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RESUMO 

Com a alarmante situação da crise hídrica mundial, surgiu a proposta da adoção de 

metodologias de conservação e uso racional da água em edificações. Como forma de 

economia e redução do dano ao meio ambiente, tais alternativas têm se tornado soluções 

bastante importantes para a redução do consumo de água no planeta. No presente trabalho, 

foi estudada a viabilidade econômica de implantação destes sistemas em um edifício 

comercial na cidade de Goiânia, comparando qual apresentaria maior economia 

financeira e tornar-se-ia mais viável sua utilização. Por meio da análise de custos e 

consumos para a implantação de cada sistema abordado, realizou-se um comparativo de 

viabilidade, por meio dos métodos de VPL, TIR e Payback atualizado, de modo a 

encontrar a solução mais vantajosa voltada ao edifício em questão. 

Neste estudo foi possível verificar uma maior viabilidade de implantação de sistemas 

economizadores de água no projeto abordado, contrapondo a expectativa inicial de 

melhores resultados para o aproveitamento de água de chuva. A partir deste resultado 

concluiu-se que a eficiência de um ou outro método estará diretamente dependente das 

características da edificação a ser implantada. 

 

Palavras Chave: Dispositivos economizadores. Uso racional de água. 

Aproveitamento de água de chuva. Conservação de água, Sistemas prediais 

hidrossanitários.  
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 

2015), nas últimas duas décadas o consumo de água cresceu duas vezes mais do que a população 

e se espera um crescimento de cerca de 55% da demanda de água até 2050. Caso esta projeção 

venha a ocorrer, grande parcela da população do planeta ficaria com acesso restrito à água 

potável. Tal fato é oriundo na sua maior parte em razão do desenvolvimento insustentável e 

falhas de governança, os quais afetam diretamente a qualidade dos recursos hídricos, assim 

como sua disponibilidade.  Um estudo publicado pela Sabesp e do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (2013) indicava uma demanda ideal de consumo de água de 

110 litros/dia por habitante, mas que, entre 2008 e 2013, o consumo per capita havia saltado de 

151,2 litros/dia para 166,3 litros/dia por habitante, mostrando assim que estamos longe de 

alcançar uma forma sustentável para o consumo de água no cotidiano. De acordo com o 

relatório de Riscos Globais publicado pelo World Economic Forum (2015), a crise hídrica se 

apresenta como o principal risco global em termos de Impacto, ou seja, a diminuição da 

qualidade e da quantidade de água doce do planeta consolidam o maior potencial de impactos 

nocivos à saúde humana e a economia. 

A escassez de água não é mais uma realidade exclusiva de zonas áridas e semiáridas. Muitas 

regiões com grande disponibilidade de recursos hídricos começam a enfrentar problemas 

devido à excessiva demanda, à qual torna insustentável a sobrevivência desses mananciais. 

Como principais responsáveis por essa grande demanda, tomam-se a agricultura, a indústria, a 

geração de energia e o consumo doméstico. Dados extraídos de Karumathil (2016), mostram 

que a agricultura consome cerca de 70% dos recursos de água doce do planeta, enquanto a 

indústria, de forma geral, é responsável por mais 20% do consumo, sobrando apenas 10% para 

as atividades de uso doméstico. Estas atividades tendem a aumentar conforme a ocupação da 

zona urbana cresce, muitas vezes de forma descontrolada e insustentável para a capacidade de 

recuperação do meio. 

O maior agravante de toda essa situação é o desperdício, o consumo sem qualquer tipo de 

controle. Boa parte da água potável e própria para o consumo é contaminada e descartada nos 
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próprios cursos d’água por setores como indústria e agricultura, condenando mananciais e 

tornando-os impróprios para o consumo. O usuário doméstico também é responsável por uma 

fração significativa de responsabilidade sobre a crise hídrica. Grande quantidade de água ainda 

em condições de ser reaproveitada é descartada constantemente por esse grupo, agravando 

ainda mais a situação.  

Vista a crescente crise no cenário hídrico mundial nos dias atuais, se faz necessário a elaboração 

de novas práticas que proporcionem a conservação e o uso racional da água. Tais ações, visam 

a adoção de novas fontes de suprimento de água, mais adequadas a cada finalidade de uso, e, 

também, definem ações de redução de desperdício e impacto ambiental gerado pela crescente 

demanda urbana e exploração excessiva deste recurso. 

O uso racional de água, de forma geral, consiste em práticas e mudanças que visam a diminuição 

do consumo de água por meio de uma melhor racionalização das demandas. Em um âmbito 

geral, o uso racional de água consiste em reduzir a quantidade de água utilizada nas atividades 

humanas, mas sem que haja prejuízo para o usuário ou perda na qualidade do serviço. Podem 

ser citadas como exemplo dessas práticas:  a mudança comportamental do usuário, que podem 

ir desde a verificação das torneiras, para se garantir que se encontram completamente fechadas, 

até o uso de baldes para a lavagem de carros e a adoção da prática de se varrer as calçadas, ao 

invés de lavá-las. Porém, o grande incentivo para a racionalização do uso da água deve vir de 

novas tecnologias a serem implantadas em construções existentes ou nova.  Capello (2006), em 

seu artigo, cita Gratillati (2006), que diz que, com a implantação de dispositivos 

economizadores de água (bacias com descarga reduzida, torneiras com aeradores, restritores de 

vazão, acionadores automáticos, componentes de baixa vazão, etc.) é possível se alcançar uma 

economia de água entre 25% a 35%, chegando a 57% em casos especiais. 

A conservação de água, por outro lado, tem enfoque sobre a oferta de água, ou seja, busca-se 

uma fonte alternativa para suprir os usos que não necessitam de água potável. Outro meio que 

se tem para a melhor gestão de utilização de água é a metodologia de conservação de águas que 

contemplam além do controle das demandas, também, o reuso de águas residuais, 

aproveitamento de água de chuvas, aproveitamento de águas de drenagem e de poços. Nesses 

casos, o usuário utiliza água de menor qualidade para a realização das tarefas que não 

necessitem de água potável, preservando, assim, a água de melhor qualidade para o consumo e 

higiene humana, além de, lavagem e preparação de alimentos, por exemplo. 
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Para incentivar a utilização dessas novas tecnologias que visam o desenvolvimento de baixo 

impacto, vários países criaram certificações ambientais para edificações que atingirem um certo 

nível de eficiência em sustentabilidade conseguindo a pontuação mínima nos critérios exigidos 

em cada sistema de certificação. Como exemplo dessas certificações, temos: LEED (Leadership 

in Energy and Environmental Design) utilizado nos Estados Unidos, assim como Green Globe, 

que é o código canadense e a certificação inglesa BREEM (Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method). 

No Brasil, tem-se o código AQUA-HQE, que foi baseado na norma francesa (Démarche HQE 

– Haute Qualité Environnementale) e contempla 14 categorias nas quais o empreendimento 

deve obter eficiências mínimas para adquirir a certificação, que é analisada em 3 diferentes 

etapas: Pré-projeto, Projeto e Execução, além de ter uma certificação específica para uso e 

operação do edifício. 

Visando a adoção de padrões mais eficientes na escolha de procedimentos para o 

desenvolvimento mais sustentável, que sejam viáveis economicamente, e diante das diferentes 

possibilidades de atuação dentro dos sistemas prediais hidráulicos e sanitários para a 

conservação e uso racional de água, o estudo de viabilidade econômica é de grande interesse 

para uma correta tomada de decisão.  

Para tal finalidade, um estudo da análise econômica será aplicado a diferentes cenários, 

considerando um edifício em fase de concepção, visando descobrir qual dos sistemas propostos 

(racionalização ou conservação) apresenta-se mais vantajoso em termos econômicos e de 

redução de consumo de água potável, resultando em menores custos e maior retorno financeiro 

para o usuário consumidor.  

1.1  OBJETIVO 

Com base na problemática disposta no item anterior, o objetivo deste trabalho consiste em 

realizar um estudo comparativo de impacto de redução de consumo de água em uma edificação 

comercial, considerando a adoção de diferentes cenários de implantação de programas de uso 

racional de água e aproveitamento de água de chuva, a fim de analisar qual cenário apresenta 

maior viabilidade econômica de implantação. 
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1.2. ESTRUTURA DO ESTUDO 

Para abordagem do tema apresenta-se, inicialmente, uma introdução aos sistemas estudados, ou 

seja, os sistemas hidrossanitários convencionais, metodologias de uso racional com dispositivos 

economizadores e aproveitamento de água de chuva. Posteriormente são definidos, na 

metodologia, os critérios que foram considerados nos estudos e, finalmente, apresentam-se os 

resultados da pesquisa, os quais definirão a conclusão final do estudo. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste item é apresentado um estudo bibliográfico a respeito do tema apresentado a fim melhor 

de contextualizar a conceituação dos sistemas convencionais hidrossanitários e das 

metodologias de intervenções que possibilitem um melhor desempenho em relação à 

conservação e ao uso racional da água nestes sistemas. 

2.1. SISTEMA HIDROSSANITÁRIO CONVENCIONAL 

Para que seja possível garantir água em qualidade adequada para a população dentro de 

edificações residenciais, comerciais e industriais, é necessário a instalação de um conjunto de 

componentes, tubos, conexões, reservatórios, aparelhos sanitários e outros, que atendam às 

necessidades dos usuários. O conjunto destes componentes é chamado de “sistema predial 

hidrossanitário” e pode englobar tanto componentes para suprimento e distribuição de água fria 

quanto de água quente.  

Tais componentes são dimensionados por meio dos critérios definidos na NBR 5626 (ABNT, 

1998), a qual utiliza os pontos que serão abastecidos (com suas respectivas vazões de projeto) 

para dimensionar os vários trechos da tubulação. Entretanto, os métodos presentes nesta 

normativa apenas abrangem aparelhos sanitários convencionais e, portanto, não contemplam 

equipamentos economizadores de água, como por exemplo, torneiras elétricas e automáticas, 

válvulas de acionamento para chuveiro, torneiras de peixaria, entre outros. 

2.2. METODOLOGIAS DE USO RACIONAL DE ÁGUA 

O Programa de Uso Racional da Água (PURA) apresenta como premissa o conhecimento das 

características físicas e funcionais de um sistema hidrossanitário objetivando a elaboração de 

ações para a redução eficiente do consumo de água, assim como o melhor atendimento às 

necessidades do usuário. Estas ações podem ser, de acordo com OLIVEIRA (1999), de 

características econômicas, sociais e tecnológicas.  
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As ações sociais nem sempre funcionam em sua implantação, por estarem ligadas diretamente 

ao bom senso e dedicação da população, não é possível garantir a aderência total, podendo as 

ações e campanhas educacionais resultar em índices contrários aos desejados. Ações de 

incentivo e desincentivo econômico dependem de políticas públicas e/ou subsidio para 

industrias, comércios e até construtores. São ações mais complexas de serem implantadas e 

avaliadas, necessitando de estudos a longo prazo e da aceitação da população. Já ações 

tecnológicas, independem do usuário, normalmente são de baixo custo de implantação e geram 

bons resultados de redução de consumo de água.   

Como a ação tecnológica é mais acessível e eficiente para o uso racional, apresenta-se a 

substituição dos componentes convencionais por sistemas economizadores de água e 

controladores de desperdício. Estes sistemas apresentam como grande vantagem em relação aos 

demais procedimentos, a redução do consumo independentemente das ações do usuário ou da 

disposição do mesmo em alterar seu agir, visto que, a mesma se dá devido a funções do aparelho 

específico, garantindo assim um maior grau de sustentabilidade da edificação de acordo com 

OLIVEIRA (1999).  

A metodologia de implantação do PURA, proposta por OLIVEIRA (1999), é dividida nas 

quatro etapas apresentadas a seguir: 

 Auditoria do consumo de água:  

Permite o mapeamento do consumo de água do sistema, proporcionando o levantamento 

das características do sistema hidráulico e do índice de consumo do edifício. O qual 

subdivide-se nos seguintes itens: 

o Diagnóstico preliminar do consumo de água: 

Possibilita avaliação do consumo de água e previsão do impacto da redução do consumo 

na edificação por meio do índice de consumo calculado. 

o Levantamento do edifício: 

Realiza-se um levantamento geral do edifício para conhecimento das características do 

sistema hidráulico e das atividades da edificação, por meio dos seguintes itens: 

 Levantamento do sistema hidráulico predial; 
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 Detecção de vazamentos; 

 Levantamento dos sistemas hidráulicos especiais; 

 Levantamento dos procedimentos dos usuários. 

 Diagnóstico do consumo de água no edifício: 

O diagnóstico é responsável por organizar as informações obtidas na auditoria do 

consumo de água. Este diagnóstico torna possível elaborar um plano de intervenção para 

cada tipologia e sistema do edifício. 

 Plano de intervenção: 

A partir do diagnóstico do sistema é traçado o plano de intervenção, o qual deve iniciar 

pelos pontos críticos do sistema. A partir desse plano podem ser tomadas as seguintes 

ações: 

o Campanha de conscientização; 

o Correção de vazamentos; 

o Substituição dos componentes convencionais por economizadores de água; 

o Redução de perdas e reaproveitamento de água em sistemas hidráulicos 

especiais; 

o Campanha educativa. 

 Avaliação do impacto de redução do consumo de água: 

Após a implementação de cada uma das ações listadas anteriormente, pode ser realizada 

a avaliação do impacto na redução do consumo, através do acompanhamento da leitura 

diária dos hidrômetros, comparando aos períodos anteriores. 

A seguir são abordadas algumas das opções de componentes economizadores que 

podem ser implementados na etapa de intervenção. São componentes que podem ser 

empregados nos sistemas de distribuição de água de forma a torna-lo mais eficiente e 

racional: 
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2.2.1. Componentes economizadores de água 

Estes métodos consistem basicamente no emprego em sistemas hidráulicos-sanitários, de 

componentes que apresentem um consumo menor de água nas edificações, sem prejuízo às 

necessidades diárias do usuário. Dentre estes podem ser destacados: 

a) Restritores de vazão: 

 De acordo com REIS, TEIXEIRA E ILHA (2013), são dispositivos empregados nos 

pontos de alimentação de torneiras e chuveiros, restringindo a abertura para passagem 

d’água, limitando assim a vazão de saída de água até um limite máximo. Os restritores 

de vazão mantem a vazão constante no ponto de utilização a partir de um certo limite 

de pressão no sistema de distribuição. Apesar da diminuição da vazão, não há perda 

visível no conforto do usuário com a instalação destes aparelhos, desde que bem 

regulados. 

Por se tratarem de dispositivos versáteis e de fácil instalação, não há limitação quanto 

ao seu emprego em diferentes tipos de edificação. Podem ser encontrados em PVC e 

latão (bruto ou cromado). A Figura 2.1 ilustra alguns destes componentes. 

Figura 2.1 - Restritores de vazão: (a) Restritor de vazão para chuveiros; (b) Restritor de vazão com 
diversas opções de vazão. (c) Restritor de vazão para lavatórios (d) Restritor de vazão para duchas. 

(continua...) 
 

 

 
(a) (b) 
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Figura 2.1 - Restritores de vazão: (a) Restritor de vazão para chuveiros; (b) Restritor de vazão com  
diversas opções de vazão. (c) Restritor de vazão para lavatórios (d) Restritor de vazão para duchas. 

 (continuação) 

 
   

(c)  (d) 

Fonte: Censi (2017) e Docol (2017). 

b) Registros reguladores de vazão: 

Segundo REIS, TEIXEIRA E ILHA (2013), estes são dispositivos empregados nos 

pontos de alimentação de torneiras e chuveiros, promovendo a regulagem da abertura 

para passagem d’água, controlando assim a vazão de saída de água até um limite 

máximo. Os reguladores de vazão mantem a vazão constante no ponto de utilização, 

conforme escolha do usuário, a partir de um certo limite de pressão no sistema de 

distribuição, semelhantemente à um registro de pressão. Apesar da diminuição da 

vazão, não há perda visível no conforto do usuário com a instalação destes aparelhos, 

desde que bem regulados. 

Por se tratarem de dispositivos versáteis e de fácil instalação, não há limitação quanto 

ao seu emprego em diferentes tipos de edificação. Podem ser encontrados em PVC e 

latão (bruto ou cromado). A Figura 2.2 ilustra alguns destes dispositivos: 
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Figura 2.2 - Registros reguladores de vazão. 

 

 

Fonte: Docol (2017) e Censi (2017). 

c) Arejadores com controle de vazão: 

Baseado em REIS, TEIXEIRA E ILHA (2013), os arejadores são componentes 

instalados nas bicas de torneiras e lavatórios objetivando regular o fluxo de água através 

de peças perfuradas, reduzindo o consumo por meio da incorporação de ar ao jato de 

água. A incorporação de ar no jato de água promove a redução da vazão sem que o 

usuário perceba e consequentemente resulta em menor consumo de água. Por se 

tratarem de dispositivos simples, não há restrição ao seu emprego nos edifícios. Assim 

como os restritores de vazão existem arejadores que limitam a vazão máxima 

independente da pressão do sistema. A Figura 2.3 ilustra alguns destes equipamentos: 

Figura 2.3 - Arejadores para torneiras. 

 

  

Fonte: Fabrimar (2017) e Docol (2017). 
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d) Bacias sanitárias com descarga de volume reduzido: 

Estas bacias apresentam dispositivos de descarga que objetivam a redução do volume 

de água utilizado, isto se dá por meio de sistemas que garantem o fluxo fixo da bacia, 

mantendo o mesmo volume de descarga independente do tempo de acionamento ou de 

dispositivos de duplo acionamento, possibilitando a escolha do volume de água da 

descarga (3/6 Litros). Tais bacias podem ser encontradas apresentando caixa acoplada 

dual, com descarga parcial de 3 Litros e completa de 6 Litros, válvula de ciclo fixo, com 

descarga fixa de 6 Litros independente do tempo de acionamento e válvulas de descarga 

dual, 3 e 6 litros. De acordo com OLIVEIRA JUNIOR (2002), tais dispositivos podem 

apresentar redução de consumo de até 62% em relação as antigas bacias de 6,8 Litros. 

A Figura 2.4 apresenta alguns destes equipamentos: 

Figura 2.4 – Bacias sanitárias com descarga de volume reduzido: (a) Bacia com caixa de descarga 
acoplada. (b) Acionador dual para válvula de descarga 3/6L (c) Válvula de ciclo fixo e limitador de 

vazão (2 a 6,8L) (d) e (e) Válvulas de ciclo fixo 6L (f) Bacia in-tank com descarga regulável de 3,0 a 
4,5L. 

 

  

(a) (b) (c) 

   

(d) (e) (f) 

            Fonte: Jacuzzi. (2017), Docol (2017), Hydra (2017) e Roca (2017). 
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e) Dispositivos com acionamento por gatilho: 

Este tipo de dispositivo permite o rápido acionamento e fechamento do fluxo de água 

ao ser instalado em mangueiras, permitindo maior controle e economia em atividades 

que solicitem intensamente o uso da água, durante intervalos de utilização, evitando 

assim que a vazão ocorra durante esses períodos sem uso. Nesta definição também se 

enquadram as torneiras tipo peixaria ou de pré-lavagem, as quais podem ser instaladas 

no local das torneiras convencionais. Estas possuem dispositivos semelhante a gatilhos 

que ajudam a controlar o fluxo de água e auxiliam na economia deste recurso em 

cozinhas. São dispositivos de simples instalação e que não exigem qualquer tipo de 

alteração na infraestrutura anterior. Estes equipamentos encontram-se ilustrados na 

Figura 2.5: 

Figura 2.5 – Dispositivos com acionamento por gatilho: (a) Esguicho tipo gatilho para mangueira (b) 
Torneira pré-lavagem tipo peixaria. 

 
 

(a) (b) 

Fonte: Vonder (2017). 

f) Torneiras e chuveiros com funcionamento hidromecânico: 

Estes equipamentos apresentam dispositivos mecânicos que a um leve toque são acionadas, 

liberando um fluxo de água, o qual é interrompido automaticamente após alguns segundos. 

Para torneiras de lavatório, o tempo médio de fechamento é de 7 s, podendo variar de 

acordo com sua finalidade e para chuveiros de 30 s. Segundo a fabricante DECA (2017), 

tais torneiras podem apresentar redução de consumo de água de até 55%. A Figura 2.6 

exemplifica alguns tipos de torneiras e chuveiros com fechamento hidromecânico: 
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Figura 2.6 – Válvulas de acionamento hidromecânico: (a) Válvulas de acionamento hidromecânico 
temporizado para chuveiros (b) Torneira de acionamento hidromecânico temporizado. 

 
 

(a) (b) 

Fonte: Docol (2017) 

g) Dispositivos com sensor de presença: 

Estes dispositivos possuem um sistema elétrico ou a bateria, o qual é acionado 

automaticamente por um sensor de presença, que pode ser embutido no próprio 

equipamento ou na parede, ao detectar a proximidade do usuário, liberando o fluxo de água 

e cessando ao se afastar do dispositivo. Estão disponíveis no mercado torneiras, mictórios 

e bacias sanitárias que dispensam acionamentos manuais, sendo ativadas através de 

sensores de presença eletrônicos. De acordo com a fabricante DECA (2017), tais 

dispositivos podem apresentar redução de consumo de até 85% em relação aos sistemas 

convencionais. A Figura 2.7 apresenta alguns tipos de dispositivos eletrônicos: 

Figura 2.7 – Dispositivos com sensor de presença: (a) Torneira de lavatório com sensor de presença. 
(b) Válvula de descarga por sensor de presença para mictórios e bacias sanitárias. (c) Sensor de 

presença para mictórios. 

 

 

 

(a) (b) (c) 

Fonte: Deca (2017) e Fabrimar (2017). 
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De acordo com dados publicados pela SABESP (2004), a partir de pesquisas realizadas com a 

implantação de tecnologias economizadoras de água em edifícios escolares no estado de São 

Paulo, chegou-se a uma economia de 25% de economia no consumo de água de lavatórios em 

uma escola com apenas a troca de torneiras convencionais por torneiras de fechamento 

automático. Em outro caso conseguiu-se uma economia de 42,5% da demanda total do edifício 

apenas com a correção de vazamentos e implementação de equipamentos economizadores. 

A partir de pesquisas com a implementação de programas de uso racional de água em campus 

universitários, GONÇALVES (2006), obteve-se uma redução de 36% no consumo de água nas 

edificações, por meio da implementação do PURA na USP. 

2.3. SISTEMAS DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUA: APROVEITAMENTO 

DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Uma das maneiras mais eficazes para se conseguir diminuir o consumo de água potável vindo 

das concessionárias de distribuição de água é a implantação de sistemas de suprimento por meio 

de fontes alternativas, dentre eles o sistema de aproveitamento de água de chuvas para fins não 

potáveis. Essa é uma prática muito comum em regiões áridas e semiáridas do planeta, inclusive 

no Brasil. Segundo SAUTCHÚK et al. (2004) a ilha de Fernando de Noronha, por exemplo, 

tem quase 100% de seu consumo de água suprido por águas pluviais reservadas em cisternas. 

Porém, essa prática já é antiga em outros lugares, como Austrália e Estados Unidos, nos quais 

foram encontrados registros dessas atividades em 1948 e 1930 respectivamente. 

A água de chuva quando armazenada e previamente tratada pode ter várias utilidades, tais 

como: utilização em descargas de bacias sanitárias, lavagem de veículos e piso, irrigação de 

áreas verdes, combate a incêndio, resfriamento de sistemas de ar condicionado, etc. De acordo 

com MAY (2004) mesmo para essas finalidades, essa água deve possuir um controle de 

qualidade e verificação da necessidade de tratamento específico, de forma a não comprometer 

a saúde de seus usuários, bem como a vida útil dos sistemas envolvidos. Ainda de acordo com 

os estudos de MAY (2004) realizados na Universidade de São Paulo, amostras de água de chuva 

de algumas cidades do Brasil, como Santos, São Paulo, etc., mostraram que, para que pudesse 

ser utilizada, essa água deveria sofrer um processo de desinfecção simples. 
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Para se poder dimensionar um sistema de aproveitamento de água de chuva, é necessário que 

se conheçam no mínimo três parâmetros de projeto: 

 Área de contribuição que será considerada; 

 Registros pluviométricos da região de estudo; 

 Demanda de água não potável da edificação. 

2.3.1. Área de captação 

De acordo com a NBR 15527 (ABNT, 2007), a área de captação se entende como sendo a área, 

em metros quadrados, da superfície, projetada na horizontal, na qual se fará a captação da água 

das chuvas. Para essa captação, será utilizada apenas a área da projeção da cobertura e onde não 

haja trânsito de pessoas, veículos ou animais.  

2.3.2. Registro pluviométrico 

Variando de região para região, as intensidades das chuvas devem ser conhecidas para que o 

usuário saiba a quantidade máxima que se pode esperar de chuva, analisando um registro 

histórico das condições pluviométricas da região em um ano e assim calcular os componentes 

do sistema para suportar as vazões. A Figura 2.8 mostra um exemplo de gráfico pluviométrico 

que apresenta, por mês, a quantidade de água precipitada na cidade de Goiânia: 
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Figura 2.8 - Gráfico pluviométrico e climático da cidade de Goiânia

 

Fonte: Climate.Data.org (2017) 

Porém, não é toda a água captada que pode ser armazenada no reservatório. Novamente, de 

acordo com a NBR 15527 (ABNT, 2007), a água captada inicialmente deve ser descartada e 

ela, indica, inclusive, um dispositivo automático para o descarte do escoamento inicial. Além 

disso, é recomendado o descarte dos primeiros 2 mm, porém, esse dispositivo deve ser 

dimensionado pelo projetista. 

Ainda sobre os estudos de May (2004) acerca da qualidade da água encontrada na captação das 

amostras de água pluvial, temos que a norma nos traz parâmetros de qualidade da água que 

devem ser atendidos para que a água captada possa ser utilizada para fins mais restritos. A 

Tabela 2.1, mostrada a seguir, indica esses parâmetros: 
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Tabela 2.1 - Parâmetros da qualidade da água para uso restrito. 

 

Fonte: NBR 15527 (ABNT, 2007) 

Infelizmente, um dos pontos negativos do sistema de conservação da água das chuvas está 

na manutenção dos equipamentos constituintes do sistema. A Tabela 2.2 indica a periodicidade 

de inspeção e limpeza de cada componente do sistema: 

Tabela 2.2 -  Frequência de manutenção. 

 

Fonte: NBR 15527 (2007) 

Finalmente, para o cálculo do reservatório da água da chuva, a norma nos apresenta 6 

métodos que podem ser utilizados para o dimensionamento deste elemento, sendo eles: 

 Método de Rippl 

 Método da Simulação 

 Método Azevedo Neto 
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 Método prático alemão 

 Método prático inglês 

 Método prático australiano 

Para se analisar a importância da conservação da água das chuvas, se tem um estudo realizado 

por Khastagir e Jayasuriya (2009) na Austrália, visando otimizar o cálculo para os tanques de 

reservatórios para conservação da água das chuvas. No artigo publicado, os autores citam a 

importância da conservação da água da chuva em certos locais, como o estado de Victoria, no 

qual está pratica já se mostra comuns na região rural, com 13% das residências rurais utilizando 

tal sistema para diminuir o consumo de água vindo das distribuidoras. Porém, mesmo nesse 

cenário, a conservação de água pluvial ainda não está muito presente nas regiões 

metropolitanas. 

No Brasil, temos o estudo realizado por Cohim, Garcia e Kiperstok (2008), que visava avaliar 

a economia de água em vários municípios baianos, fazendo a comparação entre alguns dos 

métodos de dimensionamento de reservatório presentes na norma. A conclusão que chegaram 

foi que: mesmo com um reservatório relativamente pequeno, a conservação de água de chuva 

se mostrou uma alternativa muito viável no estudo, provocando ganhos significativos na 

economia de água para a maioria das cidades estudadas, diminuindo assim, a pressão nos 

mananciais e deixando estes recursos para fins mais nobres, já que a água da chuva que foi 

conservada foi usada apenas para fins não potáveis. 

2.4. MÉTODOS DE ANÁLISE ECONÔMICA 

Como forma de análise da viabilidade econômica do estudo realizado, utilizam-se dos seguintes 

métodos: 

2.4.1. Valor presente líquido (VPL) 

Para a análise de empreendimentos, costuma-se usar métodos matemáticos para se verificar a 

viabilidade econômica de tal negócio. Uma desses métodos é o chamado Valor Presente 

Líquido (VPL) ou Valor Atual Líquido (VAL) que consiste, basicamente, em trazer todos os 

gastos desprendidos e os lucros obtidos futuramente para o valor do capital de hoje. 
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Sabe-se que, em todo empreendimento ou projeto, há investimentos ao longo do tempo, assim 

como retornos. Para se fazer uma análise do real retorno que o projeto dará, não basta apenas 

fazer a subtração dos gastos pelos lucros pois, infelizmente, o capital vai perdendo valor ao 

longo do tempo, por conta de fatores como a inflação, por exemplo. Segundo OLIVEIRA et al. 

(2008), seu intuito é fornecer qual seria o ganho monetário que se teria na realização de um 

investimento a uma determinada taxa de juros. Por ser de fácil aplicação e com resultados 

confiáveis, o VPL é um dos métodos mais utilizados para se analisar a viabilidade e o real 

retorno do projeto em questão. Além disso, este método não possibilita apenas avaliar uma 

questão de investimentos e lucros, mas trata também da valorização ou desvalorização do 

capital ao longo do tempo, nos dando, portanto, um valor mais próximo da realidade, nos 

proporcionando resultados mais confiáveis sobre a viabilidade do empreendimento estudado. 

Para o cálculo do VPL, temos a Equação 2.1: 

𝑉𝑃𝐿 =  Ʃ
( )

                                   (2.1) 

Sendo: 

 VPL – Valor Presente Líquido 

 Fc – Fluxo de Caixa no mês 

 m – distância entre o presente o e o mês em questão 

 i – taxa de desconto 

Juntamente com a Equação 2.1, é necessário que se tenha dados mostrando os gastos 

pretendidos ao longo dos meses, assim como os lucros que se pretende obter em cada mês. Com 

relação a taxa de desconto, ela depende de cada investimento. Geralmente se toma ela como a 

“Taxa Mínima de Atratividade” (TMA). Essa taxa pode ser definida, simplificadamente, como 

a taxa mínima de lucro que alguém se dispõe a receber quando investe em algum projeto ou 

algo similar, ou até mesmo a taxa máxima que se está disposto a pagar quando se pega um 

financiamento, por exemplo. 

De posse dessas informações, se obtém o resultado do VPL, que pode ser de três formas 

possíveis: 
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 VLP positivo: significa que o projeto em questão se mostrou viável e apresentará 

retorno financeiro para o investidor 

 VPL negativo: indica que os gatos com o empreendimento foram maiores do que 

os lucros obtidos e, portanto, não se torna viável investir. 

 VPL neutro: não há retorno financeiro, mas também não há prejuízo. Lucros e 

prejuízos se igualam. 

2.4.2. Taxa interna de retorno (TIR) 

A TIR é a taxa de juros (desconto) que iguala, em determinado momento do tempo, o valor 

presente das entradas (recebimentos) com o das saídas (pagamentos) previstas de caixa 

(PEREIRA; ALMEIDA, 1984).  

Assim, de acordo com Oliveira (2008), a TIR é a taxa que torna nulo o valor do VPL e serve 

de critério para saber se um certo investimento se mostra economicamente viável. Isso se dá 

fazendo a comparação entre a TIR e a Taxa Mínima de Atratividade e, caso a Taxa Interna de 

Retorno se mostre maior que a Taxa Mínima de Atratividade, o investimento se mostra viável 

economicamente. 

Ainda segundo Pereira e Almeida (1984), o TIR ainda pode ser utilizada para análise 

comparativas para se fazer uma decisão entre dois investimentos. Aquele que apresentar a maior 

Taxa Interna de Retorno, será o investimento que dará o maior retorno financeiro para o 

investidor. 

Geralmente, a TIR é obtida a partir de calculadoras financeiras e programas computacionais, 

por conta do seu cálculo manual complexo (PEREIRA, ALMEIDA, 1984). 

2.4.3. Prazo de retorno do investimento inicial (Payback) 

Outro método para análise é o denominado “Prazo de Retorno do Investimento Inicial” 

(Payback). De acordo com Bruni, Famá e Siqueira (1998) “O Payback comumente é usado de 

forma preliminar a outros métodos como calibre “passa-não-passa inicial”. Sendo assim, caso 

uma empresa tenha estabelecido uma data limite para recuperar seus investimentos iniciais e o 

Payback informar que esse tempo é insuficiente, o investimento pode se tornar inviável antes 



Estudo comparativo de viabilidade econômica entre sistemas de conservação e uso racional de água 32 

 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
M. T. S. C Silva e M. C. da Silva 

mesmo de se fazer a análise de TIR e VPL. Se mostra um método de simples aplicação e é um 

parâmetro para visualizar a liquidez e o risco do empreendimento. Existem dois tipos de 

Payback que podem ser usados nos cálculos: 

 Payback simples: Não considera o valor do dinheiro no tempo, como o VPL, por 

exemplo 

 Payback descontado ou atualizado: Leva em consideração a variação do dinheiro ao 

longo do investimento. 

Segundo Brundani e Marquezan (2006) o Payback pode ser calculado a partir da 

Equação 2, mostrada logo a seguir: 

 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
$   

$
                          (2.2) 

Como exemplo da aplicação desses métodos de análise econômica, temos o estudo realizado por 

Ilha e Campos (2012), no qual, através de um modelo de simulação, busca a otimização do VPL 

para refinar a qualidade na análise de investimentos envolvendo o uso de água de chuva para 

diferentes cenários. Com esse estudo, foi possível se encontrar um “VPL máximo” para a situação 

em questão (demanda e índices pluviométricos específicos) de modo a melhorar a tomada de 

decisão em casos de investimento envolvendo utilização de águas de chuva, mostrando assim, que 

essa ferramenta se mostra bastante confiável para se analisar o retorno financeiro de investimentos. 
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CAPITULO 3 

METODOLOGIA 

A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento deste estudo se baseia no Programa de 

Uso Racional da Água (PURA), proposto por OLIVEIRA (1999) e do Programa de 

Conservação da Água (PCA) (SAUTCHÚK et al, 2005). Tal estudo será voltado à análise da 

empregabilidade destes métodos em uma locadora de veículos da cidade de Goiânia, em 

conformidade com as etapas do fluxograma abaixo, as quais definem parte de um Programa de 

Gestão da Água (PGA) conforme descrito por REIS, TEIXEIRA e ILHA (2013). 

Figura 3.1 - Fluxograma de avaliação de viabilidade de implantação do PGA Programa de Gestão de 
Água em Edificações 

Início

Programa de 
gestão de água 

da nova 
edificação

Diagnóstico da 
edificação

Estimativa de 
demanda

Análise do 
sistema 

predial de 
águas pluviais

Perfil de 
consumo de 

água

Análise de Uso 
Racional de 

água

Avaliação dos 
parâmetros 

locais

Avaliação da 
Demanda x 
Suprimento

Componentes 
substituídos

Previsão de 
Consumo

Avaliação 
técnica, 

econômica e 
operacional

Previsão de 
Consumo

 

Fonte: Adaptado de Reis, Teixeira e Ilha (2013) 
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Como o estudo visa comparar a viabilidade econômica de diferentes cenários considerando a 

implantação de componentes economizadores de água e sistema de aproveitamento de água de 

chuva, inicialmente é necessário realizar o levantamento dos perfis de consumo, baseando-se 

na população estimada e nos ambientes sanitários que serão construídos, considerando os 

elementos presentes na implantação do sistema convencional, assim como seus dados de 

contribuição, utilizados como parâmetros de comparação. 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

O objeto de estudo apresenta-se como um edifício comercial previsto para ser construído na 

cidade de Goiânia, o qual será composto por 3 andares, sendo 1 pavimento subsolo, 1 pavimento 

térreo e 1 pavimento superior. Esta construção será destinada prioritariamente à função de 

locadora de veículos, apresentando área total construída de 799,44 m² em um terreno de 680,00 

m². Durante seu funcionamento, espera-se uma média de 25 funcionários trabalhando 

diariamente na empresa, e um fluxo moderado de clientes. A seguir são apresentadas as 

perspectivas do empreendimento estudado: 

Figura 3.2 - Fachada frontal do empreendimento. 

 

Fonte: Proprietário. 
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Figura 3.3 - Corte longitudinal do empreendimento. 

 

Fonte: Proprietário. 

 

Figura 3.4 - Planta do pavimento subsolo. 

 

Fonte: Proprietário. 
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Figura 3.5 - Planta do pavimento térreo.

 

Fonte: Proprietário. 

 

Figura 3.6 - Planta pavimento superior. 

 

Fonte: Proprietário. 
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Figura 3.7 - Planta do pavimento cobertura. 

 

Fonte: Proprietário. 

A partir das plantas apresentadas anteriormente podem ser listados os seguintes ambientes 

utilizadores de água presentes no edifício, de acordo com seus respectivos pavimentos, 

conforme Tabela 3.1: 

Tabela 3.1- Listagem dos ambientes utilizadores de água. 

 

Fonte: Proprietário. 

 

Banheiro 01
Manutenção e Lavagem

Área de serviços
Copa

Lavatório
Sanitário Masculino
Sanitário Feminino

Sanitário Unissex PNE
Área externa (Área verde e lavagem)

Superior Banheiro

Pavimento Ambiente

Subsolo

Térreo
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3.2. CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMO 

A partir da caracterização do empreendimento apresentada no item 3.1, realiza-se o 

levantamento dos pontos de consumo de água existentes nos ambientes utilizadores de água 

anteriormente descritos, de modo a determinar a tipologia dos equipamentos a serem utilizados. 

O conhecimento destes pontos permite o cálculo das vazões individuais para cada equipamento, 

chegando-se assim o consumo estimado global da edificação. As unidades levantadas são 

apresentadas na Tabela 3.2, a seguir: 

Tabela 3.2 - Apresentação dos pontos de consumo de água da edificação.

 

Fonte: Proprietário. 

Tratando-se de um edifício comercial, haverá a utilização dos ambientes sanitários tanto por 

parte dos funcionários, quanto pelos clientes que frequentarão o local. O conhecimento das 

atividades realizadas em cada local permite a estimativa da frequência de utilização e desta 

forma, da demanda de água de cada ambiente sanitário. De acordo com informações fornecidas 

pelo proprietário, apresentam-se as atividades realizadas para cada ambiente, conforme tabela 

3.3: 

  

Lavatório
Bacia Sanitária c/ válvula
Chuveiro Elétrico

Manutenção e Lavagem Torneira Lavagem de veículos
Área de serviços Tanque

Copa Pia
Lavatório Lavatório

Lavatório
Bacia Sanitária c/ válvula
Lavatório
Bacia Sanitária c/ válvula
Lavatório
Bacia Sanitária c/ válvula

Área externa Torneira de Jardim
Lavatório
Bacia Sanitária c/ válvula
Chuveiro Elétrico

Superior Banheiro

Pavimento Ambiente Equipamento utilizado

Subsolo
Banheiro 01

Térreo
Sanitário Masculino

Sanitário Feminino

Sanitário Unissex PNE
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Tabela 3.3 - Tipos de uso dos ambientes sanitários.

 

Fonte: Proprietário. 

3.3. CENÁRIOS DE ESTUDO 

Como forma de comparação para a escolha do método mais econômico de aproveitamento de 

água no empreendimento, foram definidos três cenários de estudo, juntamente aos objetivos de 

estudo, os quais são apresentados na Tabela 3.4: 

Tabela 3.4 - Cenários da edificação. 

 

Fonte: Adaptado SAUTCHÚK (2004). 

 

Banheiro 01 Utilização por funcionários da locadora
Manutenção e Lavagem Lavagem de carros

Área de serviços Manutenção e Limpeza do empreendimento
Copa Lavagem de louças

Lavatório Utilização por funcionários da locadora
Sanitário Masculino Utilização por funcionários da locadora
Sanitário Feminino Utilização por funcionários da locadora

Sanitário Unissex PNE Utilização por clientes e funcionários da locadora
Área externa Irrigação de Jardins e lavagem de calçadas

Superior Banheiro Utilização pela diretoria da locadora

Térreo

Pavimento Ambiente Atividades desenvolvidas

Subsolo

Cenários Ações propostas
Consumo 

Concessionária 
(m³/mês)

Consumo 
Concessionária 

(R$/mês)

Investimento 
necessário    

(R$)

Expectativa 
de economia 

R$/mês

Retorno 
(Meses)

Cenário 1 Sistema convencional C1 DA1 I1 - -

Cenário 2
Instalação de equipamentos de 

uso racional
C2 DA2 I2 E2 T2

Cenário 3
Instalação de equipamentos de 

aproveitamento de água de chuva
C3 DA3 I3 E3 T3

Cenário 4

Instalação de  equipamentos de 
aproveitamento de água de chuva 

com componentes 
economizadores

C4 DA4 I4 E4 T4

Cenário 5

Instalação de equipamentos de 
aproveitamento de água apenas 

para lavagem de carro com 
componentes economizadores 

para toda a edificação

C5 DA5 I5 E5 T5
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Para composição dos cenários apresentados na Tabela 3.4, serão utilizados os seguintes 

sistemas: 

3.3.1. Sistema hidrossanitário convencional 

Este é o cenário básico, representa o sistema mais convencionalmente utilizado em habitações 

e edifícios. Tal sistema apresenta equipamentos de uso convencional, os quais são mais simples 

e baratos, de fácil instalação e manutenção, justificando sua maior difusão. No entanto, devido 

a essa simplicidade, tais ferramentas apresentaram pouca atualização ao longo dos anos, o que 

acarreta diretamente seu consumo. A relação dos equipamentos convencionais utilizados para 

este cenário é denotada na tabela 3.5: 

Tabela 3.5 - Relação de equipamentos convencionais.

 

Fonte:Própria. 

Estabelecidos os pontos de consumo utilizados, definem-se suas respectivas contribuições, 

conforme descrito na seção 3.3. A partir daí, é estimada a demanda para cada equipamento 

considerando o perfil dos usuários expresso na mesma seção. Para tal, é necessário o 

conhecimento da população a utilizar o sistema, entre funcionários e clientes, e para 

equipamentos específicos, ter-se a relação da área a ser atendida. Em posse destes dados, 

calcula-se a demanda diária para cada equipamento por meio da fórmula: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐿) = 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜  𝑥 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 (ℎ𝑎𝑏) 𝑥 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 (𝑠)  

               (3.1) 

No caso de equipamentos de área, utiliza-se a equação: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐿) = 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜  𝑥 Á𝑟𝑒𝑎 (𝑚 )𝑥 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 (𝑠)            (3.2) 

Lavatório Torneira comum para lavatório com registro de pressão
Bacia Sanitária Bacia sanitária c/ válvula de descarga
Chuveiro Chuveiro elétrico com registro de pressão
Torneira Lavagem de veículos Torneira comum para lavagem de veículos com registro de pressão
Tanque Torneira comum para tanque com registro de pressão
Pia Torneira comum para pia com registro de pressão
Torneira de Jardim Torneira comum de jardim com registro de pressão

Ponto de consumo Equipamentos convencionais
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3.3.2. Sistema de componentes economizadores 

Neste cenário, é realizada a introdução ao projeto inicial do edifício e sistemas de uso racional 

de água, por meio da troca dos equipamentos convencionais por dispositivos economizadores 

e controladores de desperdício. A partir desta alteração, realiza-se o levantamento dos 

dispositivos e peças empregados, analisando as novas contribuições quanto ao consumo de cada 

ponto, por meio da utilização de dados de pesquisas científicas, determinando assim as novas 

vazões e o consumo estimado para o edifício, como explicitado na seção 3.1. 

Abaixo são listados os equipamentos economizadores de água adotados para substituição dos 

convencionais: 

Tabela 3.6 - Relação de equipamentos racionais.

 

Fonte:Própria. 

O cálculo da demanda dar-se-á da mesma forma apresentado na seção 3.4.1 e será aprofundado 

na seção 3.5.2. Obtendo-se, a partir destas informações, a vazão para cada equipamento, e seu 

consumo global de água. 

3.3.3. Aproveitamento de água de chuva 

Para este cenário, considera-se para o reaproveitamento de água pluvial, toda a água de chuva 

coletada na cobertura do edifício, a qual será armazenada em reservatórios apoiados no subsolo. 

Estes serão dimensionado através do método de Rippl e da NBR 15527 (ABNT, 2007) de modo 

a atender a demanda de água durante períodos chuvosos. A água armazenada será destinada à 

irrigação da área verde, limpeza de calçadas e garagens, lavagens de carros e nas bacias 

sanitárias. 

Lavatório Torneira com sensor de presença
Bacia Sanitária Bacia sanitária c/ caixa acoplada 3/6L
Chuveiro Chuveiro elétrico com acionamento de 30s.
Torneira Lavagem de veículos Torneira de lavagem com acionamento por gatilho
Tanque Torneira de lavagem tipo peixaria
Pia Torneira tipo peixaria
Torneira de Jardim Torneira de jardim com acionamento por gatilho

Ponto de consumo Equipamentos convencionais
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De acordo com a NBR 15527 (ABNT, 2007), para dimensionamento de um sistema de 

aproveitamento de águas pluviais devem ser seguidas as seguintes etapas: 

1. Determinação da precipitação média local: 

A partir do índice pluviométrico mensal do local de implantação (Goiânia - GO), obtido 

através da Agência Nacional de Águas (ANA, 2016), é possível determinar o potencial de 

captação do sistema. 

2. Determinação da área de coleta: 

Neste caso será levado em consideração apenas a contribuição das áreas de telhado para a 

captação de água de chuva. 

3. Determinação do coeficiente de escoamento superficial: 

De acordo com o tipo do material utilizado para cobertura do telhado, determina-se o 

coeficiente de escoamento superficial, também conhecido com coeficiente de Runoff. Nesta 

situação usaremos telhas Isoeste para o qual se adotou coeficiente de escoamento igual a 

0,9. 

4. Caracterização da qualidade da água pluvial: 

Considerou-se que a água captada atenda as especificações de qualidade básicas para a 

destinação a que será utilizada, passando pela cloração ultravioleta e pelo gradeamento 

anterior ao reservatório, com a finalidade de evitar a passagem de impurezas. Como forma 

de garantir a melhor qualidade da água, será realizado o descarte das águas das chuvas 

iniciais, as quais carreiam maior quantidade de contaminantes. 

5. Especificação do sistema de descarte: 

Como medida para descarte das águas da fase inicial de precipitação, utilizou-se de 

equipamentos de descarte automático das primeiras águas, como forma de garantir a 

qualidade da água captada, dispensando a intervenção manual durante as chuvas iniciais, 

apresentando maior praticidade, simplicidade e facilidade de controle e operação. 
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6. Projeto do sistema de armazenamento: 

De acordo com a NBR 15.527 (ABNT, 2007) os reservatórios podem ser dimensionados 

por meio do método de Rippl, o qual se dá pela equação abaixo, onde podem ser utilizadas 

séries históricas ou mensais: 

𝑆(𝑡) = 𝐷(𝑡) −  𝑄(𝑡)                                                                           (3.3) 

Onde S(t) = Volume de água no reservatório no tempo t; 

     Q(t) = Volume de chuva aproveitável no tempo t; 

     D(t) = Demanda ou consumo no tempo t. 

O volume de chuva aproveitável é determinado pela equação: 

𝑄(𝑡) = 𝐶 𝑥 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎çã𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑥 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎çã𝑜       (3.4) 

Onde C = Coeficiente de escoamento superficial. 

Determinados os volumes individuais de água, o volume total do reservatório pode ser 

calculado pela expressão: 

𝑉 =  ∑ 𝑆(𝑡) , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑆(𝑡) > 0           (3.5) 

Partindo-se do pressuposto da construção do menor reservatório possível, será considerado 

no cálculo apenas o armazenamento em período chuvoso, quando ouvir excedentes de água 

de chuva, pois pode inviabilizar a implantação devido ao alto custo de implantação. 

7. Projeto do sistema de condutores: 

Os condutores responsáveis pelo transporte da água da captação ao reservatório de 

armazenamento, devem ser dimensionados por meio da NBR 10844 (ABNT, 1989) e da 

NBR 5626 (ABNT, 1998), de modo evitar que haja o transbordamento do captador e perda 

de água, assim como apresentar diâmetro suficiente para que não sejam obstruídos por 

sólidos presentes na água. Como forma de proteção podem ser instaladas telas ou grades 

para retenção destes sólidos anteriormente à captação. 
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8. Identificação dos usos da água e cálculo da demanda: 

No objeto de estudo, será realizado o uso das águas pluviais para irrigação de jardins, 

limpeza de calçadas e garagens, lavagens de carros e em bacias sanitárias. A partir da 

demanda de água potável calculada para estes pontos de consumo, dimensionaremos a 

demanda a ser utilizada para água pluvial, a qual pode ser definida pela expressão: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐿) = 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜  𝑥 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 (ℎ𝑎𝑏) 𝑥 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 (𝑠)  

               (3.6) 

𝑜𝑢 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐿) = 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜  𝑥 Á𝑟𝑒𝑎 (𝑚 ) 𝑥 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 (𝑠)      (3.7) 

Os equipamentos utilizados são listados abaixo: 

Tabela 3.7 - Equipamentos destinados ao uso de água pluvial.

 

Fonte: Própria. 

Definida a demanda é possível concluir o dimensionamento do sistema de captação e 

conservação de água pluvial.  

3.4. ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA 

Como a edificação está em fase de projeto, não existe histórico de consumo, por isso, para 

estimativa do consumo de água foram realizadas consultas ao proprietário do empreendimento 

de modo a coletar informações a respeito da forma em que serão realizadas as atividades que 

utilizem de água, pontuando a quantidade de funcionários esperada, a quantidade de clientes, 

frequências e tempo de uso, assim como as vazões necessárias. Desta forma pode-se traçar um 

Equipamento utilizado Quantidade

Bacia Sanitária 5

Torneira para lavagem de carros. 2

Torneira para irrigação de jardim
e lavagem de calçadas.

1
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perfil de modo a caracterizar o consumo de água total do empreendimento e individual para 

cada ponto de consumo. 

3.4.1. Sistema convencional 

A vazão referente aos pontos de consumo do sistema convencional de água fria será calculada 

segundo a tabela 3.8 apresentada a seguir, da NBR 5626 (ABNT, 1998). Nesta tabela estão 

relacionados os equipamentos utilizados nos sistemas convencionais acompanhadas de suas 

respectivas vazões de dimensionamentos, conforme se segue abaixo: 

Tabela 3.8 - Pesos relativos aos aparelhos do sistema convencional. 

 

Fonte: NBR 5626 (ABNT, 1998) 
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3.4.2. Sistema de uso racional de água 

Para os sistemas de uso racional, calculou-se o fluxo baseando-se nas pesquisas de 

RODRIGUES (2006), TOMAZ (2000) E BARRETO (2008) empregando-se estes 

equipamentos, pois não há normas que amparem os mesmos.  

3.4.3. Aproveitamento de água de chuva 

O cálculo da demanda para o sistema de aproveitamento de água de chuva seguirá os parâmetros 

apresentados no item 3.3.3. Este segue os requisitos da NBR 15527 (ABNT, 2007) e deverá 

implementar os valores dispostos tabela 3.8, da NBR 5626 (ABNT, 1998) para o cálculo da 

vazão dos dispositivos a serem utilizados do sistema convencional, analisando o fator demanda 

versus consumo. 

3.5. AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

Como forma de comparação da viabilidade de redução de consumo de água potável e de 

viabilidade econômica de implantação dos sistemas de uso racional e conservação de água, será 

realizada uma análise econômica para cada cenário proposto, por meio da aplicação dos 

métodos Payback atualizado, VPL e TIR, apresentados na seção 2.4. Tais métodos abordarão 

todos os custos relacionados à implantação, operação e manutenção do sistema, aliados à 

redução do consumo de água na edificação. Ao final espera-se encontrar o ponto em que os 

sistemas se tornem equivalentes, buscando-se a aplicação mais vantajosa. 

3.5.1. Levantamentos e orçamentos 

Para realização da análise econômica é necessário o levantamento de custos de instalação, 

operação e manutenção para cada cenário. Tal levantamento é realizado por meio da listagem 

de equipamentos a serem utilizados e seus respectivos valores, assim como custos de energia e 

água na concessionária. Para isto, é necessário definir e orçar os seguintes equipamentos para 

cada situação abaixo: 

 Sistema convencional: 

o Equipamentos hidrossanitários convencionais; 
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 Componentes economizadores: 

o Equipamentos hidrossanitários economizadores; 

o Consumo de energia elétrica; 

o Custo de operação; 

o Custo de manutenção; 

 

 Aproveitamento de água de chuva: 

o Tubulações acrescentadas pelo sistema de água de chuva; 

o Componentes de captação, transporte e armazenamento de água de chuva; 

o Consumo de energia elétrica; 

o Custo de operação; 

o Custo de manutenção. 

Para os sistemas convencional e com economizadores deve-se realizar o comparativo de 

consumo de água, encontrando-se uma relação de desperdício entre os cenários. Os custos com 

água serão analisados com base nos valores praticados pela concessionária local (SANEAGO). 

Como foi dito anteriormente, serão utilizadas ferramentas como VPL, TIR e Payback atualizado 

para a análise econômica e, por isso, será considerada uma média da inflação dos últimos meses. 

Por tal motivo, serão feitos reajustes tanto nos custos de operação e manutenção quanto na 

quantidade de capital economizados por mês. No caso dos custos, o reajuste será anual e será 

exatamente o valor médio da inflação. Para o caso dos valores economizados mensalmente, a 

taxa será também igual ao valor médio da inflação dos últimos meses, porém incidirá 

mensalmente sobre os valores, e não anualmente. Por conta disso, será feita a conversão da taxa 

de inflação anual para um valor mensal. 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. ANÁLISE DE DEMANDAS PARA OS DIFERENTES CENÁRIOS E 

PERFIS DE CONSUMO DOS AGENTES CONSUMIDORES 

Visto o que foi apresentado anteriormente, inicialmente fez-se uma previsão do perfil de uso 

dos aparelhos sanitários pelos agentes consumidores do local de estudo, considerando sistemas 

convencionais hidrossanitários e usos mais próximos dos estimados para uma situação real de 

utilização. Essa estimativa foi feita considerando usuários que farão um uso mais intenso das 

instalações (funcionários), usos menos intensos e usuários com usos esporádicos (clientes). O 

número de usuários e os perfis de consumo de água foram estimados com base nos dados 

disponibilizados pelo proprietário do comércio (locadora de veículos) e índices de consumo de 

água apresentados em MACINTYRE (2006), REIS, TEIXEIRA E ILHA (2013) e THOMAZ 

(2000). O resultado desta previsão de consumo é apresentado por meio da Tabela 4.1.  

Tabela 4.1:  Previsão de consumo de água dos agentes consumidores por dia, considerando condições normais de 

uso e sistemas hidrossanitários convencionais. 

Número Estimado de 
Agentes Consumidores 

Nº de Agentes por Perfil de 
Consumo 

Consumo Diário Estimado 
por Agente Consumidor  

População   
fixa 1 

25 

Agentes com consumo 
intenso 

18 50 L/dia Macintyre (2006) 

Agentes com consumo 
menos intenso 

7 25 L/dia 
Reis, Teixeira e 

Ilha (2013) 

População 
flutuante 2 

2 
Agentes com consumo 

esporádico 
2 8 L/dia 

Reis, Teixeira e 
Ilha (2013) 

Veículos - 
N° de veículos lavados 

por dia 
10 210 L/dia Thomaz (2000) 

Área verde 
irrigação 

- Área verde (m²) 91,75 1 L/m² Thomaz (2000) 

1  Funcionários por turno de trabalho e dias úteis de serviço; 
2  Clientes de utilizam os sanitários durante a presença no estabelecimento; 

Fonte: Adaptado MACINTYRE (2006); REIS, TEIXEIRA E ILHA (2013); THOMAZ (2000). 
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Definidos os perfis de consumo por agentes consumidores, realizou-se a estimativa de consumo 

para cada um dos cinco cenários de estudo. 

 Cenário sem nenhum tipo de economizador de água ou aproveitamento de água pluvial; 

 Cenário com componentes economizadores de água; 

 Cenário com aproveitamento de água de chuva para lavagem de carros, uso em áreas 

verdes e descarga de bacias sanitárias; 

 Cenário com componentes economizadores e aproveitamento de água de chuva para 

lavagem de carros, uso em áreas verdes e descarga em bacias sanitárias; 

 Cenário com componentes economizadores e aproveitamento de água de chuva apenas 

para a lavagem de carros; 

4.2. CENÁRIO CONVENCIONAL 

Visto que, nesse cenário são considerados sistemas hidrossanitários convencionais e que não 

há nenhum tipo de ação especifica que vise a conservação ou uso racional de água, espera-se 

um sistema economicamente mais barato em termos de instalações e componentes hidráulicos, 

porém que demandará um maior volume de água mensal para suprir as necessidades dos  

usuários. Seguindo a Tabela 3.5, mostrada no capítulo anterior, os seguintes equipamentos 

foram levantados. Os dados a seguir foram obtidos a partir da empresa Leroy Merlin (2017): 
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Tabela 4.2: Estimativa de materiais utilizados no sistema convencional 

 

Fonte: Própria. 

Visto isso, foi estimado um consumo diário dos diversos equipamentos sanitários da edificação, 

conforme apresentado por meio da Tabela 4.3: 

 

 

 

 

Pavimento Ambiente Ponto de consumo
Torneira para Pia de Banheiro Bica Alta Cromado 

Up Celite
Bacia Sanitária Convencional Monte Carlo Gelo 

Deca

Base para Registro de Pressão 20mm ou 1/2" Deca

Manutenção e Lavagem Torneira para Jardim Bica Baixa Alavanca Sensea

Área de serviços
Torneira para Parede de Tanque Bica Baixa 

Cromado One Celite

Copa
Torneira para Pia de Cozinha Bica Alta Cromado 

Gyro Fabrimar

Lavatório
Torneira para Pia de Banheiro Bica Alta Cromado 

Up Celite
Torneira para Pia de Banheiro Bica Alta Cromado 

Up Celite
Bacia Sanitária Convencional Monte Carlo Gelo 

Deca
Torneira para Pia de Banheiro Bica Alta Cromado 

Up Celite
Bacia Sanitária Convencional Monte Carlo Gelo 

Deca

Torneira para Pia de Banheiro Bica Alta Cromado 
Up Celite

Bacia Sanitária Convencional Monte Carlo Gelo 
Deca

Área externa Torneira para Jardim Bica Baixa Alavanca Sensea

Torneira para Pia de Banheiro Bica Alta Cromado 
Up Celite

Bacia Sanitária Convencional Monte Carlo Gelo 
Deca

Base para Registro de Pressão 20mm ou 1/2" Deca

Superior Banheiro

Subsolo
Banheiro 01

Térreo

Sanitário Masculino

Sanitário Feminino

Sanitário Unissex PNE
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Tabela 4.3: estimativa de uso e consumo dos diversos equipamentos sanitários 

 

Fonte: Própria. 

O total em m³/mês foi obtido considerando uma média de 22 dias úteis por mês, pois foi levado 

em consideração que a locadora ficará fechada nos finais de semana. 

Com os resultados do cenário convencional apresentados, serão feitas a análise econômicas dos 

demais cenários, a partir de uma comparação de economia de água e economia financeira. 

4.3. CENÁRIO COM COMPONENTES ECONOMIZADORES DE ÁGUA 

Visto que a metodologia empregada para a determinação dos componentes desse cenário foram 

os mesmos utilizados para o caso de componentes convencionais, o levantamento dos possíveis 

materiais utilizados foi baseado na Tabela 3.6 e são apresentados na Tabela 4.4: 

 

 

 

 

 

Vazão de 
projeto L/s ou 

L/acionamento

Populaçã
o ou Área

Tempo de 
uso (s) / 
Número 

de 
acioname

ntos

Vazão 
estimada 

diária  
(L/dia)

Vazão 
estimada 
mensal   
(L/mês)

Demanda 
não 

potável    
(L/mês)

Fonte

0,10 5 600 300 6.600,00 0,00 NBR 5626 (1998)

8,60 25 1 215 4.730,00 4.730,00
Reis, Teixeira e 

Ilha (2013)

0,15 25 20 75 1.650,00 0,00 NBR 5626 (1998)

0,25 10 30 75 1.650,00 0,00 NBR 5626 (1998)

0,20 1 150 30 660,00 0,00 NBR 5626 (1998)

1,00 458,75 1 458,75 10.092,50 10.092,50
Reis, Teixeira e 

Ilha (2013)

0,20 10 1050 2100 46.200,00 46.200,00 TOMAZ (2000)

Vazão total (m³/mês) 71,58 61,02

Torneira Área de Serviço

Torneira de Jardim

Torneira lavagem de veículos

CENÁRIO CONVENCIONAL

Aparelhos

Chuveiro

Bacia sanitária com válvula

Lavatório

Torneira da copa
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Tabela 4.4: Estimativa de materiais utilizados no sistema com componentes economizadores 

 

Fonte: Própria. 

Os componentes listados na Tabela 4.4 foram levantados com base em empresas, como Leroy 

Merlin (2017), Condec (2017) e Americanas (2017). 

Sabendo que apenas serão trocados os aparelhos sanitários, não haverá mudanças nas 

tubulações, conexões, cavalete e reservatórios em relação ao sistema convencional. Por conta 

disso, esses itens não foram considerados no levantamento. 

Pavimento Ambiente Ponto de consumo
Torneira de Acionamento Automático com Sensor 

Eletrônico Bica Baixa 1185 C80 LorenSense 
Cromado Lorenzetti

Bacia Sanitária com Caixa Acoplada 3/6L Monte 
Carlo Gelo Deca

Valvula Temporizada De Chuveiro Deca 2670.C

Manutenção e Lavagem Pistola Tradicional 1/2" Metal Fico

Área de serviços
Torneira Monocomando para Pia de Cozinha Bica 

Média Cromado Chery Delinia

Copa
Torneira Monocomando para Pia de Cozinha Bica 

Média Cromado Chery Delinia

Lavatório
Torneira de Acionamento Automático com Sensor 

Eletrônico Bica Baixa 1185 C80 LorenSense 
Cromado Lorenzetti

Torneira de Acionamento Automático com Sensor 
Eletrônico Bica Baixa 1185 C80 LorenSense 

Cromado Lorenzetti
Bacia Sanitária com Caixa Acoplada 3/6L Monte 

Carlo Gelo Deca

Torneira de Acionamento Automático com Sensor 
Eletrônico Bica Baixa 1185 C80 LorenSense 

Cromado Lorenzetti
Bacia Sanitária com Caixa Acoplada 3/6L Monte 

Carlo Gelo Deca

Torneira de Acionamento Automático com Sensor 
Eletrônico Bica Baixa 1185 C80 LorenSense 

Cromado Lorenzetti
Bacia Sanitária com Caixa Acoplada 3/6L Monte 

Carlo Gelo Deca

Área externa Pistola Tradicional 1/2" Metal Fico

Torneira de Acionamento Automático com Sensor 
Eletrônico Bica Baixa 1185 C80 LorenSense 

Cromado Lorenzetti
Bacia Sanitária com Caixa Acoplada 3/6L Monte 

Carlo Gelo Deca

Valvula Temporizada De Chuveiro Deca 2670.C

Térreo

Sanitário Masculino

Sanitário Feminino

Sanitário Unissex PNE

Superior Banheiro

Subsolo
Banheiro 01
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Com os componentes apresentados anteriormente e com a ajuda do artigo de REIS, TEIXEIRA 

E ILHA (2013), para a estimativa das reais vazões dos componentes apresentados, foi possível 

se estimar o seguinte cenário de consumo diário: 

Tabela 4.5: Estimativa de uso e consumo dos diversos equipamentos sanitários com economizadores 

 

Fonte: Própria. 

Seguindo a metodologia de Programa de Uso Racional de Água, foi feito um comparativo entre 

os dois sistemas para se verificar a economia de água que será feita em cada um dos aparelhos. 

Os resultados dessa comparação podem ser verificados no Figura 4.1: 

 

 

 

 

 

 

Vazão de 
projeto L/s ou 

L/acionamento

Populaçã
o ou Área

Tempo de 
uso (s) / 
Número 

de 
acioname

ntos

Vazão 
estimada 

diária  
(L/dia)

Vazão 
estimada 
mensal   
(L/mês)

Demanda 
não 

potável    
(L/mês)

Fonte

0,10 5 240 120 2.640,00 0,00
Reis, Teixeira e 

Ilha (2013)

3,90 8 1 31,2 686,40 686,40
Reis, Teixeira e 

Ilha (2013)

6,90 17 1 117,3 2.580,60 2.580,60
Reis, Teixeira e 

Ilha (2013)

0,15 25 16 60 1.320,00 0,00
Reis, Teixeira e 

Ilha (2013)

0,15 10 30 45 990,00 0,00
Reis, Teixeira e 

Ilha (2013)

0,15 1 150 22,5 495,00 0,00
Reis, Teixeira e 

Ilha (2013)

0,75 458,75 1 344,0625 7.569,38 7.569,38
Reis, Teixeira e 

Ilha (2013)

0,15 10 1050 1575 34.650,00 34.650,00
Reis, Teixeira e 

Ilha (2013)
Vazão total (m³/mês) 50,93 45,49

Torneira Área de Serviço

Torneira de Jardim com pistola

Torneira de gatilho para lavagem de 
veículos

CENÁRIO COM COMPONENTES ECONOMIZADORES

Aparelhos

Chuveiro com temporizador

Bacia com acionamento parcial

Bacia com acionamento completo

Lavatório com sensor de presença

Torneira de peixaria (copa)
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Figura 4.1: Comparação de desperdício e consequente economia de água entre os sistemas 

 

Fonte: Própria. 

4.4. CENÁRIOS UTILIZANDO ÁGUA DE CHUVA 

De acordo com a NBR 15527 (ABNT, 2007) a água proveniente de chuvas não pode ser 

utilizada para qualquer fim. Visto isso, no edifício em questão, essa água será destinada apenas 

para as finalidades especificadas no Item 4.0, que são: lavagem de veículos, área verde do 

empreendimento e descarga em bacias sanitárias. 

Para os 3 cenários apresentados no Item 4.0, os componentes constituintes do sistema de 

captação e armazenagem da água da chuva são os mesmos e eles estão listados na Tabela 4.6: 
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Tabela 4.6: Levantamento dos elementos constituintes do sistema de aproveitamento de água pluvial 

 

Fonte: Própria. 

Os materiais acima citados foram levantados a partir do catálogo dos seguintes fornecedores: 

Leroy Merlin, Dutra Máquinas, Sodramar, Americanas, Breithaupt. A partir desse 

levantamento e dos cenários previamente mostrados, pode-se estimar a demanda mensal dos 3 

cenários que utilizariam água de chuva: 

 De acordo com a Tabela 4.3, que corresponde à demanda mensal para o sistema 

convencional, a demanda de água não potável (demanda que, de acordo com a NBR 

15527 (ABNT, 2007), pode ser suprida pela água da chuva) é de 61,02 m³ por mês. 

Nesse cenário ainda deve ser considerado que todo mês será necessário o consumo de 

10,56 m³ de água da concessionária, visto que a água proveniente da chuva não pode 

ser utilizada para todos os fins da edificação 

 De acordo com a Tabela 4.5, referente à demanda mensal do sistema com componentes 

economizadores, a demanda que poderá ser abastecida com água pluvial corresponde a 

45,49 m³ por mês. No cenário em questão, ainda deve ser levada em consideração, a 

demanda complementar dos usos que não podem ser abastecidos pelo sistema de água 

pluvial. Nesse caso, essa demanda é de 5,45 m³ por mês. 

COMPONENTES SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL

DISPOSITIVO

Calha Moldura Galvanizada 3M Corte 28cm Calha Forte

Tela metálica para viveiro fio 26 BWG x 1,0 m rolo com 50 metros

Filtro Para Captação De Agua De Chuva

Rain Harvesting First Flush Downspout Water Diverter 3 Kit by Rain Harvesting

Eco Tanque 240L Casológica

Dosador de Cloro por pastilhas Sodramar

Filtro Uv-C 30wl Clean Jump Para Tanques Lagos Até 10.000 Litros 220v

Caixa d'água de Polietileno 2000L Dupla Proteção Azul 1,26m Acqualimp

Tanque de Polietileno 10000L C/Tampa - Fortlev

Bóia Caixa D`Água Deca 3/4 - 1350.BSA.034

Chave Boia Automatica De Nivel Anauger Para Bomba De Agua

Motobomba BC98 Monofásico 220V 1/3CV - Schneider
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 Novamente de acordo com a Tabela 4.5, caso sejam instalados os componentes 

economizadores e o sistema de água pluvial seja utilizado para abastecer somente a 

lavagem de veículos, a demanda que necessitará ser suprida pela água de chuva será de 

34,65 m³ por mês. Finalmente, para esse cenário, a demanda complementar dos demais 

aparelhos, que devem ser abastecidos com água da concessionária, é de 15,59 m³ por 

mês. 

4.4.1.  Cálculo do reservatório para armazenamento de água da chuva 

Para o cálculo do reservatório, será utilizado o método de Rippl, como foi indicado no Item 

3.3.3, com os seguintes dados: 

 Área de captação: com o auxílio das plantas baixas do edifício em questão e do software 

AutoCad, foi concluído que a área de cobertura que será utilizada para captação da água 

de chuva é de 118 m² 

 Coeficiente de Runoff: como foi mostrado também no Item 3.3.3, o valor adotado para 

este parâmetro é de 0,9 por conta do uso de telhas Isoeste. 

 Aproveitamento: para o sistema em questão, já considerando o descarte inicial, será 

estimado um aproveitamento de cerca de 90%. 

Após a determinação desses parâmetros, foram adquiridos, juntamente com a Agencia Nacional 

de Água (ANA, 2016) os dados pluviométricos de Goiânia a partir de uma estação 

pluviométrica. Os dados obtidos vão desde 01/01/2007 até 01/07/2016. A média de cada mês 

nesses últimos 10 anos pode ser vista no Figura 4.2: 
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Figura 4.2: Média do total de chuva por mês, nos últimos 10 anos. 

 

Fonte: Adaptado ANA (2017). 

Fazendo a análise para os 3 cenários que possuem aproveitamento de água de chuva, com as 

demandas de 61,20; 45,49 e 34,65 m³ e utilizando o método de Rippl (método das massas 

acumuladas), chegou ao resultado que o maior volume que seria demandado em termos de 

reserva nos últimos 10 anos seria de 18,87 m³, pois todo o resto da chuva seria utilizado dentro 

do mês estudado. Apenas em alguns meses com chuvas abundantes teríamos o armazenamento 

da água da chuva. Com isso, foi decidido que seria utilizado apenas um reservatório de 20 m³ 

para a edificação. 

Considerando que os valores apresentados para a quantidade de água da concessionária que 

seria necessária para se abastecer os demais usos de cada cenário e levando em consideração 

de que todos os meses, a demanda reservada para o sistema de água pluvial seria suprida pela 

chuva, porém, visto que a quantidade de chuva é muito variável na região estudada (de acordo 

com a Figura 4.2) pode-se esperar que a água de chuva muitas vezes não será suficiente para 

suprir toda a demanda permitida. Assim, com a ajuda do método de Rippl, foi feita uma média 

da necessidade de entrada da água da concessionária local na edificação, variando com a 

quantidade de água de chuva presente em cada mês. Os resultados podem ser vistos na Tabela 

4.7: 
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Tabela 4.7: Valor média da entrada de água da concessionária para suprir a demanda em cada cenário 

 

Fonte: Própria. 

Essas médias serão utilizadas no cálculo do Payback, VPL e TIR para se verificar a real 

economia de água por mês. 

4.5. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A ANÁLISE 

DE VIABILIDADE ECONÔMICA DOS CENÁRIOS 

Inicialmente, para a análise de todos os cenários apresentados, foi feita uma média da inflação 

entre os meses de novembro de 2016 e agosto de 2017 para ser utilizada como a taxa de 

desconto no cálculo do Valor Presente Líquido (VPL). O resultado está apresentado na tabela 

a seguir: 

 

 

 

 

Mês
Cenário 

1
Cenário 

2
Cenário 

3

Janeiro 43,00 22,32 23,88
Fevereiro 50,81 29,48 29,61

Março 46,87 25,54 25,49
Abril 55,14 33,80 33,79
Maio 68,11 46,78 46,77
Junho 69,94 48,61 48,60
Julho 71,31 49,98 49,97

Agosto 71,36 50,03 50,02
Setembro 68,58 47,25 47,24
Outubro 59,28 37,95 37,94

Novembro 52,59 31,26 31,25
Dezembro 37,68 17,38 20,88

média 57,89 36,70 37,12

Média de água da SANEAGO de cada 
mês em m³
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Tabela 4.8: Valores de inflação ao longo dos últimos meses e a média do período 

 

Fonte: Global-Rates (2017) 

Além disso, foram buscados, juntamente a SANEAGO, o valor do m³ de água no estado de 

Goiás e o valor encontrado foi de R$ 19,56. Esse valor engloba a água em si, a coleta e 

transporte do esgoto, além do processo de tratamento. Considerando que a edificação em 

questão se enquadra na categoria Comercial de Médio Porte, o valor dos fatores que compõe a 

tarifa final do metro cúbico de água pode ser conferido na Tabela 4.9: 

Tabela 4.9: Valores dos fatores que compõe o preço final da água na região 

 

Fonte: SANEAGO (2016) 

Período Inflação
0,65 6,987%

dez/17 6,288%

jan/18 5,354%

fev/18 4,759%

mar/18 4,571%

abr/18 4,083%
mai/18 3,597%

jun/18 2,998%
jul/18 2,712%

ago/18 2,456%
Média 4,381%

Histório da inflação para 
estudo econômico. 
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4.5.1.  Análise comparativa entre o cenário convencional e o cenário com 

componentes economizadores. 

Inicialmente, para se fazer a análise econômica e com a relação levantada nas Tabelas 4.2 e 4.4, 

os orçamentos dos sistemas convencional e com economizadores de água estão apresentados, 

respectivamente, nas Tabelas 4.10 e 4.11: 

Tabela 4.10:  Orçamento dos componentes para o sistema convencional 

 

 

 

 

 

DISPOSITIVO VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE VALOR TOTAL

Base para Registro de Pressão 20mm ou 
1/2" Deca

51,90R$                                 2 103,80R$                    

Acabamento para Registro para Base 
Padrão Deca Pequeno Cromado Disco 

Deca
 R$                               119,90 2  R$                    239,80 

Base para Válvula de Descarga 50mm ou 
1.1/2" Docol Base Docol

 R$                                  95,90 5  R$                    479,50 

Acabamento para Válvula de Descarga 
Cromado Ri Base Clássica Docol

 R$                               108,90 5  R$                    544,50 

Bacia Sanitária Convencional Monte 
Carlo Gelo Deca

 R$                               245,90 5  R$                1.229,50 

Torneira para Pia de Banheiro Bica Alta 
Cromado Up Celite

 R$                               119,90 6  R$                    719,40 

Torneira para Jardim Bica Baixa Alavanca 
Sensea

 R$                                  29,90 2  R$                      59,80 

Torneira para Pia de Cozinha Bica Alta 
Cromado Gyro Fabrimar

 R$                                  97,90 1  R$                      97,90 

Torneira para Parede de Tanque Bica 
Baixa Cromado One Celite

 R$                                  58,90 1  R$                      58,90 

TOTAL 3.533,10R$                

ORÇAMENTO SISTEMA CONVENCIONAL
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Tabela 4.11: Orçamento dos componentes para o sistema com economizadores de água 

 

 

A partir dos dados apresentados nas tabelas 4.10 e 4.11, os consumos de água de cada cenário 

nas tabelas 4.3 e 4.5 e o preço da água mostrado na tabela 4.9, temos o seguinte resultado para 

o valor que deve ser investido, além da economia que se espera por mês, na tabela 4.12: 

Tabela 4.12: Gastos e economia mensal estimados

 

 

DISPOSITIVO VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE VALOR TOTAL

Valvula Temporizada De Chuveiro Deca 
2670.C

339,77R$                           2 679,54R$                   

Bacia Sanitária com Caixa Acoplada 3/6L 
Monte Carlo Gelo Deca

 R$                           497,70 5 2.488,50R$               

Torneira de Acionamento Automático 
com Sensor Eletrônico Bica Baixa 1185 
C80 LorenSense Cromado Lorenzetti

 R$                           555,50 6 3.333,00R$               

Torneira para Jardim Bica Baixa Alavanca 
Sensea

 R$                              29,90 2  R$                      59,80 

Pistola Tradicional 1/2" Metal Fico  R$                              34,90 2 69,80R$                     

Torneira Monocomando para Pia de 
Cozinha Bica Média Cromado Chery 

Delinia
 R$                           699,00 2 1.398,00R$               

TOTAL 8.028,64R$               

ORÇAMENTO SISTEMA COM ECONOMIZADORES

Gastos para instalação do sistema (R$)

1.400,15R$            
996,22R$               

Cenário Convencional
Cenário com Economizadores

3.533,10R$            
8.028,64R$            

403,94R$               Economia Gerada por Mês

Gasto a Mais 4.495,54R$            

Cenário Convencional
Cenário com Economizadores

Gastos com água (R$)
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Para esse cenário, além da desvalorização do capital ao longo do tempo, foi considerado o 

consumo energético da torneira com sensor de presente, sendo ela o único componente que 

necessita energia elétrica para funcionamento. De acordo com o manual do produto, a torneira 

funciona com pilhas alcalinas com duração média de um ano. Assim, o custo de energia será 

referente ao custo dessas pilhas no mercado para um ano de uso. 

Tabela 4.13: Cálculo do consumo estimado para a torneira com sensor de presença 

 

Fonte: Própria. 

Além disso, foi considerada uma taxa de R$700,00 no início de cada ano que seria relativo à 

manutenção dos elementos do sistema ou qualquer manutenção que venha a ocorrer. 

Com esses dados e considerando todo a valor investido sendo aplicado no primeiro mês e a 

manutenção no início de cada ano, temos o seguinte fluxo de caixa para os 10 anos após a 

instalação do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantidade
Gasto 

Unitário 
Mensal

Gasto 
total 

Mensal
6 1,25 7,5Torneira automática

Gastos com energia (R$)

Elemento



Estudo comparativo de viabilidade econômica entre sistemas de conservação e uso racional de água 63 

 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
M. T. S. C Silva e M. C. da Silva 

 

Tabela 4.14: Trecho da tabela do fluxo de caixa esperado para o cenário que utiliza apenas componentes 

economizadores x convencional. 

  

Fonte: Própria. 

Visto que se deseja utilizar o Payback atualizado, como foi dito na metodologia, os valores da 

tabela acima da variação do valor do capital por conta da taxa de inflação. No caso das 

despesas, foi considerado um juro anual de 4,385%, de acordo com a tabela 4.8. Já sobre a 

economia mensal de água, incide uma taxa mensal de 0,358%, que seria a taxa de inflação 

anual, porém aplicada mês a mês para juros compostos. 

Como foi visto na tabela 4.14, o Payback se dá exatamente do mês 16 para o 17, os seja, no 

segundo ano de implantação.  

Mês
Valor das despesas 

mensais

Valor 
economizado 
mensalmente

Abatimento 
no valor 
investido

4.495,54
1 7,50 400,30 4.095,24-R$    
2 7,50 396,73 3.706,02-R$    
3 7,50 393,19 3.320,33-R$    
4 7,50 389,68 2.938,15-R$    
5 7,50 386,21 2.559,44-R$    
6 700,00 382,76 2.184,18-R$    
7 7,50 379,35 2.504,84-R$    
8 7,50 375,96 2.136,37-R$    
9 7,50 372,61 1.771,26-R$    
10 7,50 369,29 1.409,48-R$    
11 7,50 365,99 1.050,99-R$    
12 700,00 362,73 695,76-R$       
13 7,83 359,49 1.036,27-R$    
14 7,83 356,28 687,81-R$       
15 7,83 353,11 342,53-R$       
16 7,83 349,96 0,40-R$           
17 7,83 346,84 338,60R$       
18 730,67 343,74 674,52R$       
19 7,83 340,68 284,53R$       
20 7,83 337,64 614,33R$       
21 7,83 334,63 941,13R$       
22 7,83 331,64 1.264,94R$    
23 7,83 328,68 1.585,80R$    

Pay-Back para a implantação do PURA
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Finalmente, com a Tabela 4.14 e a média da inflação de 4.381%, apresentada na Tabela 4.8, foi 

possível realizar estudo de VPL e TIR, que podem ser vistos nas Figuras 4.3 e 4.4: 

Figura 4.3: Resultados de VPL para o cenário apenas com componentes economizadores 

 

Fonte: Própria. 

Figura 4.4: Resultados de TIR para o cenário apenas com componentes economizadores. 

 

Fonte: Própria. 
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4.5.2. Análise comparativa entre o cenário convencional e os cenários que 

utilizam o sistema de aproveitamento de água de chuva. 

Para o estudo deste cenário, será feita a seguinte consideração: 

 Cenário 1: Sistema com aparelhos convencionais e utilização do sistema de água de 

chuva para todas as finalidades permitidas por norma 

 Cenário 2:  Sistema com aparelhos economizadores de água e utilização do sistema de 

água de chuva para todas as finalidades permitidas por norma 

 Cenário 3: Sistema com aparelhos economizadores de água e utilização do sistema de 

água de chuva apenas para lavagem de veículos 

Inicialmente, a partir dos componentes da Tabela 4.6, foram levantados os valores de cada 

elemento, mostrados na Tabela 4.15: 

Tabela 4.15 – Orçamento Sistema de aproveitamento de água pluvial. 

 

Fonte: Própria. 

 

DISPOSITIVO VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE VALOR TOTAL

Calha Moldura Galvanizada 3M Corte 28cm Calha Forte 46,90R$                    6 281,40R$                  
Tela metálica para viveiro fio 26 BWG x 1,0 m rolo com 50 

metros
6,50R$                      17 110,47R$                  

Filtro Para Captação De Agua De Chuva 55,00R$                    1 55,00R$                    
Rain Harvesting First Flush Downspout Water Diverter 3 Kit 

by Rain Harvesting
301,39R$                  1 301,39R$                  

Eco Tanque 240L Casológica 193,90R$                  1 193,90R$                  
Dosador de Cloro por pastilhas Sodramar 218,00R$                  1 218,00R$                  

Filtro Uv-C 30wl Clean Jump Para Tanques Lagos Até 10.000 
Litros 220v

294,90R$                  1 294,90R$                  

Caixa d'água de Polietileno 2000L Dupla Proteção Azul 1,26m 
Acqualimp

995,90R$                  1 995,90R$                  

Tubos e conexões para sistema convencional 3.248,85R$              1 3.248,85R$              
Tanque de Polietileno 10000L C/Tampa - Fortlev 2.949,00R$              2 5.898,00R$              

Bóia Caixa D`Água Deca 3/4 - 1350.BSA.034 34,97R$                    2 69,94R$                    
Chave Boia Automatica De Nivel Anauger Para Bomba De 

Agua
27,90R$                    1 27,90R$                    

Motobomba BC98 Monofásico 220V 1/3CV - Schneider 340,31R$                  1 340,31R$                  

TOTAL 12.035,96R$            

COMPONENTES SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
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Além dos custos dos equipamentos apresentado na Tabela 4.15, tem-se também o custo das 

tubulações para faz-se a ligação entre o reservatório superior e os aparelhos sanitários. Por conta 

disso, foi feito um levantamento das possíveis tubulações e conexões que seriam utilizadas para 

cada cenário, assim como pode ser visto nas tabelas a seguir: 

Tabela 4.16: Levantamento para tubulações de captação de água pluvial 

 

Tabela 4.17: Levantamento para tubulações de Recalque de água pluvial 

 

Fonte: Própria. 

 

Tabela 4.18: Levantamento das tubulações usadas para lavagem de carro

 

Fonte: Própria. 

 

PEÇA DIÂMETRO QUANTIDADE UNID (R$) TOTAL R$

JOELHO 90º 150 3 49,90R$      149,70R$    
JUNÇÃO 150 2 109,90R$    219,80R$    
JUNÇÃO VISITÁVEL 150 1 109,90R$    109,90R$    
JOELHO 45º 150 4 53,90R$      215,60R$    
LUVA 150 2 28,90R$      57,80R$      
TUBO DE PVC 150 15 19,30R$      289,50R$    

TOTAL 1.042,30R$  

CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL

PEÇA DIÂMETRO QUANTIDADE UNID (R$) TOTAL R$

JOELHO 90º 25 5 0,70R$       3,50R$        

TUBO DE PVC 25 20 2,66R$       53,27R$      
LUVA 25 3 1,02R$       3,06R$        
REGISTRO DE ESFERA 25 2 17,09R$      34,18R$      

VÁLVULA DE RETENÇÃO 25 1 60,90R$      60,90R$      
VÁLVULA PÉ DE CRIVO 25 1 25,90R$      25,90R$      

TOTAL 180,81R$    

RECALQUE ÁGUA PLUVIAL

PEÇA DIÂMETRO QUANTIDADE UNID (R$) TOTAL R$

JOELHO 90 C/ BUCHA DE LATÃO25 - 3/4" 1 5,69R$       5,69R$        
JOELHO 90 25 8 0,70R$       5,60R$        
TUBO PVC SOLDÁVEL AF 25 29,38 2,66R$       78,25R$      
REGISTRO DE GAVETA 3/4" 2 29,90R$      59,80R$      
LUVA DE CORRER 25 3 1,02R$       3,06R$        

TOTAL 152,40R$    

ÁGUA FRIA - LAVAGEM DE CARROS
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Tabela 4.19: Levantamento de tubulações usadas para a torneira do jardim 

 

Fonte: Própria. 

Tabela 4.20: Levantamento de tubulações utilizada no caso de bacias sanitárias com descarga convencional 

 

Fonte: Própria. 

Tabela 4.21: Levantamento de tubulações utilizadas no caso de bacias sanitárias com descargas economizadoras 

 

Fonte: Própria. 

PEÇA DIÂMETRO QUANTIDADE UNID (R$) TOTAL R$

JOELHO 90 C/ BUCHA DE LATÃO25 - 3/4" 1 5,69R$       5,69R$        
JOELHO 90 25 5 0,70R$       3,50R$        
TUBO PVC SOLDÁVEL AF 25 28,6 2,66R$       76,17R$      
REGISTRO DE GAVETA 3/4" 1 29,90R$      29,90R$      
LUVA DE CORRER 25 2 1,02R$       2,04R$        
TÊ 25 1 1,00R$       1,00R$        

TOTAL 118,30R$    

ÁGUA FRIA - TORNEIRA DE JARDIM

PEÇA DIÂMETRO QUANTIDADE UNID (R$) TOTAL R$

TUBO PVC SOLDÁVEL AF 50 32,69 14,63R$      478,36R$    
JOELHO 90 50 19 4,69R$       89,11R$      
TÊ 50 2 6,59R$       13,18R$      
REGISTRO DE GAVETA 50 5 58,90R$      294,50R$    
JOELHO 45 50 10 4,79R$       47,90R$      
LUVA DE CORRER 50 2 3,29R$       6,58R$        
TUBO PVC SOLDÁVEL AF 60 24,1 20,30R$      489,23R$    
LUVA DE CORRER 60 2 25,90R$      51,80R$      
JOELHO 90 60 6 26,90R$      161,40R$    
TÊ 60 2 55,90R$      111,80R$    
BUCHA DE REDUÇÃO 60/50 2 5,59R$       11,18R$      

TOTAL 1.755,04R$  

ÁGUA FRIA - DESCARGAS CONVENCIONAL

PEÇA DIÂMETRO QUANTIDADE UNID (R$) TOTAL R$

JOELHO 90 C/ BUCHA DE LATÃO25 - 3/4" 5 5,69R$       28,45R$      
JOELHO 90 25 13 0,70R$       9,10R$        
TUBO PVC SOLDÁVEL AF 25 56,79 2,66R$       151,25R$    
REGISTRO DE GAVETA 3/4" 5 29,90R$      149,50R$    
LUVA DE CORRER 25 2 1,02R$       2,04R$        
TÊ 25 4 1,00R$       4,00R$        
JOELHO 45 25 10 1,21R$       12,10R$      

TOTAL 356,44R$    

ÁGUA FRIA - DESCARGAS ECONOMIZADOR
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Assim, o custo variável será composto separadamente para cada cenário: 

 Cenário 1: Aparelhos convencionais + Dispositivos para o sistema de aproveitamento 

de água pluvial + Tubulação de captação de água pluvial + Tubulação para recalque de 

água pluvial + Tubulação para a lavagem de carros + Tubulação para torneira de jardim 

+ Tubulação para bacia sanitária com descarga convencional; 

 Cenário 2: Aparelhos economizadores + Dispositivos para o sistema de aproveitamento 

de água pluvial + Tubulação de captação de água pluvial + Tubulação para recalque de 

água pluvial + Tubulação para a lavagem de carros + Tubulação para torneira de jardim 

+ Tubulação para bacia sanitária com descarga economizadora; 

 Cenário 3: Aparelhos economizadores + Dispositivos para o sistema de aproveitamento 

de água pluvial + Tubulação de captação de água pluvial + Tubulação para recalque de 

água pluvial + Tubulação para a lavagem de carros; 

Diferentemente do que acontece com o sistema com economizadores, que substituem os 

aparelhos convencionais e por conta disso foi feita a diferença de valores investidos, no caso 

dos cenários com utilização de água pluvial, foi feito apenas o acréscimo de valor referentes 

aos componentes do sistema e as tubulações necessárias, pois o sistema de águas pluviais não 

substitui os componentes convencionais ou economizadores, e sim complementa o sistema. 

Os valores do investimento podem ser vistos na tabela a seguir: 

Tabela 4.22: Valores adicionais necessários para a construção dos cenários 

 

Fonte: Própria. 

Além disso, de acordo com a norma NBR 15527 (ABNT, 2007), alguns componentes devem 

ter manutenção periódica para garantir o bom funcionamento do sistema, assim como a 

Gastos com instalação dos sistemas

Cenário Convencional R$3.533,10
Cenário 1 R$15.569,06

Gasto a Mais R$12.035,96

R$14.658,15

Gasto a Mais

Gasto a Mais

R$15.132,90
Cenário 2

Cenário 3

R$18.666,00

R$18.191,25
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qualidade da água. Esses custos de manutenção foram levantados com profissionais do mercado 

regional e o resultado está apresentado na tabela a seguir: 

Tabela 4.23: Período e custo de manutenção dos aparelhos do sistema de aproveitamento de água 

 

Fonte: Própria. 

Nos cenários em questão, foi considerado que o próprio usuário fará a limpeza dos descartes, 

por se tratarem de elementos de fácil manutenção. 

 

Finalmente, foi levantado o custo de energia elétrica necessária para o funcionamento mensal 

do sistema. 

Tabela 4.24: Custo da energia elétrica para funcionamento do sistema 

 

Fonte: Própria. 

Finalmente, com os dados obtidos, foi possível fazer o fluxo de caixa para os três cenários 

estudados para os 10 anos a partir da instalação do sistema. 

 Para o caso do cenário 1, não foi obtido retorno financeiro dentro de 10 anos e, visto 

que, por conta da taxa de inflação, a partir do nono ano, os gastos começam a ser maiores 

do que a economia de água. Por conta disso, esse cenário não apresenta um período de 

Payback. 

Frenquência Investimento

Mensal R$0,00
Mensal R$0,00

Semestral R$100,00
Mensal R$35,00
Mensal R$70,00
Anual R$295,00Reservatório + lâmpada gemicida

Equipamento

Manutenções

Calhas, condutores verticais e horizontais
Descarte inicial

Descarte de detritos

Dispositivos de desinfecção
Bombas

Elemento
potência 

(Kw)
tempo de uso 

(h)
consumo diário 

(KwH)
valor KWH

Custo 
Diário

Valor 
Mensal

Motobomba 0,25 6 1,5 0,43R$          0,64R$       14,05R$      

Lâmpada UV 0,03 24 0,72 0,43R$          0,31R$       6,74R$        
Bóia eletrônica 0,04 6 0,24 0,43R$          0,10R$       2,25R$        

TOTAL 23,04R$      
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 Para o cenário 2, mesmo com um investimento inicial sendo maior do que o cenário 1, 

tivemos um período de Payback muito menor, ocorrendo já no 31º mês, como pôde ser 

visto na Tabela 4.25. 

Tabela 4.25: Trecho da tabela do fluxo de caixa para o cenário 2 no período de 10 anos 

 
Fonte: Própria. 

Mês
Valor das despesas 

mensais

Valor 
economizado 
mensalmente

Abatimento 
no valor 
investido

15.132,90R$                       
1 128,04R$                           679,93R$           14.452,97-R$   
2 128,04R$                           677,50R$           13.903,51-R$   
3 128,04R$                           675,08R$           13.356,47-R$   
4 128,04R$                           672,68R$           12.811,83-R$   
5 128,04R$                           670,28R$           12.269,59-R$   
6 228,04R$                           667,88R$           11.729,75-R$   
7 128,04R$                           665,50R$           11.292,29-R$   
8 128,04R$                           663,13R$           10.757,20-R$   
9 128,04R$                           660,76R$           10.224,48-R$   
10 128,04R$                           658,41R$           9.694,11-R$    
11 128,04R$                           656,06R$           9.166,09-R$    
12 295,00R$                           653,72R$           8.640,41-R$    
13 133,65R$                           651,38R$           8.284,03-R$    
14 133,65R$                           649,06R$           7.768,62-R$    
15 133,65R$                           646,75R$           7.255,52-R$    
16 133,65R$                           644,44R$           6.744,73-R$    
17 133,65R$                           642,14R$           6.236,24-R$    
18 238,03R$                           639,85R$           5.730,04-R$    
19 133,65R$                           637,57R$           5.330,50-R$    
20 133,65R$                           635,29R$           4.828,86-R$    
21 133,65R$                           633,03R$           4.329,48-R$    
22 133,65R$                           630,77R$           3.832,36-R$    
23 133,65R$                           628,52R$           3.337,48-R$    
24 307,92R$                           626,28R$           2.844,85-R$    
25 139,50R$                           624,04R$           2.528,74-R$    
26 139,50R$                           621,82R$           2.046,42-R$    
27 139,50R$                           619,60R$           1.566,33-R$    
28 139,50R$                           617,39R$           1.088,44-R$    
29 248,46R$                           615,18R$           612,77-R$       
30 139,50R$                           612,99R$           248,24-R$       
31 139,50R$                           610,80R$           223,06R$       
32 139,50R$                           608,62R$           692,18R$       
33 139,50R$                           606,45R$           1.159,12R$    
34 139,50R$                           604,29R$           1.623,91R$    

Pay-Back para a implantação do PURA
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 Novamente, agora de acordo com a tabela 4.26, o cenário que utiliza apenas 

componentes economizadores em todo o edifício e água de chuva apenas para a lavagem 

de carros apresentou um período de Payback de 31 meses. 

Tabela 4.26: Fluxo de caixa para o cenário 3 no período de 10 anos 

 
Fonte: Própria. 

Mês
Valor das despesas 

mensais

Valor 
economizado 
mensalmente

Abatimento 
no valor 
investido

14.658,15R$                       
1 128,04R$                           671,70R$           13.986,45-R$   
2 128,04R$                           669,30R$           13.445,19-R$   
3 128,04R$                           666,91R$           12.906,32-R$   
4 128,04R$                           664,53R$           12.369,83-R$   
5 128,04R$                           662,16R$           11.835,71-R$   
6 228,04R$                           659,80R$           11.303,95-R$   
7 128,04R$                           657,45R$           10.874,54-R$   
8 128,04R$                           655,10R$           10.347,48-R$   
9 128,04R$                           652,76R$           9.822,76-R$    
10 128,04R$                           650,44R$           9.300,36-R$    
11 128,04R$                           648,12R$           8.780,28-R$    
12 295,00R$                           645,80R$           8.262,52-R$    
13 133,65R$                           643,50R$           7.914,02-R$    
14 133,65R$                           641,20R$           7.406,47-R$    
15 133,65R$                           638,92R$           6.901,20-R$    
16 133,65R$                           636,64R$           6.398,21-R$    
17 133,65R$                           634,37R$           5.897,49-R$    
18 238,03R$                           632,10R$           5.399,04-R$    
19 133,65R$                           629,85R$           5.007,22-R$    
20 133,65R$                           627,60R$           4.513,27-R$    
21 133,65R$                           625,36R$           4.021,56-R$    
22 133,65R$                           623,13R$           3.532,08-R$    
23 133,65R$                           620,91R$           3.044,81-R$    
24 307,92R$                           618,69R$           2.559,77-R$    
25 139,50R$                           616,49R$           2.251,21-R$    
26 139,50R$                           614,29R$           1.776,42-R$    
27 139,50R$                           612,10R$           1.303,83-R$    
28 139,50R$                           609,91R$           833,42-R$       
29 248,46R$                           607,74R$           365,19-R$       
30 139,50R$                           605,57R$           8,08-R$           
31 139,50R$                           603,41R$           455,83R$       
32 139,50R$                           601,26R$           917,59R$       
33 139,50R$                           599,11R$           1.377,19R$    

Pay-Back para a implantação do PURA
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Finalmente, com os fluxos de caixa apresentados nas tabelas anteriores e a média da taxa de 

descontos sendo, novamente, a média das inflações analisadas no período apresentado na 

Tabela 4.8, temos os seguintes resultados para o cálculo do VPL e da TIR: 

Figura 4.5: Resultados de VPL comparativo de desempenho econômico entre os 3 cenários que 
utilizam água pluvial. 

 
Fonte: Própria. 

Tabela 4.6: Resultados de TIR comparativo de desempenho econômico entre os 3 cenários que 
utilizam água pluvial. 

 
Fonte: Própria. 

Como foi visto, os 3 cenários apresentaram retornos piores quando comparados com o 

desempenho do sistema que utiliza apenas componentes economizadores. Isso pode ser visto 
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tanto pela questão do período necessário para se recuperar o investimento (Payback), quando 

pelo valor do VPL e da TIR. 

 

A partir de tudo que foi apresentado até o presente momento, pode-se afirmar que o sistema 

que apresentou maior economia de água e retorno financeiro para o investidor foi o sistema que 

possui apenas componentes economizadores, sem utilização de aproveitamento de águas 

pluviais. 
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CAPITULO 5  

CONCLUSÃO 

A partir do apresentado anteriormente, foi possível concluir que o sistema com componentes 

economizadores, utilizado isoladamente, se mostrou significativamente mais viável em termos 

de economia de água e retorno financeiro. Isso pode ter acontecido por conta de fatores como 

a área disponível para captação de águas pluviais, que se mostrou insuficiente para a demanda 

do edifício, ou a quantidade chuva encontrada na região, que não é capaz de suprir as 

necessidades da locadora, pois não é bem distribuída ao longo do ano, como foi mostrado 

anteriormente. 

Levando em consideração que o estudo foi feito para a região da cidade de Goiânia-GO e que, 

o resultado da análise depende diretamente de fatores pluviométricos da região, assim como da 

demanda do local e a área disponível para a captação da água da chuva, se o mesmo estudo for 

realizado em área com intensidades pluviométricas diferentes ou com área maior para coleta de 

águas pluviais, o sistema de uso de água de chuva poderá se mostrar viável em relação aos 

componentes economizadores. Sendo assim, tendo em vista que essa metodologia se mostrou 

eficaz na solução do problema, ela pode ser implantada em qualquer localidade e apenas terá 

que adaptar os valores pluviométricas e de demanda à realidade do novo local de estudos. 
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