, Goiânia e Recife. Através desses orçamentos, o método VPL 

foi aplicado considerando variações de volume para o reservatório inferior, o que possibilitou 

a determinação do payback dos projetos propostos para cada cidade. Portanto, nesta etapa faz-

se a análise dos resultados obtidos e sugestões para trabalhos futuros. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos nesta pesquisa para as três cidades 

analisadas, bem como a análise destes.   

4.1 - CARACTERÍSTICAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

O projeto arquitetônico analisado foi o mesmo para as três cidades, é referente a um 

edifício residencial multifamiliar com três pavimentos tipo. A parte térrea da edificação fica 

destinada á garagem. As plantas baixas do pavimento térreo e tipo são apresentadas no Anexo 

1. 

No projeto existem dois layouts de apartamentos. O primeiro chamado neste trabalho 

de 01 é composto por uma sala de jantar/estar, dois dormitórios, um banheiro, hall, 

cozinha/serviço e sacada, totalizando uma área privada de 48,12 m². O segundo (02) é 

composto por uma sala de estar, um dormitório, um banheiro, closet e cozinha/serviço, 

totalizando uma área privada de 35.04 m². No projeto existem doze apartamentos do tipo 01 e 

seis apartamentos do tipo 02. Para o apartamento do tipo 01, foi considerado quatro 

moradores enquanto para o apartamento do tipo 02 dois moradores. 

 Os 2 layouts estão representados na Figura 4.1 e 4.2. 

Figura 4.1: Layout 01 
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Figura 4.2: Layout 02 

 

 

4.2 – PROJETO CONVENCIONAL DOS SISTEMAS PREDIAIS 

HIDROSSANITÁRIO (SPHS) 

O desenvolvimento do trabalho se iniciou após a obtenção do projeto arquitetônico 

junto ao arquiteto resposável. 

 O  projeto arquitetônico original não previa a posição de shafts, que são regiões na 

edificação reservadas a passagem de tubulações. Portanto optou-se por criar esses espaços a 

fim de trazer maior segurança a estrutura, evitando que as tubulações passassem por vigas e 

pilares. 

Após o posicionamento dos shafts, ocorreu a realização do projeto hidráulico. Para tal,  

foi utilizado o programa computacional  Hydros
 ©

, da empresa AltoQI , com  suas devidas 

parametrizações. Deu-se então origem ao traçado da rede de água fria, seguindo as 

recomendações da NBR 5626 (ABNT 1998) . 

Após concepção, foi realizado traçado, dimensionamento e detalhamento deste 

sistema. A Figura 4.3 apresenta exemplos dos isométricos do banheiro e cozinha/área de 

serviço. 

Neste projeto foi previsto apenas uma coluna de alimentação no banheiro, a qual tem 

por finalidade fornecer água potável aos aparelhos de utilização do lavatório, chuveiro e bacia 
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sanitária. Já a coluna que alimenta a cozinha / serviço, irá fornecer água à pia da cozinha, ao 

tanque e à máquina de lavar. 

Figura 4.3: Detalhes isométricos do banheiro e cozinha / serviço respectivamente 

  

Após a realização de todo o traçado, o programa permitiu a extração do quantitativo de 

peças, conexões e tubulações que serão necessárias para a realização do projeto.  A Figura 4.4 

ilustra o resultado apresentado pelo programa.  

Figura 4.4: Lista de Materiais do isométrico do banheiro da Figura 4.3

 

No Apêndice  I o projeto hidrossanitário é apresentado com os seguintes elementos: 

planta de implantação, planta baixa do pavimento tipo, planta baixa do barrilete, planta baixa 

de cobertura, corte esquemático da água fria, detalhes isométricos de banheiros, cozinhas e 

áres de serviço, detalhes da calha, caixa de inspeção, sabão e gordura. 
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Finalizada toda a etapa de dimensionamento e traçado do projeto, foi feito o 

levantamento do quantitativo de materiais da rede de  alimentação, esgoto sanitário , água fria 

e água pluvial.  Este orçamento é apresentado na íntegra no apêndice  II deste trabalho, bem 

como o orçamento detalhado para as três cidades em estudo. 

Vale ressaltar que os valores obtidos para este orçamento foram retirados da base 

SINAPI tendo como referência o mês de setembro de 2015. O resultado final do orçamento 

pode ser verificado na seção 4.4.1 deste trabalho. Após esta etapa, realizou-se modificação do 

projeto para contemplar os SPAAP.  

4.3 – PROJETO DOS SISTEMAS PREDIAIS DE 

APROVEITAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (SPAAP) 

Analisando diversas propostas de sistemas de captação, armazenamento e 

disponibilização para consumo da água pluvial, chegou-se a conclusão de que o sistema de 

água pluvial irá fornecer água para as descargas de bacias sanitárias e para lavagem de carros 

e pisos da área comum da edificação.  

4.3.1 – ALTERAÇÕES NO PROJETO 

Diversas mudanças nos projetos iniciais foram necessárias para instalar os SPAAP. A 

primeira alteração foi à colocação de duas colunas de alimentação para os banheiros dos 

apartamentos Tipo 02, uma vez que os mesmos contemplavam bacias sanitárias de caixa 

acoplada, sem que tivesse a necessidade de uma coluna exclusiva para a alimentação das 

mesmas. Nos banheiros dos apartamentos do Tipo 01, estava previsto bacia sanitárias de 

válvula de descarga, sendo assim, já contemplavam colunas exclusivas. No novo projeto, 

embora com colunas separadas, todas as bacias sanitárias serão de caixa acoplada.  

Na parte térrea, as tubulações de água pluvial provenientes da cobertura, foram 

separadas das tubulações que coletavam água pluvial das sacadas e do térreo. Além disto, 

essas tiveram suas disposições alteradas, a fim de conduzir a água para um reservatório 

inferior ao qual é bombeada a um segundo reservatório de água não potável, localizado na 

parte superior da edificação. 
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Na Figura 4.5 é possível identificar a coluna denominada ANP (Água Não Potável), 

esta coluna foi inserida para conduzir a água pluvial até o ponto de consumo, que no caso é a 

caixa acoplada da bacia sanitária. 

Figura 4.5: Isométrico 02 

 
 

4.3.2 – DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO 

Para o dimensionamento do reservatório é necessário definir a demanda e oferta do 

sistema. Estes itens são descritos a seguir, bem como a aplicação do programa Netuno para a 

realização do dimensionamento. 
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4.3.2.1 - Estimativa de demanda 

Estimou-se a demanda para edificação em análise. Vale salientar que foi considerada a 

mesma demanda para as três cidades, desconsiderando aspectos culturais e mesmo 

econômicos, que podem afetar o consumo per capita em diferentes regiões. Considerando que 

no edifício haverá 60 usuários em média, a demanda de água pluvial utilizada na bacia 

sanitária será de: 

D=U*N*V                                                                                                                                             4-1) 

D= 60*6*6.8 = 2.448 litros/dia 

Onde:  

U –  número médio de usuários; 

N – número médio de descargas diário 

V – volume gasto de água aproximado em cada descarga. 

Além da descarga de bacias sanitárias, estimou-se o uso de água pluvial em lavagens 

de automóveis e piso. Para a lavagem de automóveis, estimou-se 1 lavagem por apartamento 

por mês. A demanda para este item é calculada através da equação abaixo: 

D=A*V                                                                                                                                                                (4-2) 

D= 18*216 = 3.888 litros/mês = 130 litros/dia. 

Onde: 

A – número de apartamentos; 

V – volume gasto de água aproximado em cada lavagem de carro. 

Já para a limpeza do piso das áreas comuns, considerou-se que a mesma ocorreria uma 

vez por semana. Para a lavagem de 1 m
2
, utilizou-se o valor proposto por Campos (2004), de 

1 litro/m
2
. Considerando a área total de 550 m

2
 e que o mês terá 5 lavagens, o total gasto por 

dia gira em torno de 95 litros.   

A demanda total de água pluvial para o projeto será de aproximadamente 2.700 

litros/dia. Este valor será equivalente a 45 litros/pessoa.dia.  Considerando um valor médio de 

200 litros/pessoa.dia como indicador de consumo de água potável, valor este amplamente 



Avaliação econômica de sistema de aproveitamento de água pluvial em edificação residencial ...                     42 

P. H. R. Reis                                                                                                                                    Capítulo 04 

utilizado, pode-se dizer que a demanda de água pluvial será 22,5% da demanda de água 

potável. 

4.3.2.2- Estimativa da oferta  

Foram analisadas a oferta em três cidades brasileiras. Todos os dados pluviométricos 

foram obtidos em AGRITEMPO (2016). A primeira cidade analisada foi Goiânia. Localizada, 

no centro-oeste brasileiro e distante apenas 200 Km da capital nacional, esta cidade se 

caracteriza por uma estação extremante seca. Em setembro, no início da primavera o regime 

pluviométrico começa a se intensificar.  As precipitações podem ocorrer final de tarde ou 

noite, devido ao aumento do calor e da umidade, o que provoca ventos fortes e até queda de 

granizo.  

O verão coincide com mudanças rápidas no tempo, podendo ocorrer chuvas curtas e 

intensas acompanhadas de raios e rajadas de ventos. No outono, como na primavera, as 

temperaturas se tornam um pouco mais amenas com a entrada de massas de ar frio. No 

inverno o clima é tipicamente seco. Goiânia apresenta média pluviométrica anual de 1414 

mm. Tendo como os meses de maior e menor índices pluviométricos dezembro e junho 

respectivamente com 246 mm e 5 mm. 

Figura 4.6: Pluviosidade média histórica na cidade de Goiânia. Fonte: AGRITEMPO, 2016. 
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Já as outras duas cidades se localizam em regiões litorâneas do Brasil. Uma localizada 

no sul e outra no nordeste brasileiro. 

A cidade de Florianópolis na região sul, apresenta estações bem definidas durante todo 

o ano. A cidade se caracteriza por apresentar precipitações significativas durante todas as 

estações do ano. Florianópolis apresenta pluviosidade média de 1462 mm, índice próximo ao 

de Goiânia, porém, diferentemente de Goiânia, Florianópolis não apresenta períodos de 

estiagem. Os meses de maior e menor índices pluviométricos são janeiro e junho 

respectivamente com 195 mm e 71 mm. 

Figura 4.7: Pluviosidade média histórica na cidade de Florianópolis. Fonte: AGRITEMPO, 2016. 

 

  
 

Das cidades analisadas, Recife é a cidade com maior média nos índices 

pluviométricos, marcando como média anual 1804 mm. Tendo como os meses de maior e 

menor índices pluviométricos junho e novembro respectivamente com 288 mm e 35 mm. 

Recife é caracterizada por apresentar um clima tropical e ter pluviosidade significativa em 

quase todo ano. 
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Figura 4.8: Pluviosidade média histórica na cidade de Recife. Fonte: AGRITEMPO, 2016. 

 

 

4.3.2.3 - Utilização do programa computacional Netuno para determinação 

do volume do reservatório de aproveitamento de água pluvial  

Após a definição da demanda e oferta, realizou-se o dimensionamento dos 

reservatórios propriamente dito. Para a realização desta atividade, optou-se em utilizar o 

programa computacional Netuno (GHISI; CORDOBA ,2014). Vale salientar que optou-se por 

um reservatório enterrado feito de concreto, por proporcionar maior vida útil ao sistema. 

Para tal, o programa necessita da inserção dos dados históricos dos índices 

pluviométricos e alguns outros dados conforme já mencionado na seção 2.2.3 deste trabalho. 

Optou-se por utilizar para a série de dados históricos o período de 15 anos, pois havia para as 

três cidades registros para este período. O programa faz um ajuste no número de registros, 

pois em alguns dias não foram registrados índices pluviométricos. A Tabela 4.1 apresenta o 

resumo dos dados de entrada do programa para as três cidades analisadas. 
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Tabela 4.1: Dados de entrada no programa computacional Netuno 

 

Os resultados obtidos para as três cidades foram agrupados e apresentados a seguir: 

a) Florianópolis: 

Para a cidade de Florianópolis, obteve-se a simulação apresentada na Figura 4.9: 

Simulação para reservatório com diversos volumes para a cidade de Florianópolis. 

DADOS FLORIANÓPOLIS GOIÂNIA RECIFE 

Período de registros 01/01/2000 até 31/12/15 

Número de registros 5784 5784 5844 

Data inicial 01/01/2016 

Descarte escoamento inicial(mm) 2 

Área de captação (m²) 318 

Demanda total de água (Litros por 

capta/dia) 
200 

Número de moradores 60 

Percentual de demanda total a ser 

substituída por água pluvial 
22,5 

Coeficiente de escoamento superficial 0,8 

Simulação para 

reservatório com 

diversos volumes 

Volume máximo 

(litros) 
50.000 

Intervalo entre 

volumes (litros) 
500 

Diferença entre potenciais de economia 

(%/m³) 
0,1 
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Figura 4.9: Simulação para reservatório com diversos volumes para a cidade de Florianópolis. 

 
 

Nesta figura é apresentada a relação entre o potencial de economia de água (%) x 

volume do reservatório inferior (litros) e é indicado um ponto ótimo como volume ideal para  

este elemento. Este ponto ótimo é definido devido à diferença de potencial mínima desejada. 

Para este caso e demais cidades, este valor mínimo aceitável foi de 0,1%/m
3
. Sendo assim, o 

volume ideal atingido foi de 26 m
3
, tendo como potencial de utilização de água pluvial: 

16,47%. Para tal, considerou-se que o volume do reservatório superior seria igual ao valor da 

demanda diária, ou seja, 2,7 m
3
. 

O programa computacional ainda fornece o gráfico do consumo de água pluvial, 

apresentado na Figura 4.10. Verifica-se que nos volumes menores, há uma tendência de 

crescimento vertiginoso, tendendo a permanecer constante após um determinado volume. É 

justamente este volume, onde o crescimento de água aproveitada começa a se igualar a zero, e 

que o programa define como sendo o volume ótimo.     

Para esta situação, o volume médio aproveitável será de 1,96 m
3
/dia. A Tabela 4.2 

apresenta os valores médios diários para cada mês do ano.  
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Figura 4.10: Consumo de água pluvial em Florianópolis 

 
 

 

Tabela 4.2: Resultado médio diário da simulação para a cidade de Florianópolis 

MÊS 
Volume consumido diário de água 

pluvial (litros) 

Janeiro 2126,79 

Fevereiro 1800,80 

Março 1870,65 

Abril 1849,77 

Maio 1822,57 

Junho 1762,35 

Julho 1922,00 

Agosto 2051,87 

Setembro 1961,90 

Outubro 2049,22 

Novembro 2310,70 

Dezembro 2172,71 

Média diária 1976,59 

 



Avaliação econômica de sistema de aproveitamento de água pluvial em edificação residencial ...                     48 

P. H. R. Reis                                                                                                                                    Capítulo 04 

A utilização de água pluvial além de proporcionar uma menor demanda da rede de 

abastecimento de água potável ainda ajuda a reduzir os efeitos dos alagamentos em regiões de 

alta impermeabilização da superfície, característica das grandes cidades brasileiras. A Figura 

4.11 apresenta o volume extravasado em litros por dia em função do volume do reservatório 

inferior. 

Figura 4.11: Volume extravasado em Florianópolis 

 
 

b) Goiânia 

Para a cidade de Goiânia o volume identificado como ideal para o reservatório inferior 

foi coincidentemente o mesmo para Florianópolis, 26 m³. Havendo um potencial de utilização 

de água pluvial de 8,44%. A simulação desta cidade é apresentada na Figura 4.12. 

 

 

 

 



Avaliação econômica de sistema de aproveitamento de água pluvial em edificação residencial ...                     49 

P. H. R. Reis                                                                                                                                    Capítulo 04 

Figura 4.12: Simulação para reservatório com diversos volumes para a cidade de Goiânia 

 

O volume aproveitável de água pluvial para a cidade de Goiânia foi em média quase 

50% menor do que o volume aproveitável diariamente na cidade de Florianópolis (1,012 

m3/dia). Mesmo com uma média anual semelhante e volume de reservatório identico, o 

aproveitamento de Goiânia é menos vantajoso, devido ao período de estiagem característico. 

A Figura 4.13 e a Tabela 4.3 apresentam, respectivamente, os valores aproveitáveis para cada 

volume e média diária por mês na cidade de Goiânia.  

Figura 4.13: Consumo de água pluvial em Goiânia. 
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Tabela 4.3: Resultado médio diário da simulação para a cidade de Goiânia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se por um lado, o volume aproveitável é menor, a quantidade de água pluvial 

extravasada será maior. A Figura 4.14 ilustra justamente o comportamento do volume 

extravasado para cada volume de reservatório utilizado.  Para o volume adotado, a quantidade 

lançada nas galerias seria em torno de 2,00 m
3
/dia.  

Figura 4.14: Volume extravasado em Goiânia. 

 

MÊS 
Volume consumido diário de 

água pluvial (litros) 

Janeiro 1994,56 

Fevereiro 1377,69 

Março 274,82 

Abril 127,41 

Maio 20,13 

Junho 103,02 

Julho 355,39 

Agosto 876,02 

Setembro 1270,04 

Outubro 1945,18 

Novembro 1910,32 

Dezembro 1919,90 

Média diária 1012,33 
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c) Recife 

Para a cidade do Recife, o volume indicado como ideal para o reservatório inferior foi 

de 22.500 litros, tendo 17,96% como potencial de utilização de água pluvial. A simulação está 

representada na Figura 4.15 

Figura 4.15: Potencial de economia de água x volume do reservatório para a cidade de Recife 

 

No que se refere ao consumo de água pluvial bem como o volume extravasado, as 

Figura 4.16 e 4.17 apresentam os resultados respectivamente, das simulações de consumo e de 

extravasão. Observa-se que, para o volume adotado, o consumo é em média, 2,15 m
3
/dia e o 

volume extravasado é em torno de 2,0 m
3
. A Tabela 4.4 apresenta a média diária de água 

pluvial possível de aproveitamento. 
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Figura 4.16: Consumo de água pluvial para a cidade de Recife. 

 
 

Tabela 4.4: Resultado médio diário da simulação para Recife 

 

 

 

 

 

 

 

MÊS 
Volume consumido diário de 

água pluvial (litros) 

Janeiro 2093,60 

Fevereiro 2035,59 

Março 2196,70 

Abril 2222,07 

Maio 2329,90 

Junho 2501,14 

Julho 2630,65 

Agosto 2297,17 

Setembro 1934,55 

Outubro 1882,35 

Novembro 1822,49 

Dezembro 1898,64 

Média diária 2155,08 
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Figura 4.17: Volume extravasado para a cidade de Recife 

 

Observa-se que Recife possui o maior potencial de aproveitamento, mesmo com um 

volume de reservatório menor do que o das outras cidades. Os seus altos índices 

pluviométricos, aliado com a ausência de um período característico de estiagem, pode ser o 

fator para isto.  

Embora Florianópolis possua a chuva distribuída ao longo do ano, os valores máximos 

não são tão altos como os de Recife, o que pode justificar um volume de armazenamento 

maior.  

Por outro lado, Goiânia, devido a sua estação de estiagem entre junho e setembro, não 

consegue aproveitar tanta água pluvial, mesmo utilizando volume semelhante ao de 

Florianópolis.  

Entretanto, aspectos econômicos podem afetar esta primeira análise realizada. 

Dependendo dos preços de materiais e mão de obra locais. Além do custo da água, a 

viabilidade econômica pode ser atingida. Estes aspectos são apresentados a seguir.  
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4.4 AVALIAÇÃO ECONÔMICA  

Para realização da avaliação econômica, algumas etapas foram realizadas, como a 

elaboração do orçamento antes e depois da implantação do sistema de aproveitamento de água 

pluvial. Também foi realizado um levantamento histórico das tarifas anuais de água de cada 

cidade em pelo menos dez anos, a fim de determinar um percentual médio de reajuste tarifário 

anual característico. 

4.4.1 – ORÇAMENTOS  

a) Orçamento original  

O orçamento foi realizado em planilha do excel onde foi feito o levantamento do custo 

unitário e da mão de obra para cada item tendo como banco de dados as tabelas fornecidas 

pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) do mês 

de setembro de 2015. As tabelas utilizadas foram sem desoneração. A Figura 4.18 demonstra 

exemplo de composição de determinado item orçado presente no projeto. 

Figura 4.18: Composição do item orçado 

 

A Tabela 4.5 apresenta o resultado final dos orçamentos, incluindo materiais e mão de 

obra para execução do projeto hidrossanitário sem SPAAP. A íntegra deste orçamento se 

encontra no apêndice II desta dissertação. 
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Tabela 4.5: Valores de orçamento hidrossanitários 

CIDADE VALOR (R$) 

Florianópolis 54.236,00 

Goiânia 51.618,25 

Recife 55.945,00 

b) Orçamento do projeto modificado 

A metodologia para desenvolvimento do orçamento do projeto contendo o 

aproveitamento de água pluvial foi a mesma apresentada na seção 4.4.1. 

As três cidades apresentaram orçamentos diferentes para o mesmo projeto, esta 

diferença se deu devido a variação de volume dos reservatórios inferiores e também devido as 

variações de custos de insumos e composições diverso para cada cidade. 

A Tabela 4.6 apresenta os valores finais de cada orçamento, este orçamento está 

disponível no Apêndice IV desta pesquisa. 

Tabela 4.6: Valores de orçamento do projeto com SPAAP 

CIDADE VALOR (R$) 

Florianópolis 82.528,97 

Goiânia 84.893,89 

Recife 84.924,00 

4.4.2 DETERMINAÇÃO DO VALOR PRESENTE LÍQUIDO  

Após definidos os volumes dos reservatórios fornecidos pelo programa computacional 

Neturo e feito levantamento do material necessário a instalação do sistema de aproveitamento 

de água pluvial, chegou-se aos custos demonstrados na Tabela 4.7. 
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Tabela 4.7: Valor de investimento requerido para implantação do SPAAP 

 FLORIANÓPOLIS GOIÂNIA RECIFE 

SPHS R$ 54.236,00 R$ 51.618,00 R$ 55.945,00 

VOLUME DO 

RESERVATÓRIO 

INFERIOR (M³) 

26 26 22,5 

SPAAP R$ 82.528,97 R$ 84.893,89 R$ 84.924,00 

INVESTIMENTO 

ADICIONAL 

NECESSÁRIO 

R$ 28.292,94 R$ 33.275,89 R$ 28.979,69 

Para calcular a viabilidade da implantação do sistema foi utilizado o método do valor 

presente líquido, cuja equação (2.3) é apresentada na seção 2.2.4. 

O método VPL requer a entrada da taxa de desconto e a vida útil do projeto. Campos 

(2012) sugere a utilização da taxa de atratividade mínima de 0,80 % ao mês.  

 Já a vida útil do projeto para reservatórios de concreto será considerada como sendo de 

20 anos (240 meses), ou seja, a duração do fluxo de caixa será de 240 meses, conforme 

ABNT (2010) apud CAMPOS (2012). 

  Para determinar o fluxo de caixa mensal, necessita-se saber o volume de água pluvial 

que será utilizada pelo sistema mensalmente. Este volume corresponde a economia de água 

potável e pode ser multiplicado pelo valor da tarifa de água potável na respectiva cidade. 

 Foi determinado para as projeções futuras de reajuste tarifário um crescimento 

característico de cada cidade através dos próprios registros históricos de reajustes. Para cada 

uma das cidades foram obtidos reajustes referentes aos 10 últimos anos. Os rejustes médios 

considerados foram de: 10,55% ao ano para Florianópolis, 10,90% ao ano para Goiânia e de 

9,10 % ao ano para Recife. 

 A análise econômica dos volumes ótimos obtidos pelo Netuno contendo 

investimento inicial, payback atualizado e VPL encontram-se na Tabela 4.8. 
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Tabela 4.8: Valores obtidos para as simulações 

VOLUMES (m³) 
FLORIANÓPOLIS GOIÂNIA RECIFE 

26 26 22,5 

INVESTIMENTO 

ADICIONAL 

NECESSÁRIO (R$) 

28.292,94 33.275,89 28.979,67 

VALOR DA TARIFA 

(2016) 
13,14 9,04 9,18 

TAXA DE AUMENTO 

ANUAL DA CONTA DE 

ÁGUA (%) 

10,55 10,90 9,10 

TAXA DE DESCONTO 

(MÊS) 
0,0083333 (0,0833%) 

VIDA ÚTIL DO 

PROJETO 
20 ANOS (240 MESES) 

PAYBACK (mês) 39 126 53 

VPL (R$) 150.112,37 31.516,00 91.236,99 

 

Ao analisar a Tabela 4.8, percebe-se que o aumento tarifário é maior que a taxa de 

inflação, o que indica que o investimento poderá ter maior lucratividade que em algumas 

aplicações financeiras.  

O VPL de cada cidade é positivo, e consideravelmente alto em comparação ao 

investimento adicional necessário, o que indica que o investimento é vantajoso. Avalia-se 

como sendo vantajoso por apresentar VPL’s positivos e que o início de sua ocorrência não 

seja no final da vida útil do sistema, pelo contrário, o investimento seria duvidoso. 

Para implantação do sistema na cidade de Florianópolis requere-se um investimento 

adicional de 52,17 % de custo no sistema predial de água fria, pluvial e esgoto. O que poderá 

apresentar o VPL mais atrativo das três cidades em estudo. 

Já para Goiânia, o investimento adicional corresponde a um acréscimo de 64% no 

custo de todo sistema predial convencional, incluindo água fria, pluvial e esgoto. O período de 

retorno começa a ser mais duvidoso, por apresentar o primeiro mês de retorno após metade da 

vida útil do sistema. 
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Por fim, Recife requer um acréscimo de 51,8 % de custo nas instalações de água fria, 

pluvial e esgoto sanitário. E obtém um VPL considerável no final da vida útil. 

Portanto, em termos econômicos os três projetos apresentam viabilidade econômica. 

As justificativas para utilização do projeto proposto seria o próprio resultado do VPL. 

Um determinado sistema implantado em Goiânia custaria 17,61 % a mais do que um 

sistema em Florianópolis. Entretanto, observa-se que há para Florianópolis um VPL 376,31% 

maior, mostrando a maior atratividade de sistemas como este em cidades com climas 

semelhantes a Florianópolis.  

No caso de Recife, embora o volume do reservatório seja menor do que Florianópolis, 

o investimento é praticamente igual (2% de diferença). Entretanto, o VPL da capital 

catarinense é 65% maior do que na capital pernambucana. Esta diferença em muito se deve a 

tarifa praticada na cidade do Sul, bem como a prática de reajustes maiores.  

Buscando avaliar outras situações que podem exigir menor investimento inicial, foram 

realizadas simulações no Netuno, com volumes de reservatórios de 10 e 5 m³. Os resultados 

da simulação, bem como, a avaliação econômica destes volumes nas três cidades encontram-

se na Tabela 4.9. Vale salientar que a diminuição no valor do investimento se deu estritamente 

a mudança do volume do reservatório inferior. 

Tabela 4.9: Resultado das simulações para diferentes volumes de reservatórios 

CIDADES FLORIANÓPOLIS GOIÂNIA RECIFE 

VOLUMES (m³) 10 5 10 5 10 5 

INVESTIMENTO 

ADICIONAL 

NECESSÁRIO (R$) 
22.145,87 16.472,61 21.618,00 19.047,65 21.432,79 19.054,79 

Volume médio 

aproveitável diário 

(m3) 

1,887 1,789 0,911 0,770 2,090 2,016 

VALOR DA TARIFA 

(2016) 
13,14  9,04 9,18 

TAXA DE 

AUMENTO ANUAL 

DA CONTA DE 

ÁGUA (%) 

10,55 10,90 9,10 



Avaliação econômica de sistema de aproveitamento de água pluvial em edificação residencial ...                   59 

P. H. R. Reis                                                                                                                                    Capítulo 04 

continuação... 

TAXA DE 

DESCONTO (MÊS) 
0,0083333 (0,0833%) 

VIDA ÚTIL DO 

PROJETO 
20 ANOS (240 MESES) 

PAYBACK (mês) 32 25 91 95 40 37 

VPL (R$) 148.224,85 145.049,81 36.707,51 30.506,62 95.157,87 93.407,77 

O programa Netuno fornece os volumes ótimos levando em consideração apenas o 

potencial de utilização de água pluvial. Através da Tabela 4.9 é possível observar que nem 

sempre o volume apresentado pelo Netuno é a melhor escolha, levando-se em conta 

características econômicas. 

Um mesmo sistema de 10 m³ implantado em Goiânia custa praticamente o mesmo 

valor (2,37% de diferença) que um implantado em Florianópolis. Porém, o VPL de 

Florianópolis é 303,8% maior que o de Goiânia, esta grande diferença de VPL’s se deve aos 

longos períodos de estiagem em Goiás, já que as duas cidades apresentam índices 

pluviométricos anuais semelhantes, e prática de tarifação e reajustes de tarifas diversos.  A 

cidade Goiana apresenta um payback de 2,84 vezes maior se comparado ao de Florianópolis. 

4.5 ANÁISE DE RESULTADOS 

 A implantação SPAAP requer um investimento adicional em mais de 50% para 

as 3 cidades. Analisando o investimento e o VPL resultante no final da vida útil do sistema, 

pode-se afirma que a implantação do sistema é vantajosa. 

Considerando o volume para o reservatório de cada cidade correspondendo ao maior 

VPL obtido, tem-se Florianópolis com VPL de R$ 150.112,37 para o volume de 26m³. 

Goiânia com VPL de R$ 36.707,51 para o volume de 10 m³. E Recife com VPL de R$ 

95.157,87 também para volume de 10 m³. 

Em termos de índice de lucratividade, que nada mais é que a relação entre VPL e o 

investimento adicional necessário, Florianópolis e Recife apresentaram maiores índices para o 
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volume de 5 m³ (881% e 490% respectivamente). Já Goiânia apresentou o volume de10 m³ 

como sendo o mais vantajoso em lucratividade (IL=170%) para os volumes analisados. 

Portanto os volumes indicados para os reservatórios inferiores de cada cidade foram: 

Florianópolis e Recife – 5 m³ e Goiânia 10 m³. 

 

 



                                                                                                                    

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho propôs avaliação econômica da implantação de um SPAAP em três 

regiões distintas do Brasil: Florianópolis, Goiânia e Recife. Para determinação do volume 

ótimo foi utilizado o programa computacional Netuno. E a análise econômica destes 

investimentos foi feita utilizando o método VPL. 

Diferente de outros trabalhos sobre este tema foi considerado preço de materiais e mão 

de obra diferentemente para cada cidade analisada. Isto ocorreu com a utilização de uma base 

de dados nacionais (SINAPI). 

Realizou-se o dimensionamento deste projeto com o auxílio dos programas 

computacionais Hydros
©
 V4 e Netuno ,proporcionando o aprendizado concernente aos 

projetos de instalação de água fria, instalações de água pluvial, realização de orçamentos e a 

otimização de volumes dos reservatórios inferiores de água pluvial. 

Os resultados obtidos indicam que reservatórios com volumes inferiores aos 

apresentados pelo programa Netuno podem apresentar um VPL mais atrativo. O que sugere 

que reduzindo o volume do reservatório inferior se obtem maior lucratividade. 

As instalações foram projetadas com todas as requisições, cálculos e dimensionamento 

que as normas regulamentadoras trazem, portanto os programas foram parametrizado para que 

fossem atendidas tais normas. 

Implantar um sistema de aproveitamento de água da chuva nem sempre é vantajoso 

em ternos econômicos. Porém, outras vantagens não podem ser deixadas de lado, como a 

redução da demanda de água potável, fator este de extrema importância em tempos de crise 

no abastecimento. Armazenar a água pluvial contribui para reduzir o déficit do sistema de 

drenagem urbana. Portanto, tanto benefícios diretos como indiretos podem ser obtidos com a 

implantação dos SPAAP.  

Para o caso estudado, observou-se que em todos os cenários a implantação seria 

viável.  A cidade de Florianópolis apresentou os melhores resultados, quando analisado o 

VPL e o índice de lucratividade, principalmente quando se utilizou o Volume de 5 m
3
.  



Avaliação econômica de sistema de aproveitamento de água pluvial em edificação residencial ...                   62 

P. H. R. Reis                                                                                                                                    Capítulo 05 

Cada cidade possui preços de materiais e mãos de obra diferentes entre si, porém são 

os índices pluviométricos, tarifas de água praticadas e taxa de aumento tarifário que tem 

maior influência na análise do valor presente líquido e consequentemente no índice de 

lucratividade.  

É importante ressaltar que cada projetista poderá projetar de forma diferente, tendo o 

edifício a possibilidade de ter inúmeros projetos para atender a necessidade dos usuários. 

Sugere-se para trabalhos futuros a aplicação dos métodos apresentados neste trabalho 

para dimensionamento e cálculo de projetos em outras cidades brasileiras, e o refinamento dos 

resultados para se obter o volume do reservatório inferior com a melhor relação: investimento 

necessário x valor presente líquido. 
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