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RESUMO 

REIS, F.R.R.; CRUVINEL, L.B.; PACHECO, R.M. Comparação Econômica de Sistema 

Predial de Aproveitamento de Água Pluvial para Habitação de Interesse Social. 2016. 

87 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Escola de 

Engenharia Civil, Universidade Federal de Goiás, Goiás, 2016. 

O crescimento da população nos últimos anos e o aumento da demanda por água potável 

no mundo geram o aumento da pressão nos recursos hídricos, afetando o ecossistema. 

Dessa forma, é necessário buscar meios alternativos para reduzir o uso de água potável e 

um desses meios é o sistema predial de aproveitamento de água pluvial (SPAAP). O 

aumento da população ocasiona também o problema de déficit habitacional, o que gera a 

necessidade de construção de habitações de interesse social para pessoas com baixa 

renda. O trabalho tem como objetivo fazer uma análise comparativa da viabilidade 

econômica entre a implantação do sistema em uma residência e em uma quadra de 33 lotes 

em um condomínio de interesse social. Para esta verificação foi adotado o Valor Presente 

Líquido (VPL) como ferramenta de análise econômica. Para o sistema individual, foi adotado 

um reservatório com volume de 2,5 m³, e para o sistema coletivo foram estudados 

reservatórios com dois volumes diferentes: de 27,5 m³ e de 46 m³, ambos calculados com 

programa computacional NETUNO. Os resultados de VPL encontrados no trabalho foram 

negativos para todos os casos analisados, revelando que nenhum deles seria atrativo do 

ponto de vista econômico. Porém, caso fosse necessário realizar uma escolha entre um dos 

casos de estudo, o VPL do reservatório de 27,5 m³ para o sistema coletivo, apesar de 

negativo, foi o menor, demonstrando que a sua implantação seria a mais vantajosa. Um dos 

principais fatores que contribuíram para o VPL negativo foi o alto investimento inicial 

necessário para a implantação do SPAAP, que não pode ser reduzido uma vez que os 

elementos do sistema não estavam incluídos no projeto original. 

Palavras-chaves: Sistema Predial de aproveitamento de água pluvial. Viabilidade 

econômica. Construções de interesse social. 
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ABSTRACT 

 

 

REIS, F.R.R.; CRUVINEL, L.B.; PACHECO, R.M.  Economic Comparison of Rainwater 

Harvesting System in Social Interest Housing. 2016. 87 pages. Monography (Majoring in 

Civil Engineering) – Civil Engineering School, Federal University of Goiás, Goiás, 2016. 

The recent population growth and the increasing of the demand for drinking water in the 

world increased the pressure on water resources, affecting the ecosystem. Thus, it is 

necessary to seek an alternative method to reduce the use of drinking water, the chosen 

technique, in this paper, is the rainwater harvesting system. The population growth also 

causes the housing deficit problem, which creates the need to build social interest housing 

for people with low income. This paper aims to make a comparative analysis of the economic 

feasibility for the implementation of the system in a residence and in a block of 33 houses in 

a condominium of social interest housing. To make the economic analysis, it was adopted 

the Net Present Value (NPV) tool. For the individual system, it was adopted a reservoir 

volume of 2.5 m³, and for the collective system, the analysis was made considering two 

different reservoir volumes: 27.5 m³ and 46 m³, both calculated using the computer program 

NETUNO. The NPV results were negative for all cases analyzed, revealing that none of them 

would be attractive from the economic point of view. However, if it was necessary to make a 

choice between one of the cases, the NPV of the 27.5 m³ reservoir to the collective system, 

although negative, was the lowest, demonstrating that its implementation would be the most 

advantageous. One of the main factors that contributed to the negative NPV was the high 

initial investment required for the implementation of the rainwater harvesting system, which 

couldn`t be reduced since the system elements were not included in the original project. 

Keywords: Rainwater harvesting system. Economic feasibility. Social Interest housing.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Recentemente, observou-se um intenso crescimento populacional no planeta Terra. Só nos 

últimos 16 anos, este crescimento foi de 21%, passando de 6 bilhões em 1999 para 

aproximadamente 7,3 bilhões em 2015 (ONU, 2015).  

Associado a este crescimento, observa-se uma intensa urbanização. Se em 1950 apenas 

30% da população mundial morava nas áreas urbanas, este percentual passou para 54% 

em 2014, sendo responsável por quase 4 bilhões de habitantes vivendo nas cidades (ONU, 

2014).  

Segundo o IBGE, no Brasil, em 1940, a população das cidades correspondia a 31,24 % da 

população total. Já em 2010 cerca de 84,36 % da população vivia em cidades (IBGE, 2015). 

Na tabela 1.1, pode-se verificar a taxa de urbanização dos anos 1940 até 2010. 

Tabela 1.1- Taxa de urbanização no Brasil 1940-2010 
 

 

Período (ano) Taxa de Urbanização (%) 

1940 31,24 

1950 36,16 

1960 44,67 

1970 55,92 

1980 67,59 

1991 75,59 

2000 81,23 

2007 83,48 

2010 84,36 
 

Fonte:  IBGE, (2015) 

Esse crescimento populacional urbano, entre outras demandas, gera a necessidade do 

aumento da quantidade de habitações. No Brasil, segundo a Constituição de 1988 e 

legislações posteriores, incluindo o Estatuto da Cidade e a garantia da função social das 
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cidades e da propriedade, “o direito à moradia está mais do que assegurado no papel”. 

Porém, isso geralmente não acontece na prática (IPEA, 2009). 

Essa demanda está relacionada ao número de unidades habitacionais necessárias para 

atender ao crescimento populacional, além da demanda de reposição, ocasionada pelos 

imóveis deteriorados pelo tempo. Os imóveis inadequados que precisam ser substituídos 

são relacionados pela demanda latente (TASCHNER, 1992). 

No ano de 2009, o Governo Federal teve como iniciativa a criação do programa “Minha 

Casa Minha Vida”. O programa possibilitou o acesso à moradia para famílias organizadas 

por meio de cooperativas habitacionais, associações e demais entidades privadas sem fins 

lucrativos. Ligado à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério, ele é dirigido às 

pessoas com renda familiar mensal baixa, como por exemplo Faixa 1 que é de até R$ 

1.600,00 (CAIXA, 2015). Em resumo, o objetivo deste programa é a redução do déficit 

habitacional. 

Segundo Lavoratti (2009) o déficit habitacional evidencia que existe um conjunto de 

necessidades habitacionais não satisfeitas que configuram violações do direito à moradia. 

Isso afeta as camadas de baixa renda e os residentes em assentamentos humanos 

precários. Além disso, a Fundação João Pinheiro (2015) aponta que em 2012 haviam 

10,323 milhões de domicílios carentes de pelo menos um tipo de serviço de infraestrutura.  

Entre estas carências, destaca-se o saneamento ambiental. Estima-se que existem cerca de 

7 milhões de domicílios com déficit de esgotamento sanitário e cerca de 3 milhões com 

problemas em aproveitamento de água (FJP, 2015).  

O déficit de água pode ser causado pela falta de gestão da oferta e da demanda dos 

recursos hídricos. Silva (2012) afirma que tais recursos são vulneráveis à gestão do 

saneamento básico, seja em seus aspectos de quantidade (captação para o consumo) ou 

em qualidade (lançamento). Além disso, a Lei das Águas do Brasil (Lei 9.433/97), baseada 

nos princípios da sustentabilidade, afirma que quem desfruta das águas deve realizar a 

gestão da demanda.  

Segundo Silva (2012), a gestão do setor de saneamento brasileiro ainda é fundamentada na 

gestão da oferta. Como exemplo, tem-se a expansão do atendimento por meio da 

exploração de mananciais cada vez mais distantes, elevados índices de perdas por 

vazamentos, pouca preocupação efetiva com o uso da água nos domicílios (desperdícios 
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elevados) e de reuso de água residual. Contudo, há cada vez menos opções viáveis para a 

expansão da oferta hídrica, principalmente nas regiões metropolitanas. 

Além disso, o aumento da pressão nos recursos hídricos afeta o ecossistema e ameaça 

seus bens e serviços, no qual a vida e os meios de subsistência dependem (UNESCO, 

2012).  Segundo Villiers (2002), o número de pessoas vivendo em estado crítico de falta de 

água era de 436 milhões em 1997 e, segundo suas projeções, a porcentagem de população 

mundial vivendo em estado semelhante vai quintuplicar até 2050. De acordo com Abdulla e 

Al-Shareef (2009), isso tem motivado o desenvolvimento de estratégias de coleta para 

satisfazer a demanda de água.  

No quesito demanda de água doméstica, Bocanegra-Martínez (2014) cita diversas 

estratégias para tentar diminuir a falta de água. Como exemplo, Liu et al. (2011) 

desenvolveram um modelo de programação linear para o uso de água dessalinizada para 

satisfazer as demandas domésticas. Nápoles-Rivera et al. (2013) propuseram uma 

ferramenta de otimização sistemática para a gestão de água nas cidades.  

O aproveitamento de água pluvial é apresentado como uma estratégia mais sustentável a 

ser incluída na gestão do ciclo de água em áreas urbanas, acarretando em vários 

benefícios, como exemplo, a redução de cargas poluidoras não pontuais, do volume de 

água escoada a ser tratada e da demanda de água potável de uma cidade. Os resultados 

diretos são: mudanças climáticas atenuadas, no alívio do estresse hídrico e na prevenção 

de inundações. (BOCANEGRA-MARTÍNEZ, 2014).  

Esse aproveitamento é apresentado também como uma das possíveis soluções para a 

escassez dos recursos hídricos disponíveis.  

Entretanto, Simioni et al (2004) consideram que o sistema possui um custo mais alto quando 

comparada com outras fontes. Isso porque possui maior custo de implantação, e necessita 

de maiores cuidados com manutenção e operação. Isto geraria a necessidade de verificar a 

viabilidade econômica do sistema. 

Portanto, cabe uma questão: a implantação de um sistema de aproveitamento de água de 

chuva, em moradias de um conjunto habitacional de interesse social, é economicamente 

viável? Esse assunto será tratado no decorrer do trabalho. 
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1.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Este trabalho tem como objetivo a comparação econômica em duas configurações distintas 

de Sistema Predial de Aproveitamento de Agua Pluvial (SPAAP) para um conjunto 

habitacional de interesse social: um sistema isolado para uma habitação e um sistema 

coletivo de 33 habitações.  
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL 

Neste tópico serão introduzidos temas como definição do sistema e vantagens e 

desvantagens da implantação de um sistema de aproveitamento de água pluvial. A seguir 

serão apresentadas algumas técnicas que podem ser utilizadas no sistema de 

aproveitamento da água pluvial em uma residência e em um conjunto habitacional. Por fim, 

serão apresentados tópicos como a qualidade da água e dimensionamento de reservatórios. 

2.1.1. DEFINIÇÕES DO SPAAP 

Em qualquer edificação, a água pluvial precipitada nas superfícies escoa para a sarjeta na 

via pública ou para a rede de água pluvial, tendo seu potencial de aproveitamento 

desperdiçado pela rede urbana. Com o interesse de utilizar este potencial, a implantação de 

um sistema predial de aproveitamento da água pluvial (SPAAP) se apresenta como uma 

possível solução. Para tanto, esse tópico tem o objetivo de definir os elementos e 

configurações para um funcionamento adequado do SPAAP.  

Segundo os estudos de Lamberts et al (2010), para maior eficiência quanto ao 

aproveitamento de água pluvial, alguns aspectos devem ser considerados: 

 oferta de água; 

 o regime pluviométrico local com os índices de precipitação e sua distribuição no tempo 

e no espaço; 

 demandas de água (potável e não potável); 

 a qualidade prevista ao uso pretendido; 

 o período de estiagem, em termos de número máximo de dias consecutivos sem chuva; 

 a área de captação necessária, disponível ou ainda possível de ser utilizada; 

 o coeficiente de aproveitamento de água pluvial; 

 gestão e tecnologia suficiente e apropriada; 

 empresa fornecedora de água potável; 

 sistemas de aproveitamento de águas pluviais; 
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 habitações e locais para implementação destas tecnologias. 

 

Fewkes (2012) afirma que um SPAAP pode ser implantado no sistema hidráulico predial por 

meio de estudos técnicos, possibilitando assim, a captação, transporte, armazenamento, 

tratamento e o aproveitamento da água pluvial distribuída para uso não potável. 

A Figura 2.1 ilustra um sistema típico de aproveitamento de água pluvial e os seus principais 

subsistemas esquematizados em uma edificação horizontal do tipo residencial. 

Figura 2.1 - Sistema Predial de Aproveitamento de Água Pluvial 

 

Fonte: ALICE, 2014 

Ressalta-se que o modelo SPAAP representado (Figura 2.1) pode variar quanto ao espaço 

físico, usos, distâncias, bem como o número de subsistemas e componentes. Além disso, 

não deve ter ligação com o sistema de água potável fornecido pela empresa pública local. 

O Quadro 2.1 representa possíveis subsistemas de um SPAAP em uma edificação 

horizontal unifamiliar do tipo residencial. Nele destacam-se os principais componentes 

comumente encontrados em sistemas de aproveitamento de água pluvial. 
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Quadro 2.1- Subsistemas do SPAAP 

Área de Captação 

Cobertura das edificações (telhados, lajes de concreto, telhados vegetados); 

  

Diretamente do solo, em encostas gramadas ou com vegetação similar; 

  

Pavimentos (estradas, estacionamentos, pátios) - não aplicáveis neste trabalho 

Transporte Este sistema é constituído de calhas, condutores verticais e horizontais 

Gradeamento 

Peneiras, filtros e telas flexíveis. Granulometria variável; 

 
Podem compor o sistema de transporte ou ser um sistema único 

Armazenamento 

Caixa d'água; Cisterna 

  

Freio d'água; Sifão extravasor 

  

Conjunto flutuante de sucção; sistema de bombeamento; 

  

Sistema de suprimento com alimentação de água potável, com ligação atmosférica 
não cruzada, com boia de nível e válvula solenoide 

  

Pode incluir o sistema de tratamento e desinfecção 

Tratamento  

Sistema para tratar a água de chuva colhida; 

  

Esse sistema pode compor o sistema de armazenamento ou ser um sistema 
exclusivo 

Bombeamento 
(transporte) 

Sistema para bombear a água de chuva para o uso 

  

Pode compor o sistema de armazenamento 

Distribuição 

Sistema que distribui a água para o uso não potável 

  

Pontos de distribuição conforme cada unidade de consumo 

Fonte: ALICE, 2014 

O conjunto desses elementos geram diferentes tipos de SPAAP. A partir destas definições, 

cada um destes elementos será descrito no próximo item.  

2.1.2. COMPONENTES DO SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL 

Neste tópico são retratados os elementos constituintes do SPAAP. Dentre os quais estão: 

superfície de captação, sistema de transporte, dispositivo de descarte, dispositivo de 

filtragem, reservatório para armazenamento e  sistema de bombeamento. 
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2.1.2.1. Superfície de Captação 

De acordo com a NBR 15527/2007, a captação de água pluvial destinada ao aproveitamento 

deve ser exclusivamente de coberturas. (ABNT, 2007). De acordo com Sacadura (2011), o 

telhado pode ser composto por diferentes materiais, que influenciam tanto na qualidade 

quanto na quantidade da água captada.  

Sob o ponto de vista qualitativo, Heijinen (2012) afirma que a qualidade da água pluvial 

captada no telhado depende dos materiais que foram utilizados na sua construção, além da 

sua manutenção e dos materiais que nele se depositam. O autor exemplifica que 

determinadas tintas no telhado podem oxidar através de intemperismo e serem lavadas para 

dentro do reservatório. 

Já do ponto de vista quantitativo, a coleta de água pluvial varia com o tamanho e a textura 

do telhado. Um telhado de material mais liso e impermeável contribui para o aumento da 

quantidade da água coletada. Em coberturas de metal, por exemplo, as perdas são 

desprezíveis, enquanto em coberturas de cimento a média das perdas é de 

aproximadamente 10% (TEXAS GUIDE TO RAINWATER HARVESTING, 1997). 

Ainda segundo Sacadura (2011), os telhados devem ser limpos e lavados uma ou duas 

vezes por ano, em particular no fim da estação seca. Além disso, as árvores que pendem 

sobre eles devem ser podadas com o intuito de diminuir a quantidade de folhas e 

impossibilitar o acesso de gatos, roedores ou pássaros, para reduzir a deposição de detritos.  

O mesmo autor afirma também que os materiais mais comuns para o telhado são a telha 

cerâmica e o fibrocimento. O tipo de revestimento interfere diretamente na quantidade de 

água a aproveitar. Dessa maneira, é aconselhável escolher revestimentos com um 

coeficiente de escoamento mais elevado em detrimento dos que absorvem mais água. O 

objetivo é minimizar as perdas, considerando que nem toda água coletada será aproveitada. 

O coeficiente de escoamento representa a relação entre o volume total de água pluvial 

recolhida pela superfície de captação e encaminhada para as caleiras e o volume total de 

água precipitada. 

2.1.2.2. Sistema de Transporte  

De acordo com De Lima e Machado (2008), as calhas fazem com que as águas coletadas 

pelo telhado sejam encaminhadas ao reservatório. Todos os aspectos relacionados a 
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dimensionamento, incluindo declividade mínima necessária (0,5%) são descritos na NBR 

10844-1989 (ABNT, 1989).  

De Lima e Machado (2008) afirmam que é possível encontrar no mercado calhas fabricadas, 

e desenvolvidas em diversos modelos para que as mesmas tenham harmonia com as 

fachadas e não provoquem um incômodo visual. 

Para o sistema de água potável, por exemplo, o chumbo não pode ser utilizado para soldar 

as calhas, como geralmente acontece em calhas metálicas antigas. A água pluvial 

levemente ácida poderia dissolver o chumbo, contaminando o aproveitamento. Dessa forma, 

a escolha do material das calhas também é uma decisão que poderá afetar a qualidade da 

água pluvial armazenada. (TEXAS GUIDE TO RAINWATER HARVESTING, 1997) 

2.1.2.3. Dispositivo de Descarte 

Um procedimento simples de limpeza da água de chuva muito utilizado é a remoção dos 

primeiros milímetros de chuva, através de um componente importante do sistema de 

aproveitamento que é o dispositivo de primeira lavagem. 

Após um período entre chuvas, parte da água que cai no telhado deve ser desviada. Esta 

tem como objetivo a limpeza da superfície de coleta. Removendo impurezas que poderiam 

contaminar a água captada (SACADURA, 2011). 

De acordo com o autor, o volume de água, em litros, a ser desviado tem base na área da 

cobertura e na altura de captação. Ele é dado pelo produto da altura de precipitação pela 

área de captação, dada em m².  

Para a norma brasileira 15227, é recomendado que o dispositivo para o descarte da água de 

escoamento inicial, caso utilizado, seja automático. Além disso, o descarte de água pluvial 

deve ser dimensionado pelo projetista. Porém, na falta de dados, é recomendado que o 

descarte seja de 2 mm da precipitação inicial. (ABNT, 2007)  

Conforme o autor Sacadura (2011), este dispositivo não é essencial para o funcionamento 

mecânico do sistema de coleta de água da chuva, no entanto, aumenta a qualidade da água 

da chuva a ser consumida.  
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2.1.2.4. Dispositivos de Filtragem 

A chuva depois de captada pelo telhado e conduzida pelas calhas e condutores, não vai 

diretamente para o reservatório. Ela deve passar pelos dispositivos de filtragem.  

Segundo a norma brasileira 15227, devem ser instalados dispositivos para remoção de 

detritos. Estes dispositivos podem ser, por exemplo, grades e telas que atendam à NBR 

12213. (ABNT, 2007) 

De acordo com Sacadura (2011), esse processo tem como objetivo reter os detritos ou 

substâncias que por ventura venham com a água pluvial. O desenho da estrutura do filtro é 

feito para que, em condições normais apenas 5% da água que passa se perca levando os 

resíduos. Detritos maiores são levados diretamente para a rede pluvial. 

No dimensionamento de reservatórios têm-se em conta a eficiência do equipamento de 

filtragem (η). Essa eficiência também pode ser chamada de coeficiente de filtro. É entendida 

como a razão entre o volume total de água pluvial filtrada e que atinge o tanque e o volume 

total de água pluvial que chega ao filtro. Assim sendo, as perdas no filtro refletem o volume 

de água que é descartada, normalmente, para o sistema de águas residuais ou pluviais. Um 

valor típico para o coeficiente de filtro é de 0,9, ou seja, 10% da água que entra no filtro é 

conduzida para a rede de água pluvial. 

2.1.2.5. Reservatórios para Armazenamento 

Um dos componentes mais importantes de um sistema de aproveitamento de água pluvial é 

o reservatório, e ele deve ser dimensionado atendendo à ABNT NBR 12217.  

Segundo Lima e Machado (2008), o dimensionamento de reservatório segue alguns 

critérios, como por exemplo: custos totais de implantação, demanda de água, áreas de 

captação, regime pluviométrico e confiabilidade requerida para o sistema. Os reservatórios 

podem ser enterrados, semienterrados, apoiados sobre o solo ou elevados.  

De acordo com a NBR 15527, devem ser considerados no projeto: extravasor, dispositivo de 

distribuição, cobertura, inspeção, ventilação e segurança. Além disso, deve-se dificultar a 

ressuspensão de sólidos e arraste de materiais flutuantes. Dessa forma, a retirada de água 

do reservatório deve ser feita próxima à superfície. Recomenda-se que a retirada seja feita a 

15 cm da superfície (ABNT, 2007). 
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Ainda segundo a norma brasileira, o reservatório, quando alimentado com água de outra 

fonte de suprimento de água potável, deve possuir dispositivos que impeçam a conexão 

cruzada.  

Com relação ao volume de água pluvial aproveitável, a norma considera que ele depende do 

coeficiente de escoamento superficial da cobertura e da eficiência do sistema de descarte 

do escoamento inicial. Existem diversos métodos para seu dimensionamento, que serão 

detalhados no item 2.4. 

Além disso, o volume não aproveitável da água de chuva pode ser lançado na rede de 

galerias de águas pluviais, na via pública ou ser infiltrado total ou parcialmente, desde que 

não haja perigo de contaminação do lençol freático.  

De acordo com a NBR 5625, os reservatórios devem ser limpos e desinfetados com solução 

de hipoclorito de sódio, no mínimo uma vez por ano (ABNT, 1998). Complementando, a 

NBR 15227 afirma que a água pluvial armazenada deve ser protegida contra a incidência 

direta da luz solar e do calor, bem como de animais que possam entrar no reservatório 

através da tubulação de extravasão (ABNT, 2007). 

O reservatório proverá ainda de sistema de descarga de fundo para limpeza periódica. 

2.1.2.6. Sistemas de Bombeamento 

As bombas são utilizadas quando se faz necessário elevar a água a cotas superiores à do 

local de reservação. Isso acontece quando o reservatório é enterrado e é necessário 

abastecer a rede de distribuição de água num SPAAP, por exemplo. 

De acordo com Sacadura (2011), o sistema de bombeamento arranca sempre que houver 

consumo e para sempre que o consumo termina, permitindo um uso eficiente da energia. Os 

equipamentos de bombeamento concebidos para os SPAAPs domésticos devem estar 

tecnologicamente dotados de funções que permitam a gestão da água pluvial de uma forma 

eficiente. 

2.1.3. VANTAGENS E DESVANTAGENS NO USO DO SPAAP 

De acordo com May (2004), existem vários aspectos positivos no uso de SPAAP, pois estes 

possibilitam reduzir o consumo de água potável proveniente das concessionárias, 
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diminuindo os custos do usuário; minimizar riscos de enchentes e preservar o meio 

ambiente reduzindo a escassez de recursos hídricos.  

Complementando, Sant’anna (2006) destaca que o investimento em um SPAAP apesar de 

alto, promove uma redução no consumo de água potável, podendo apresentar maior 

viabilidade econômica em relação ao sistema de aproveitamento tradicional. 

Além disso, Simioni et al (2004) citam outras vantagens do aproveitamento de água de 

chuva e algumas desvantagens, que são apresentadas a seguir. 

Vantagens 

 utiliza da estrutura existente na edificação (telhados, lajes e rampas); 

 gera água com qualidade aceitável para vários fins com simplificado tratamento;  

 complementa o sistema convencional de aproveitamento de água; 

 pode ser usada como reserva de água para situações de emergência ou interrupção do 

abastecimento público;  

 apresenta manutenção relativamente fácil e baixos custos de operação e manutenção 

em relação ao custo atual da água potável. 

Desvantagens  

 apresenta oferta limitada, pois depende da quantidade de precipitação e da área de 

telhado;  

 possui custo de produção mais alto quando comparada com outras fontes;  

 pode gerar uma possível rejeição cultural; 

 apresenta qualidade da água vulnerável a contaminação;  

 exige maiores cuidados de manutenção e operação. 

 

A água captada também pode ajudar na diminuição da erosão local e de inundações 

provocadas pelo escoamento superficial. As inundações são resultado, por exemplo, de 

impermeabilizações de telhados de habitações e pavimentos. Assim sendo, o escoamento 

superficial, que geralmente concentra poluentes e degrada canais, transforma-se em água 

recolhida para satisfazer alguns consumos (BERTOLO, 2006). 
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2.1.4. DIMENSIONAMENTO DE RESERVATÓRIOS 

Segundo Bertolo (2006), o dimensionamento de reservatórios é uma etapa que deve ser 

realizada com cuidado, pois ele geralmente é o componente mais caro do sistema de 

aproveitamento de água pluvial. A capacidade dos reservatórios também influencia na 

eficiência do sistema, ou seja, na sua capacidade de suprir as necessidades de consumo.   

De acordo com Campos (2012), caso o reservatório seja superdimensionado, ele ocupará 

muito espaço no terreno, os custos iniciais e de manutenção serão elevados, e o tempo de 

armazenamento da água será grande, o que pode comprometer na sua qualidade. 

Por outro lado, se ele for subdimensionado, ele não irá suprir de forma adequada a 

demanda estimada, gerando pouca economia de água potável e tornando o sistema 

antieconômico.  

Dessa forma, é interessante realizar um dimensionamento que gere uma melhor viabilidade 

econômica para o sistema. 

2.1.4.1. Definição de Demanda 

Independentemente do método utilizado para dimensionamento do reservatório, é 

necessário determinar a demanda de água pluvial da edificação que será alvo de projeto. 

Sendo assim, para a determinação da demanda, é necessário ter acesso às características 

da edificação a ser estudada. Características como a quantidade de pavimentos, de 

moradores por residência, número médio de descargas das bacias sanitárias, quantidade de 

lavagens do piso, irrigação, entre outros fatores (ILHA; CAMPOS, 2014). 

Segundo Sautchuk et al (2005), o consumo total de água é composto por uma quantidade 

efetivamente utilizada e outra desperdiçada. O desperdício é toda a água que está 

disponível em um sistema, porém não é utilizada. Essa água pode ser perdida pelo uso 

excessivo, gerado pelo descaso dos usuários em relação à necessidade de sua 

preservação. Além disso, a água também pode ser perdida quando é utilizada sem que 

desta se obtenha algum benefício, como é o caso dos vazamentos.  

2.1.4.2. Definição de Oferta 
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Ainda de acordo com Sautchuck et al (2005), para a avaliação da oferta de água devem ser 

relacionadas as possíveis fontes de água, variáveis para cada empreendimento. A análise 

das possibilidades de aplicação de fontes alternativas de água deverá considerar os níveis 

de qualidade da água necessários, as tecnologias existentes, cuidados e riscos associados 

à aplicação de “água menos nobre” para “fins menos nobres” e a gestão necessária durante 

a vida útil da edificação.  

A oferta de água pluvial pode ser estimada a partir da Equação 2.13 (ABNT, 2007): 

𝑉𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣 = p ∗ A ∗ η                                                                                                                 (2.13)                                                                           

Em que,  

Vaprov é o volume de água pluvial aproveitável (oferta de água pluvial), em m³; 

p é a precipitação diária, em mm;  

A é a área de coleta, em m²; 

η é o coeficiente de aproveitamento, adimensional. 

Além da relação da demanda e oferta, é necessário verificar os custos envolvidos na 

aquisição das tecnologias e ao longo da gestão e manutenção do sistema. De maneira 

prática, o resultado desta etapa é a análise quantitativa e qualitativa das possibilidades de 

oferta de água pluvial para a edificação.  

2.1.4.3. Métodos Existentes 

De acordo a NBR 15527 (ABNT, 2007), existem alguns métodos para o cálculo do 

dimensionamento de reservatórios de água pluvial. Dentre eles estão, o Método de Rippl, 

Método de Azevedo Neto, Método Prático alemão, Método Prático inglês e Método Prático 

australiano. Cada método será explicado a seguir. 

a) Método de Rippl  

Ainda segundo a mesma norma, no método de Rippl são utilizadas séries históricas de 

precipitações, transformadas em vazões que alimentam o reservatório. O autor ainda aponta 

que, de forma a facilitar o cálculo, é comum se formularem séries sintéticas, ou seja, 
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elaboradas a partir de uma série histórica de precipitação, que pode ser em base diária ou 

mensal.  

Para o dimensionamento, nesse método, devem ser determinados a demanda média de 

água pluvial (mensal ou diária), a área da superfície de captação e o coeficiente 

de runoff (coeficiente de escoamento superficial). Esses valores são calculados de acordo 

com as necessidades estabelecidas em projeto. 

Além desses valores, é necessário determinar a precipitação média da região. Para isso, é 

utilizada uma série histórica de precipitações médias (mensais ou diárias), de pelo menos 10 

anos (considerando todos os meses, de janeiro a dezembro). 

O dimensionamento por esse método inicia-se pelos cálculos do volume de água pluvial no 

reservatório no tempo t e do volume de água pluvial no tempo t, expressos pelas Equações 

2.1 e 2.2 respectivamente. 

𝑆(𝑡) = 𝐷 (𝑡) − 𝑄 (𝑡)                                               (2.1) 

𝑄(𝑡) = 𝐶 ∗ 𝑃 ∗ 𝐴                                                                                                                       (2.2) 

Em que: 

S (t) é o volume de água pluvial no reservatório no tempo t (L); 

D (t) é a demanda ou consumo de água pluvial no tempo t (L); 

Q (t) é o volume de água pluvial no tempo t (L); 

C é o coeficiente de escoamento superficial;  

P é a precipitação média no tempo t (mm);  

A é a área de captação em projeção no terreno (m2). 

A capacidade do reservatório de água pluvial é calculada por meio da Equação 2.3, 

mostrada abaixo. 

𝑉 =  𝛴 𝑆(𝑡), 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑆(𝑡) > 0                                                                            (2.3) 

Em que, V é o volume do reservatório (L), sendo ΣD(t) < ΣQ(t). 
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b) Método Azevedo Neto 

O método Prático Brasileiro é o primeiro método empírico apresentado na NBR 15527 

(ABNT, 2007). O volume do reservatório de água pluvial é calculado por meio da Equação 

2.4. 

𝑉 =  0.042 ∗ 𝑃 ∗ 𝐴 ∗ 𝑇                                                                                                               (2.4)                                                                                           

Em que: 

V é o volume de água no reservatório, ou o volume do reservatório de água pluvial (L); 

P é a precipitação média anual (mm); 

A é a área de captação em projeção no terreno (m2);  

T é o número de meses de pouca chuva ou seca. 

A NBR 15527(ABNT, 2007) não especifica como determinar o número de meses de pouca 

chuva. 

c) Método Prático Alemão 

“Neste método, o volume do reservatório de água pluvial será, simplesmente, o menor valor 

entre 6% do volume de água pluvial anual e 6% da demanda anual de água não potável 

(Equação 2.5)”. (RUPP; MUNARIM, 2011) 

𝑉𝑎𝑑𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 {
𝑉 ∗ 0.06

𝐷 ∗ 0.06
}                                                                                              (2.5) 

Em que: 

V é o volume de água de pluvial anual (L); 

D é a demanda anual da água não potável (L);  

Vadotado é o volume do reservatório (L). 
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Na NBR 15527 (ABNT, 2007) não consta como se obtém o volume de água pluvial anual 

pelo método Prático Alemão; porém, ele pode ser determinado por meio da Eq. 2.2. 

d) Método Prático Inglês 

Para o dimensionamento do reservatório de água pluvial pelo método Prático Inglês, 

segundo a NBR 15527 (ABNT, 2007), deve-se utilizar a Equação 2.6. 

𝑉𝑎𝑑𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜 = 0.05 ∗ 𝑃 ∗ 𝐴                                                                                                         (2.6) 

Em que: 

V é o volume de água pluvial, ou o volume do reservatório de água pluvial (L); 

P é a precipitação média anual (mm);  

A é a área de captação em projeção no terreno (m2). 

e) Método Prático Australiano 

No último método sugerido pela NBR 15527 (ABNT, 2007), primeiramente se calcula o 

volume de água pluvial por meio da Equação 2.7. 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝐶 ∗ (𝑃 − 𝐼)                                                                                                                (2.7) 

Em que: 

Q é o volume mensal de água pluvial (L); 

A é a área de captação em projeção no terreno (m2); 

C é o coeficiente de escoamento superficial (0,80); 

P é a precipitação média mensal (mm); e 

I é a interceptação da água que molha as superfícies e as perdas por evaporação (seguindo 

recomendação da NBR 15527 (ABNT, 2007), consideraram-se 2 mm). 
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“O cálculo do volume do reservatório é realizado por tentativas através da Equação 2.8 

(onde, para o primeiro mês, considera-se o reservatório vazio), até que seja alcançado um 

valor dentro de um intervalo de confiança de 90% a 99%”. (RUPP e MUNARIM, 2011) 

𝑉(𝑡) = 𝑉(𝑡 − 1) + 𝑄(𝑡) − 𝐷(𝑡)                                                                                               (2.8) 

Em que: 

V(t) é o volume de água pluvial que está no reservatório no fim do mês t (L); 

V(t-1) é o volume de água pluvial que está no reservatório no início do mês t (L); 

Q(t) é o volume de água pluvial no mês t (L); e 

D(t) é a demanda mensal de água não potável (L). 

Quando (V(t-1) + Q(t) – D(t)) < 0, então o V(t) = 0. 

A confiança Cf é estimada por meio da Equação 2.9. 

𝐶𝑓 = 1 −
𝑁(𝑡)

𝑁
                                                                                                                          (2.9) 

Em que: 

N(r) é o número de meses em que o reservatório não atendeu à demanda; e 

N é o número de meses considerado (geralmente 12 meses). 

f) Programa Netuno 

De acordo com Cordova (2009), o programa computacional Netuno é um modelo 

comportamental que foi desenvolvido para estimar o potencial de economia de água potável, 

a fim de calcular um ou mais volumes de reservatórios.  

Segundo Rocha (2009) como dados de entrada para utilização do algoritmo, está a 

precipitação pluviométrica (preferencialmente uma série histórica), a demanda de água 

potável, a demanda de água pluvial, área de captação, volume do reservatório e o 

coeficiente de aproveitamento de água potável. 
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No setor residencial, a demanda de água pluvial pode ser definida em função de uma 

percentagem da demanda de água potável, conforme exemplificado na Eq. 2.10. 

Dapluv =  Dap 𝑥 𝐷 𝑥 𝑛                                                                                                (2.10) 

Em que: 

Dapluv é a demanda de água pluvial (litros); 

Dap é a demanda de água pluvial (adimensional; % da demanda de água 

potável); 

D é a demanda de água potável (litros per capita/unidade de tempo); 

n é o número de moradores da residência. 

Os cálculos são em base diária, considerando-se a demanda e a disponibilidade de água 

pluvial. No intervalo de tempo definido, a água pluvial que escoa pela superfície de 

captação, descontadas as perdas, é conduzida ao reservatório de armazenamento. Quando 

a capacidade do reservatório é excedida, e se a demanda de água pluvial for menor que 

esse volume, essa será atendida e o excesso extravasado. Caso contrário, a demanda será 

atendida parcial ou totalmente pela Concessionária de água potável. (GHISI, 2006b)  

Segundo Rocha (2009), inicialmente deve ser calculado o volume aproveitável de água 

pluvial que escoa pela superfície de captação e é conduzido ao reservatório de 

armazenamento. Em seguida, calcula-se, o volume de água pluvial armazenado no 

reservatório e o volume de água pluvial consumido. 

 O autor explica que o algoritmo pode ser utilizado para descrever a operação de sistema de 

distribuição direto (por gravidade ou circulação forçada); ou sistema de distribuição indireto 

(cisterna e reservatório superior). O algoritmo pode, em último caso, apresentar valores 

ligeiramente superiores de economia de água potável, em relação a valores verificados em 

situações reais. Isto pode ser explicado pelo fato do sistema de aproveitamento ter sua 

capacidade de armazenamento aumentada quando os reservatórios (inferior e superior) 

estão vazios. 

g) Programa Computacional Rain Toolbox 
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De acordo com Campos (2012), a ferramenta denominada Rain Toolbox, está dividida em 

dois módulos: o de simulação e o de otimização.  

O primeiro deles destina-se ao “cálculo da evolução do VPL no tempo, em função de uma 

série histórica de precipitações e da estimativa de reajustes tarifários futuros. Este módulo 

tem como saída o VPL final, o qual foi utilizado como função objetivo. ” (CAMPOS, 2012). 

Enquanto o módulo de otimização “contempla uma topologia global (gbest ou global best 

PSO), ou seja, existe troca de informações entre todas as partículas, o que propicia que a 

convergência seja mais rápida do que quando utilizada a topologia local. ” (CAMPOS, 2012). 

Assim, a posição de uma partícula em um determinando instante representa um possível 

volume para o reservatório, a partir de um volume mínimo (vmin), arbitrariamente 

estabelecido pelo usuário, e de um volume máximo (vmáx), determinado em função da 

definição da fração do lote que será ocupada para o seu posicionamento e de uma altura 

máxima preestabelecida. 

Inicialmente, um enxame de 10 partículas (número padrão) é criado e essas são dispostas 

uniformemente no espaço de busca (dentro do intervalo [vmin, vmáx]). Em seguida, é 

calculado o fitness (indicador de desempenho) de cada partícula e, a partir disso, será 

atualizada a sua melhor posição (pbest) para a posição inicial, uma vez que cada partícula 

conhece apenas esta posição. 

O gbest é definido como sendo a posição da partícula com o melhor fitness do enxame. Nas 

iterações seguintes, as partículas atualizam a sua velocidade de acordo com a Equação 

2.11:  

𝑣𝑖(𝑡 + 1) = 𝑣𝑖(𝑡) + 𝑐1𝑟1(𝑡) ∗ [𝑦𝑖(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)] + 𝑐2𝑟2(𝑡) ∗ [𝑦𝑖(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)]                             (2.11) 

 

Em que:  

vi(t) velocidade da partícula i no instante t;  

xi(t) posição da partícula i no instante t;  

c1 e c2 constantes de aceleração que representam os componentes  cognitivos e sociais do 

aprendizado;  
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r1(t) e r2(t) valores aleatórios, amostrados a partir de uma distribuição  uniforme U (0,1).  

Esses valores têm como objetivo inserir um elemento estocástico no algoritmo. 

A melhor posição, que uma partícula i encontra até então, ou seja, o pbest é representado 

por yt. O cálculo do pbest é efetuado a partir da Equação 2.12:  

𝑦𝑖(𝑡 + 1) =  {

𝑦𝑖(𝑡), 𝑠𝑒 𝑓(𝑥𝑖(𝑡 + 1)) ≤ 𝑓(𝑦𝑖(𝑡))

𝑥𝑖(𝑡 + 1), 𝑠𝑒 𝑓(𝑥𝑖(𝑡 + 1)) > 𝑓(𝑦𝑖(𝑡))}                                         (2.12)      

Em que f: R R (domínio da função em números reais) é a função de fitness, representada 

pelo VPL em função do volume do reservatório.  

Se, em um dado instante t uma partícula x encontra uma posição correspondente ao volume 

que produz um VPL melhor do que o melhor já encontrado por ela até então, o pbest será 

atualizado para a posição que essa partícula ocupa nesse instante t.  

Assim, a partir dos passos apresentados, é calculado o volume que representa o maior VPL. 

2.1.4.4. Análise dos Métodos de Dimensionamento 

Rupp et al. (2011) criticam o dimensionamento por estes métodos apresentados na norma. 

Nos métodos de Rippl e no Prático Australiano, só é possível dimensionar quando há 

diferença positiva entre o volume dos reservatórios e a demanda de água pluvial, ou seja, 

quando em algum momento do período analisado a demanda for superior ao volume. E isso 

não acontece em todos os casos. 

Além disso, os autores afirmam que nos dimensionamentos pelos métodos Azevedo Neto e 

Prático Inglês, os volumes dos reservatórios foram sempre constantes, variando apenas em 

função da precipitação, sendo, portanto, independentes da demanda de água pluvial. 

Ainda segundo os mesmos autores os volumes de reservatório dimensionados pelos 

métodos de Rippl e Azevedo Neto quando comparados com o melhor volume em termos 

potencial de economia de água potável, são maiores e menos econômicos. Os volumes 

obtidos pelo método Prático Inglês são superdimensionados, nos casos de alta precipitação, 

e subdimensionados, nos casos de baixa precipitação. Os métodos Prático Alemão e Prático 

Australiano também subdimensionam o reservatório, em casos de baixa precipitação. 
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Para o cálculo do potencial de economia de água potável em função do volume de 

reservatório de água potável e a análise da qualidade de investimentos em sistemas de 

aproveitamento de água pluvial, os softwares Netuno e Rain Toolbox, respectivamente, são 

os indicados como soluções disponíveis. 

2.2. AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

Para se ter uma completa análise de custos de um projeto é necessário que se faça uma 

avaliação econômica do mesmo. Por meio da avaliação econômica, é verificado se os 

benefícios gerados são superiores aos custos durante toda a vida útil do projeto. Em outras 

palavras, se a implantação de um determinado projeto é vantajosa no aspecto financeiro. 

Segundo Abecassis e Cabral (2000), os projetos podem ser divididos em dois grupos:  

1) os diretamente produtivos 

2) os não diretamente produtivos.  

O primeiro grupo citado visa a criação, expansão ou renovação de atividades de produção 

de bens ou serviços susceptíveis à venda. Enquanto o segundo grupo visa a criação, 

expansão ou renovação de atividades de suporte à produção ou à melhora da qualidade de 

vida individual ou coletiva. 

Segundo os mesmos autores, durante o processo de concepção de um projeto, o problema 

e em seguida seus objetivos deverão ser identificados. A partir disso, pensa-se em possíveis 

soluções para o problema e posteriormente nas ações necessárias para mudar a situação 

atual. Por fim, é feita uma programação detalhada das ações que serão realizadas e do 

resultado esperado dessas atividades. 

Nessa etapa de detalhamento, algumas características do projeto devem ser levadas em 

consideração. Dentre elas, estão a escolha da tecnologia (ou método) a ser utilizada; a 

determinação dos custos e benefícios associados a implantação do método escolhido; e a 

definição das fontes financiadoras do projeto. 

Abecassis e Cabral (2000) também determinam que a medida de interesse em um projeto, 

seja ele privado ou social, é o seu grau de rentabilidade. Sendo assim, foram criados 

indicadores de seleção de um projeto dentre as várias alternativas possíveis. Tais projetos 
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possuem métodos diferentes, porém solucionam o problema e alcançam o mesmo objetivo 

desejado. 

Entre os indicadores tradicionalmente utilizados, os mais adotados são o Valor Presente 

Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR). Porém, ainda existem outros indicadores 

como o Payback ou Tempo de Retorno.  

Todos os indicadores são baseados no Fluxo de Caixa Descontado. Galdi et al (2008) 

afirmam que a sua metodologia “tem como base o conceito de que o dinheiro tem valor 

diferente no tempo” e que o valor de um ativo é o somatório dos valores presentes dos seus 

fluxos de caixa futuros (esperados). De acordo com Endler (2004), esse método pode 

determinar o valor de longo prazo de uma ação, porém é comum usar taxas de desconto 

incorretas na mensuração do valor de uma empresa. Isso gera decisões equivocadas sobre 

aceitação de investimentos, trazendo grandes consequências sobre a perspectiva futura de 

uma empresa, como a desvalorização do preço de suas ações. 

Contudo, para projetos com apenas variáveis determinísticas e pequena variação de 

resultados, os indicadores tradicionais e mais simples produzem resultados confiáveis. 

Dessa forma, é possível aplicar esses métodos de forma isolada. Enquanto isso, para 

projetos que apresentam incertezas relevantes e eventos estocásticos, é necessário o uso 

de análises mais sofisticadas, como as citadas anteriormente (LANG, 2007). 

2.2.1. Valor Presente Líquido (VPL) 

O Valor Presente Líquido, também conhecido como Valor Atual Líquido, trata-se de um 

somatório do fluxo líquido atualizados do projeto. Sendo interpretado como a quantificação 

da geração de lucro do investimento em análise. Sua fórmula genérica é dada pela equação 

2.14: 

𝑉𝑃𝐿 = ∑𝑡=0
𝑛 𝐶𝐹𝑡

(1+𝐾)𝑡                                                                                                                (2.14) 

Em que, 

Cft é o fluxo de caixa, podendo ser positivo ou negativo; 

K é a taxa de atualização (rendimento esperado); 

t é o número do período; 
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n é o total de períodos ou horizonte de análise; 

Segundo Santos (2011), a equação pode gerar 3 tipos de resultados diferentes: VPL< 0, 

VPL=0 e VPL>0. No primeiro caso (VPL<0), significa que o projeto não é economicamente 

viável para a taxa de atualização desejada. No caso de VPL=0, significa que o projeto é 

indiferente. Enquanto que no caso de VPL> 0, o projeto é economicamente viável, gerando 

benefícios financeiros aos empreendedores do mesmo. 

Segundo Abecassis e Cabral (2000), é importante definir bem a taxa a ser usada no cálculo 

do VPL, pois o mesmo terá maior valor quanto mais baixa for a taxa de atualização. É 

recomendado utilizar uma taxa mínima de atualização igual ao juro praticado no mercado ou 

igual ao custo do capital investido em caso de que o projeto tenha financiadores externos. 

Contudo, a análise pelo Valor Presente Líquido apresenta algumas limitações, entre elas as 

seguintes podem ser destacadas: 

 Para um determinado VPL, pode ser necessário um elevado investimento ou um 

investimento de montante pequeno. 

 Para a comparação entre projetos, é necessário que as atualizações sejam feitas para um 

mesmo momento de referência, pois a análise será invalida em situações diferentes. 

 O projeto pode ser considerado economicamente viável ou inviável dependendo do valor de 

K. A partir de um valor de K, o VPL será negativo. 

2.2.2. Taxa Interna de Retorno (TIR) 

A Taxa Interna de Retorno é a taxa que toma o valor atual dos benefícios financeiros futuros 

do investimento e iguala ao valor atual dos custos do investimento. Ela pode ser entendida 

como a taxa de rendimento periódico do projeto. 

Pode-se calcular a Taxa Interna de Retorno ao considerar o VPL igual a zero, representado 

pela equação 2.15, cujas variáveis são as mesmas apresentadas para o VPL:  

𝑉𝑃𝐿 = ∑𝑡=0
𝑛 𝐶𝐹𝑡

(1+𝐾)𝑡 = 0                                                                                                          (2.15) 

Este critério é muito utilizado quando não se sabe as reais condições de financiamento do 

projeto. A TIR também é usada quando existe dúvida entre projetos com investimentos e 

vida útil significantemente distintas. 
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Após a determinação da TIR do projeto, essa deve ser comparada com a taxa de juros do 

financiamento (caso o projeto seja financiado). Isso é realizado para verificar se o 

empreendimento em questão é economicamente rentável ao ponto de remunerar o capital 

próprio e o capital de terceiros. 

Segundo Abecassis e Cabral (2000), também é recomendável comparar a TIR com a taxa 

de juros do mercado financeiro. Isso cria a possibilidade de um empreendedor investir no 

mercado em detrimento do projeto analisado, caso seja menos rentável ou com maior grau 

de riscos e incertezas. 

Entretanto, segundo Santos (2011), a TIR apresenta limitações da mesma forma que o VPL. 

Podem-se destacar as seguintes: 

 Considera o custo de capital (juros) constante durante o tempo. 

 

 Perante as escolhas entre projetos não convencionais (projetos que apresentem fluxo de 

caixa intercalares ou finais negativos) é desaconselhado o uso de TIR, pois pode resultar 

em vários resultados, gerando dificuldade de análise. 

2.2.3. Payback (Tempo de Retorno) 

“O tempo de retorno (payback) refere-se ao tempo decorrido entre o investimento inicial e o 

momento o qual o lucro líquido acumulado se iguala ao valor desse investimento” 

(WOTTRICH, 2010, p. 41). 

Ainda segundo o mesmo autor, esse método apresenta grandes limitações, visto que não 

leva em consideração corretamente os riscos presentes, financiamentos, e o custo de 

oportunidade de um projeto. Para a obtenção do payback é utilizada a condicional 

apresentada na Equação 2.16. 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 𝑇 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜  ∑ 𝐹𝑐𝑡 = 𝐼𝑜𝑇
𝑡=0                                                                                  (2.16) 

Em que,  
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T é o tempo; 

Fct é o fluxo de caixa em determinado tempo; 

Io é o investimento inicial; 

Considerando as outras variáveis constantes, o investimento com menor payback é 

considerado a melhor opção. Isso ocorre porque o valor é recuperado mais cedo. Além 

disso, quanto menor o payback, menor o risco, pois é normalmente assumido que quanto 

mais longo o payback, mais incertos são os retornos positivos da caixa. 

2.3. AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE SPAAP´S 

Após definida qual a configuração do sistema predial de aproveitamento da água pluvial 

(SPAAP) e qual indicador que serão utilizados, dá-se início à análise financeira do projeto. É 

necessário determinar e/ou definir os seguintes aspectos do projeto: categoria do edifício 

(residencial ou comercial), valor economizado, valor de custo de implantação, custo de 

manutenção e retorno financeiro. 

A categoria do edifício é o parâmetro que diferencia a tarifa cobrada pelo m³ de água. Neste 

caso, um volume menor de água consumida implica na cobrança de uma tarifa reduzida 

pela companhia de saneamento. Portanto, o conhecimento prévio da categoria do edifício e 

da estimativa de seu consumo é necessário, pois o valor do m³ de água varia de acordo com 

estes dois fatores. 

Segundo Bertolo (2006), os principais custos de instalação do projeto são devidos às 

despesas necessárias para os projetos, levantamentos e construção do empreendimento. 

São inclusas, nesta última, os custos de mão-de-obra e materiais necessários. 

A autora define, também, que os custos de manutenção e operação do SPAAP se referem 

às despesas de energia, mão-de-obra, equipamentos, materiais químicos e análise de 

parâmetros de qualidade da água. São custos relativos à operação, execução de 

reparações ou substituições, limpezas, inspeções e revisões necessárias durante toda a 

vida útil do empreendimento.  
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Estimados, o custo total gerado pela instalação e manutenção do SPAAP, a rentabilidade é 

calculada mediante estimadores financeiros. O Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa 

Interna de Retorno (TIR), segundo Abecassis e Cabral (2000), são excelentes ferramentas, 

que quando comparadas com a taxa de juros do mercado financeiro, calculam se este seria 

rentável, considerando seu grau de riscos e incertezas. 

Pela literatura, pode-se encontrar alguns casos em que ocorreu a instalação do SPAAP, 

sendo analisado a viabilidade econômica de cada um desses projetos. Na Quadro 2.2 estão 

representados exemplos da análise financeira de alguns SPAAP. 

Quadro 2.2- Exemplo de Análise Financeira 

Autor Local Tipo de 

Edificação 

Área 

Construída 

Consumo 

médio de 

água Inicial  

Consumo 

médio de 

água Final  

Valor médio 

economizado 

na conta de 

água  

Tempo de 

Retorno 

(anos) ou 

valor do 

VPL ou TIR 

(%) 

Análise 

Financeira 

MARINOSKI, 

A.K. GHISI, E. 

(2008) 

Florianópolis, SC, 

Brasil 

Instituição de 

Ensino 

5199,45(m²) 201,25 

(m³/s) 

109,08 

(m³/s) 

407,77(R$) - 

mensal 

4,8 PAYBACK 

BILL HICKS,P. 

E. (2008) 

Arlington County, 

Virginia, US 

Comercial 

(North Moore) 

601790(ft²) - - 1722,85 (US$) - 

anual 

-105374 VPL 

BILL HICKS, P. 

E. (2008) 

Arlington County, 

Virginia, US 

Comercial 

(Navy League 

Building) 

212947(ft²) - - 

 

1895.89(US$) - 

anual 

-54246,22 VPL 

ATHAYDE 

JÚNIOR, G.B., 

DIAS, I.C.S., 

GADELHA, 

C.L.M. (2008) 

João Pessoa, PB Residencial 

Alto Padrão (6 

habitantes) 

- 192.8 

(L/hab.dia) 

- 

 

- 
R$1278,17 

até R$2254 

VPL 

PATTON, F.L.J, 

FOLEGATTI, M.V. 

(2012) 

Piracicaba, SP Laboratório de 

Ecologia 

Isotópica 

- 0,55 (m³/dia) 0,30 

(m³/dia) 

 

R$ 86,70 - mês 
-1,06% TIR 

Na pesquisa realizada por Marinoski e Ghisi (2008), o custo total de implantação foi de R$ 

17.615,56 e o benefício com economia de água foi de R$ 407,77 ao mês (o que equivale a 
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92,17 m³ de água potável por mês). A área de captação do telhado é de 3300 m². A 

demanda é para bacias sanitárias, mictórios, pia da cozinha, bebedouros e lavatórios.  Com 

base na economia mensal de água potável gerada e no custo total de implantação do 

sistema, estimou-se que o período de retorno do investimento é de 4 anos e 10 meses. 

Porém, na análise econômica do investimento, os custos associados à desinfecção e 

tratamento da água pluvial não foram considerados. Ainda assim a implantação desse 

sistema mostrou-se economicamente viável, pois proporcionaria grande potencial de 

economia de água potável, trazendo benefícios financeiros em médio prazo. 

No trabalho de Hicks (2008), foi analisada a implantação de um SPAAP em dois edifícios 

comerciais diferentes, ambos situados na mesma cidade de Arlington, Virginia. Dessa forma 

a precipitação média mensal de 3,28 polegadas é a mesma para os dois. Além disso, nos 

dois casos, a água seria captada apenas através da área do telhado. 

Para o primeiro edifício North Moore, existem 24 pavimentos comerciais e 10 pavimentos 

para estacionamento de veículos. Além disso, o paisagismo é representado por 13 árvores 

que necessitam de irrigação. A demanda de água para irrigação representa menos de 0,1% 

do total de água demandada. Contudo, existem deficiências significativas (isto é, cerca de 

um milhão de galões por mês) entre o potencial de captação e a demanda de água 

direcionada para descargas de bacias sanitárias e paisagismo. O custo dos componentes do 

sistema foi de US$178,800.50, e o maior valor foi dado pelo preço dos reservatórios 

enterrados necessários ao sistema. Para o cálculo do resultado da análise econômica, 

foram utilizados os valores de custos e benefícios relacionados ao estudo de caso. Como foi 

verificado, o projeto não encontrou um valor de VPL positivo. Os custos de construção do 

sistema foram bastante altos e prevaleceram sobre os benefícios da sua implantação. 

Dessa forma, a implantação do SPAAP não foi viável.  

O segundo edifício Navy League Building, possui 7 pavimentos comerciais e 4 pavimentos 

destinados a estacionamento. O paisagismo é representado por 16 árvores, sendo a 

demanda de água para irrigação representante de menos de 1% do total de água 

demandada. Contudo, o equilíbrio de água gera um déficit de mais de 300,000 galões por 

mês. No entanto, um sistema poderia ser construído e completado com água potável para 

cobrir essa deficiência. O orçamento do projeto de SPAAP seria de US$179,424.58. Da 

mesma forma que o edifício anteriormente citado, o VPL não encontrou um valor positivo, 

tornando inviável a implantação do sistema.  
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No trabalho de Athayde Júnior et al (2008) foi realizada a avaliação da viabilidade 

econômica da implantação de sistemas de aproveitamento de água pluvial para moradias de 

alto padrão. A demanda de água é direcionada ao aproveitamento das bacias sanitárias, 

chuveiro, lavatórios, tanques, máquina de lavar roupas, lavagem de automóveis e irrigação 

de jardins e piscinas na cidade de João Pessoa, PB. As residências de alto padrão 

apresentam, em média, uma população de 6 habitantes, consumo per capita de 192,8 

L/hab.dia e área de captação de águas pluviais, feita pelo telhado, de 300 m². Com o 

objetivo de verificar o conhecimento da população em relação à utilização de água pluvial e 

melhorar esta aceitação, foi desenvolvida uma pesquisa de campo com um espaço amostral 

de 800 domicílios. Os reservatórios para armazenamento de água pluvial foram 

dimensionados pelo método Rippl para possíveis valores de capacidade de acumulação. A 

fim de atender à reservação equivalente a dez dias de consumo, foram calculados volumes 

desde máximo (102,29 m³) até o mínimo possível (10,37 m³). Para o alto padrão, em virtude 

do valor mais elevado de tarifa e da quantidade maior de águas pluviais utilizadas, a 

alternativa é economicamente viável, com VPL variando de R$ 1.278,17 a R$ 2.254,00.  

No projeto desenvolvido por Patton e Folegatti (2012), o objetivo era estimar a redução do 

consumo de água dos vasos sanitários do Laboratório de Ecologia Isotópica (CENA/USP). A 

demanda dos vasos sanitários do laboratório foi estimada em 0,55m³/dia de água. No 

sistema foi utilizado um reservatório de 10 m³ que apresentou uma oferta real de água de 

0,25m³/dia, suprindo 45,45 % da demanda. A economia gerada por mês seria de R$ 86,70. 

Ao fim de 120 meses, a taxa interna de retorno seria de –1,06%. Os resultados da análise 

dos indicadores econômicos mostram a inviabilidade da implantação do sistema.  
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

Para a elaboração desse estudo foi empregada uma sequência para o desenvolvimento da 

pesquisa. Os métodos utilizados estão citados na Figura 3.1 a seguir. 

Figura 3.1 – Metodologia para Desenvolvimento do Trabalho 
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3.1. ESCOLHA E CARACTERIZAÇÃO DO CASO 

A escolha do objeto de estudo é parte fundamental para o desenvolvimento do projeto. O 

critério de seleção do condomínio a ser estudado foi o fácil acesso aos projetos topográficos 

e arquitetônicos do mesmo, considerando que ele também é objeto de estudo de um 

trabalho em desenvolvimento da mestranda Lorena Pires.  

A partir da planta de todo o condomínio (1000 residências) foi escolhida uma quadra, onde 

estava situado um lote institucional, para que o reservatório para o sistema coletivo pudesse 

ser instalado. Este lote também foi escolhido a partir da topografia, considerando que a cota 

do terreno dos lotes tem caimento de forma que, no sistema coletivo, a água a ser coletada 

escoa por gravidade até o reservatório. Nessa quadra escolhida, o lote individual tem área 

de 250 m², sendo 10 metros de largura por 25 metros de comprimento.  

Como próximo passo foi executado o traçado das tubulações, posicionando as tubulações 

de coleta de água dentro dos lotes, enquanto as de distribuição estão situadas nos 

logradouros públicos. Os programas AutoCAD, HidroCAD e REVIT foram as ferramentas 

computacionais utilizadas para o desenvolvimento do traçado e visualização gráfica do 

sistema implantado. 

3.2. DEFINIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA UTILIZADO 

Para o projeto, foram estudados dois tipos diferentes de cenário para instalação do SPAAP. 

O primeiro deles é uma única habitação isolada enquanto o segundo trata de um sistema 

coletivo. O sistema individual é composto de três reservatórios, sendo um superior para 

água potável, já previsto no projeto original, e outros dois para água pluvial, sendo um 

inferior e outro superior. O reservatório será alimentado pela água pluvial captada do 

telhado. A água pluvial do reservatório será bombeada para um outro reservatório superior, 

exclusivo para água pluvial, situada sobre a laje da habitação. E, a partir dele, a água será 

distribuída para a residência.  

A garantia do abastecimento em caso de falta de água pluvial ocorrerá por meio de um 

sistema composto com válvula solenoide e sensores de nível, conforme proposto em 

Hernandes et al (2004) e apresentado na Figura 3.2. Neste caso, com a ausência de água 

no reservatório superior de água não potável, o sensor de nível permitirá a abertura da 

válvula solenoide, alimentando-o assim com água potável.  
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Figura 3.2 – Sistema de aproveitamento composto com válvula solenoide e sensores de nível  

 

Fonte: Hernandes et al (2004) 

No sistema coletivo, há um reservatório apoiado de água pluvial que recebe água coletada 

de todos os 33 lotes dispostos no quarteirão por gravidade, e distribui a água armazenada 

para os lotes de forma pressurizada para vencer o desnível entre o reservatório e os lotes. 

Neste cenário, o reservatório superior de água pluvial de cada habitação, bem como o 

sistema de distribuição e alimentação no caso de colapso, será o mesmo do sistema 

individual. 

3.3. PARÂMETROS DE PROJETO 

Entre os parâmetros empregados foi utilizado coeficiente de escoamento de 0,8, 

coeficientes do dia de maior consumo (k1) e hora de maior consumo (k2) de 1,2 e 1,5, 

respectivamente. Inclinação do telhado e a das tubulações, adotados em 30% e 0,50%, 

respectivamente. O material utilizado para a tubulação é o PVC. O índice pluviométrico 

(192mm/h) foi calculado de acordo com a NBR 10844 para um período de retorno de 25 

anos relativo à cidade de Goiânia. 
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3.4. DIMENSIONAMENTO DO PROJETO 

O dimensionamento do projeto das duas configurações de sistemas foi dividido em três 

partes. A primeira refere-se ao dimensionamento do subsistema de armazenamento de 

água pluvial, subsistema de coleta e transporte e o subsistema de bombeamento, executado 

segundo instruções normativas. Detalhes de cada um destes subsistemas são apresentados 

a seguir. 

3.4.1. Subsistema de armazenamento de água pluvial 

Para o dimensionamento dos reservatórios, utilizou-se o programa computacional NETUNO, 

descrito em ROCHA (2009). Sendo utilizada para tal, uma série de precipitação de 15 anos, 

descarte de 2 mm e coeficiente de escoamento de 0,8.  

3.4.1.1. Determinação da Demanda Total  

Para a determinação da demanda, determinou-se que a água pluvial seria utilizada na 

irrigação do jardim, lavagem de piso, descarga de bacias sanitárias e lavagem de roupa.  

Para a determinação da demanda de cada residência, foram utilizados dois trabalhos, que 

fizeram o estudo de implantação do sistema de aproveitamento de água pluvial em 

residências de baixa renda. Foram retirados os dados da demanda para bacia sanitária, 

máquina de lavar roupa, e tanque para ser usado em irrigação e lavagem de piso. 

No trabalho de Marinoski (2014), foi analisado como seria a implantação do SPAAP para 

fins não potáveis em três edificações com rendas diferentes, porém pertencentes a mesma 

faixa (baixa renda). A seleção das  famílias em estudo eram através dos seguintes critérios: 

possuir renda familiar igual ou inferior a 3 salários mínimos (3 x R$ 622,00 = R$ 1,866,00 – 

abril de 2012);  residir em favelas; ou possuir  residência  financiada  pelo  programa  Minha  

Casa  Minha Vida  ou  outro  programa  habitacional  público  para  famílias  de  baixa renda. 

Assim sendo, foi realizada uma média aritmética para cada equipamento das diferentes 

rendas. Em seguida, foram também analisadas as demandas do trabalho de Barreto (2008). 

A Tabela 3.1 apresenta os valores estudados no trabalho dos dois autores citados.  
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Tabela 3.1 - Consumo por Habitação de Interesse Social 

 
Autores 

Demanda a ser Economizada Barreto (2008) Marinoski (2014) 

 
 

Renda 1 Renda 2 Renda 3 Média 

Bacia Sanitária (L/dia/hab.) 14 46 25,4 19,5 30,30 

Maq. Lavar (L/dia/hab.) 27,7 23 20,9 7,2 17,03 

Tanquinho de Lavar (L/dia/hab.) 23,3 - - - - 

Tanque com máquina de lavar (L/dia/hab.) 21 - - - - 

Tanque (L/dia/hab.) 13,6 6 2,3 0,9 3,07 

Torneira externa - 2,3 1,2 5,8 3,10 

 

Determinou-se também o número de usuários para cada edificação. Os dados utilizados 

foram retirados do censo do IBGE (2010). A conclusão deste estudo foi de que, em Goiás, a 

média de moradores é 3,2 habitantes por domicílio.  

A partir destas definições, é possível determinar a demanda para cada residência e, 

consequentemente, a demanda para toda a quadra.  

3.4.1.2. Determinação da Oferta 

Para determinar a oferta de água pluvial, foi preciso analisar o regime pluviométrico local. 

Uma série de 15 anos de dados diários da cidade de Goiânia, tirado do portal de 

AGRITEMPO, foi a base desta análise. 

A partir desta série, foram levantadas as médias mensais e períodos de estiagem máximos. 

Mediante o uso destas informações, foi possível determinar a oferta máxima de água. 

Para o cálculo da oferta, foi determinado a área de contribuição para coleta de água pluvial. 

No sistema estudado, esta área é apenas a do telhado. 

3.4.1.3. Aplicação do Programa Netuno 

Uma vez definidas a demanda e oferta, foram calculados os volumes dos reservatórios 

utilizando o programa Netuno (GHISI, CORDOVA, 2014). Neste programa deve-se entrar, 

com as informações de demanda e oferta, definidas anteriormente, mas também aspectos 

como coeficiente de escoamento superficial, coeficiente de aproveitamento além do 

percentual da variação do potencial mínima, o que define o volume ótimo.  

Já foram definidos os valores que foram considerados para o escoamento superficial. Para o 

coeficiente de aproveitamento, considerou-se 0,8. Adotou-se também que a diferença de 
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potencial é de 0,2 e 0,5%/m³. Maiores detalhes sobre a validação e aplicação do programa, 

encontram-se em Rocha (2009). 

Outra informação que deve ser abordada é o volume do reservatório superior. Para os casos 

analisados, este volume será igual a demanda diária de cada edificação. 

3.4.2. Dimensionamento dos Subsistemas de Coleta, Distribuição e Recalque 

3.4.2.1. Subsistema de coleta  

Considerou-se que a captação da água seria realizada apenas através do telhado da 

residência. Para a implantação do sistema, é necessário instalar calhas, condutores verticais 

e horizontais, elementos que não estão presentes no projeto original. A água captada será 

drenada pelas duas calhas que serão instaladas no telhado. A partir desse ponto, a água 

será conduzida pela tubulação composta por condutores verticais e horizontais. A seguir, 

deve existir um sistema de descarte de primeira água de chuva, que, conforme explicado 

anteriormente, é considerada como água suja. E, por fim, passará por um sistema de 

filtração, antes de ser escoada para o reservatório inferior. 

Dessa forma, foi necessário dimensionar as calhas, tubulações e bomba. Sendo necessário 

determinar a área de contribuição do telhado para o dimensionamento das calhas. A sua 

área de contribuição é dada por: 

𝐴𝑐 = (𝑎 +
ℎ

2
) ∗ 𝑏                                                                                                                   (3.1) 

Em que,  

a é largura do telhado em m; 

b é o comprimento do telhado em m; 

h é a altura do telhado em m; 

Foi adotado que a base da calha é duas vezes a sua altura, a borda livre é igual a 2/3 da 

altura e que a inclinação do telhado é de 30%. Dessa forma, através da Equação 3.2, é 

possível determinar a altura da lâmina de água.  
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ℎ = (
𝑄

6874033,34∗𝑖0,5)

3

8
                                                                                                             (3.2)             

Para o dimensionamento do conduto vertical, foi necessário conhecer seu comprimento total 

e a altura da lâmina de água na calha. A partir da Figura 3.3, foi possível definir o diâmetro 

dos condutores verticais, sendo o mínimo de 70 mm definido pela NR 10844 (ABNT, 1989) e 

a tubulação comercial existente mais próxima de 75 mm. 

Figura 3.3 - Diâmetro do condutor vertical para calha com saída em aresta viva 

 

Fonte: NR 10844 (ABNT 1989) 

Para o dimensionamento do conduto horizontal, foi necessário estabelecer o número de 

Manning, a inclinação do telhado e a vazão de projeto captada e, em seguida, utilizada a 

Tabela 3.2.  
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Tabela 3.2- Determinação do condutor horizontal 

 

Fonte: NR 10844 (ABNT 1989) 

3.4.2.2. Subsistema de distribuição 

As primeiras informações necessárias para o dimensionamento das tubulações de 

distribuição são: o número de equipamentos que a tubulação vai atender, a vazão que cada 

peça necessita para o funcionamento adequado e o “peso” de cada peça de utilização, 

relacionados diretamente com os diâmetros mínimos necessários. Estas informações foram 

retiradas na NBR 5626/1998 (ABNT, 1998) e estão apontadas no Quadro 3.1. 

Tabela 3.3 – Pesos relativos e vazões de projeto  

 

Fonte: NBR 5626 (ABNT, 1998) 
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A partir do Quadro 3.1, é possível determinar a vazão de projeto necessária para os 

equipamentos que irão utilizar da água pluvial. São eles: bacia sanitária, lavadora de roupa, 

torneira de jardim, ou lavagem em geral, e tanque. Como o ramal alimenta mais de um 

equipamento, utiliza-se o método dos pesos.  

O reservatório de água pluvial apresenta duas saídas, uma delas distribui água para a área 

de serviço, onde é considerado máquina de lavar roupa, torneira e tanque. Enquanto a outra 

abastece a bacia sanitária.  

Para o dimensionamento do sistema de recalque é necessário determinar o caminho crítico 

da distribuição, sendo este o caminho que apresenta maior perda de carga.  Para o sistema 

foram adotados dois caminhos como será apresentado no capítulo 4.  

Após a determinação do caminho crítico, é necessário determinar o desnível de sucção, 

desnível do recalque e suas respectivas perdas de carga por atrito.  

A perda de carga foi calculada pela Equação de Hazen-Willians. Com estes dados, é 

possível utilizar os ábacos de curvas características das bombas e determinar qual a bomba 

necessária e o seu rendimento.  

Figura 3.4 - Curva característica Q(m³/h) X H(m) 

 

Fonte: KSB (2013) 

 

 

 



Comparação Econômica de SPAAP para Habitação de Interesse Social                                                            51 

  
 

__________________________________________________________________________________ 
F. P. R. Reis, L. B. Cruvinel,R. M. Pacheco 

 

Figura 3.5 - Curva característica Q(m³/h) X NPSH(m) 

 

Fonte: KSB (2013) 

Figura 3.6 - Curva característica Q(m³/h) X Potencia(hp) 

 

Fonte: KSB (2013) 

De acordo com a NBR 15527 (ABNT, 2007), é recomendado descartar 2 mm de 

precipitação inicial. Assim, para o cálculo do volume de água descartada, multiplica-se os 2 

mm pela área do telhado. De acordo com Hernandes et al (2004) a tubulação de descarte 

seca em 3 dias. A tubulação de descarte será ligada à jusante na tubulação do extravasor, 

que é ligado no reservatório.  

Foram utilizados os parâmetros definidos no item 3.3, como k1 e k2. O k1 representa o 

coeficiente do dia de maior consumo e o K2 o coeficiente da hora de maior consumo. Para 
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estes valores, foram adotados, 1.20 e 1.50, respectivamente.  Além disso, é necessário 

conhecer a demanda de água não potável por residência e o número de residências no 

quarteirão. 

Assim, o valor da vazão, em m³/s, é calculado pela Equação 3.1. Já a determinação do 

diâmetro está representada na Tabela 3.3. 

𝑄 = 𝑘1 ∗ 𝑘2 ∗
𝐷

1000∗86400
                                                                                                        (3.3) 

Em que,  

Q é a vazão em m³/s; 

D é a demanda em L/dia/casa; 

Tabela 3.4 - Determinação do diâmetro da rede de distribuição. 

 

 Fonte: Martins1 (1978) apud Tsutyia (2006) 

Entrando com o valor da vazão na Tabela 3.3, é possível determinar o diâmetro da 

tubulação. O diâmetro mínimo para rede de distribuição é igual a 50 mm, segundo a NR 

12218 (ABNT, 1994).   

O sistema coletivo de distribuição considera também o abastecimento para cada lote. O 

método de dimensionamento será o mesmo para o sistema individual. O dimensionamento 

das tubulações de distribuição em cada lote se encontra no item 3.4.2.1. 

                                                           
1 MARTINS, J.A. Redes de Distribuição de Água. Capítulo 13. In: Técnica de Abastecimento e Tratamento de 
Água. Vol I. CETESB. São Paulo, 1976. 
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O sistema de recalque para a configuração individual foi dimensionado da mesma forma que 

o coletivo.  

3.5. AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

Na determinação da avaliação econômica, foi realizado o cálculo dos custos de instalação, 

manutenção e operação do SPAAP. Em seguida, foram determinadas a economia gerada e 

as variáveis econômicas, tais como inflação dos custos e taxa de reajuste da água. 

3.5.1. Determinação do Custo de Instalação  

Para a análise do custo total, foram definidos preços para instalação de cada componente 

que é empregado no SPAAP.  É necessário o conhecimento de custos, como: reservatório, 

bomba centrífuga, calhas, mão de obra para instalação, sistema de descarte, etc. Esses 

valores foram encontrados nas Tabelas da SINAPI (2016). Porém, quando não estavam 

presentes nessas Tabelas, foi-se executada a composição unitária do item, considerando 

custos de mão de obra, instalação e preço do produto. 

3.5.2. Determinação do Custo de Manutenção e Operação 

Os custos de manutenção e operação são a quantidade de capital que será gasta em cada 

período de tempo, seja com análise da qualidade de água, gasto com limpeza do filtro ou 

consumo de energia, como mostrados na Quadro 3.1.  
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Quadro 3.1 – Custos de Manutenção e Operação 

Descrição Periodicidade Critérios Valor 

Consumo de energia Mensal 
Conjunto motor-bomba com 
6h de funcionamento por dia  

R$ 15,4433 

Consumo de produto de 
desinfecção 

Mensal 
4g para cada 1 m³ de água 

Balde de 1 kg de cloro de R$ 
22,36 

R$ 0,08928 

Realização de ensaios 
previstos pela ABNT (2007) 

Mensal 

Cloro                                            
pH                                     

Turbidez                                 
Cor 

R$ 10,00                         
R$ 15,00                              
R$ 15,00                               
R$ 10,00 

Limpeza do filtro  Bimestral  
Mão de obra (meia diária de 

um servente) 
R$ 30,64 

Realização de ensaios 
previstos pela ABNT  

Semestral  
Coliformes totais e 

termotolerantes  
R$ 50,00 

Limpeza da calhas e 
manutenção da bomba 

Anual 
Mão de obra (diária de um 

servente) 
R$ 61,28 

Limpeza do reservatório  Anual Preço do serviço R$ 20,00/m³ 

 Fonte: Pacheco (2016) 

Os custos bimestrais foram considerados nos meses pares, os custos semestrais nos 

meses de junho e dezembro e o custo anual foi considerado no mês de janeiro.  

Outro fator utilizado, segundo FGV (2016), foi a taxa de inflação dos custos, retirada do 

Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), como mostrado na Tabela 

3.4. Esse fator é referente a inflação de um ano inteiro, considerando a soma das inflações 

de todos os meses. E o valor utilizado para projeto foi a média dos valores dos 15 anos.  
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Tabela 3.5 – Valor Acumulado da Inflação por ano 

Ano Valor Acumulado Inflação (%) 

2015 7,217 

2014 6,74 

2013 8,0694 

2012 7,2622 

2011 7,5842 

2010 7,5683 

2009 3,2062 

2008 11,9674 

2007 6,0324 

2006 5,0452 

2005 6,8488 

2004 10,9428 

2003 14,76 

2002 12,44 

2001 9,03 

MÉDIA (%) 8.314 

Fonte: FGV (2016)  

3.5.3. Determinação da viabilidade da economia Gerada 

Para determinação da viabilidade determinou-se o valor presente líquido (VPL). Para tal, 

torna-se necessário o levantamento dos custos, a economia gerada e a definição da taxa 

mínima de atratividade. 

Para verificar a economia gerada foi preciso conhecer os valores da quantidade de água 

utilizada provenientes da concessionária. Além disto, foi determinada a quantidade de água 

pluvial ofertada e a demanda de água não potável. 

A economia gerada foi calculada pela redução na quantidade da água pública utilizada 

multiplicada pela tarifa cobrada mensalmente pela água, tendo assim o valor financeiro da 

economia gerada devido ao SPAAP. As tarifas de água consideradas nesse trabalho estão 

representadas na Tabela 3.6.  
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Tabela 3.6 - Tarifas de água e esgoto 

Categorias  
Faixas de 

Consumo/Economia 
(m³/mês) 

Tarifas 

Água (R$/m³) 
Coleta e afastamento 

de esgoto (R$/m³) 
Tratamento 

Residencial 
Social  

1 a 10 1,54 1,23 0,31 

11 a 15 1,74 1,39 0,35 

16 a 20  1,99 1,59 0,40 

FONTE: SANEAGO (2016) 

No cálculo do VPL, também foram utilizados reajustes anuais de um período de 21 anos (de 

1995 a 2015) para habitações de interesse social. Os dados foram retirados da SANEAGO.  

Os valores estão dispostos na Tabela 3.6.  

Tabela 3.7 – Reajustes anuais da tarifa de água 

Anos 
Reajustes 

(%) 
Anos 

Reajustes 
(%) 

1995 7,7  2006 0 

1996 15,2  2007 0 

1997 10,8 2008 3,4 

1998 2,2 2009 5,8 

1999 3,3 2010 3,9 

2000 9,5 2011 5,3 

2001 8,7 2012 9,1 

2002 24,7 2013 3,4 

2003 26,1 2014 5,7 

2004 11,8 2015 2,4 

2005 6,0 - - 

Fonte: SANEAGO  

A taxa mínima de atratividade será de 9% a.a., de acordo com Alencar (2004). 

3.6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O estudo busca destacar as características da edificação e dos dados pluviométricos da 

cidade escolhida. Além disto, foram calculados a quantidade de água demandada e 

ofertada, o custo total de implantação do sistema, considerando instalação, manutenção e 

operação, além das economias geradas. A taxa de atratividade utilizada foi adotada de 9% 
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a.a., de acordo com Alencar (2004). A partir da avaliação econômica realizada e com o 

auxílio das variáveis econômicas, foram analisados os valores calculados.  

Desta forma, foi verificada a viabilidade da implantação do SPAAP em uma residência 

individual, e, em seguida, do sistema coletivo. Por fim, foi realizada a comparação entre as 

duas configurações e verificada qual das duas é a mais econômica, a partir do seu VPL 

calculado.   
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

Como citado anteriormente, este trabalho tem como objetivo comparar a viabilidade 

econômica de implantação de dois casos de estudo diferentes. 

O primeiro deles é a implantação de um SPAAP para um sistema individual, e o segundo 

caso para um sistema coletivo onde é considerado um quarteirão de um condomínio de 

residências de interesse social. Estruturou-se então esse capítulo em: dimensionamento, 

avaliação econômica e análise de resultados. 

4.1. DIMENSIONAMENTO DOS RESERVATÓRIOS 

O dimensionamento dos reservatórios ocorreu com a utilização do programa Netuno (GHISI; 

CÓRDOVA, 2014). Este programa utiliza de simulação matemática para determinar o 

volume ótimo para reservatório de aproveitamento de água pluvial. 

Simulando o comportamento de um determinado volume, foi calculado o potencial de 

economia de água potável. Desta forma, para o dimensionamento adequado, foi necessário 

inserir algumas variáveis, conforme apresentados na metodologia e detalhado a seguir. 

4.1.1. Determinação da demanda 

Para o cálculo da demanda, o valor da vazão usada em cada equipamento, dada em 

L/hab./dia, foi multiplicada pelo número médio de moradores das residências. O resultado é 

mostrado na Tabela 4.1 a seguir. 

Tabela 4.1 - Consumo por Habitação 

 

Marinoski et 
al (2014) 

Barreto 
(2008)  

Média 
(L/dia/hab.) 

Por residência 
(L/dia) 

Bacia Sanitária (L/dia/hab.) 30,3 14 22,15 70,88 

Lavadoura de roupas (L/dia/hab.) 17,3 27,7 22,50 72,00 

Tanque (L/dia/hab.) 3,1 13,6 8,35 26,72 

Torneira externa (L/dia/hab.) 3,1 - 3,10 9,92 

Considerando 3,2 pessoas por residência, dado este proveniente do Censo do IBGE (2010), 

observa-se que a demanda diária, que é o somatório de toda a demanda, em L/dia, foi de 
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179,52 L/dia para cada residência. Como o sistema coletivo é composto por 33 residências, 

o somatório de toda a demanda deste cenário é de 5924,16 L/dia.  

4.1.2. Determinação da oferta 

A Figura 4.1 representa o regime pluviométrico da cidade de Goiânia, que possui estações 

de seca e chuvosas. Como é possível verificar através da Figura 4.1, o clima seco vai do 

final de maio até o início de novembro, e o chuvoso vai de novembro até maio do ano 

seguinte. A oferta de água pluvial depende desse regime pluviométrico. 

Figura 4.1 – Regime Pluviométrico do ano de 2015 de Goiânia (precipitação (mm) x dia) 

 

Fonte: AGRITEMPO (2015) 

Para o cálculo da oferta, foi necessário determinar a área de contribuição, que no caso é 

apenas a do telhado, 59,23 m². A vazão da água pluvial depende do coeficiente de 

escoamento, considerado 0,8, área de contribuição do telhado e índice pluviométrico da 

região de Goiânia que é 192 mm/h. A vazão total para uma residência é igual a 83,35 L/min. 

Para o sistema coletivo, a vazão deve ser multiplicada por 33, resultando em 2750,55 L/min. 

Ambos valores de vazão não consideram as perdas e nem o sistema de descarte 

implantado. 
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As dimensões do telhado são 7,25 m de largura e 8,17 m de comprimento. Além disso, 

como o coeficiente de escoamento utilizado é de 0,8 e o índice pluviométrico é de 192 

mm/h, obteve-se a Tabela 4.2. 

Tabela 4.2- Determinação da vazão de projeto para a calha 

a (m) 3,42 

b (m) 8,17 

h/2 (m) 0,565 

A (m²) 32,56 

I (mm/h) 192 

C telhado 0,8 

Q calha (l/min) 83,35 

4.1.3. Aplicação do programa Netuno 

Inserindo os parâmetros: área de captação, curva de demanda, consumo médio per-capita, 

substituição de demanda, coeficiente de aproveitamento e intervalo da simulação; foi 

possível determinar o volume dos reservatórios. 

4.1.3.1. Sistema Individual 

Realizou-se a simulação do Netuno para determinar o volume ótimo. Para tal, determinou-se 

que  o volume do reservatório ótimo seria definido quando a diferença fosse menor do que 

0,2%/m3 e 0,5%/m3. Sendo assim, as simulações foram realizadas e obteve-se os valores de 

32,5 m3 e 29,5 m3, respectivamente.  

Estes valores são altos para um lote do tamanho analisado. Mesmo com altas taxas de 

atendimento da demanda (o de 32,5 m³ atenderia 99,74% do tempo a demanda 

estabelecida e o de 29,5 m³ 98,80%), seriam inviáveis a implantação dos mesmos.  

Sendo assim, foi feita a análise do potencial de atendimento da demanda por um 

reservatório de 2,5 m³, uma vez que esse volume é compatível com o tamanho do lote. Este 

volume permite que a demanda estimada da residência seja atendida 60,15%.   

Para todas as simulações considerou-se um reservatório superior de 500 L. Inicialmente, 

teria se adotado valor igual a demanda diária, porém este volume já é usualmente utilizado, 

o que facilita a compra de materiais. O reservatório inferior será de concreto armado e 
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apoiado em fundação do tipo radier. As paredes possuem espessura de 15 cm e borda livre 

de 10 cm. A altura é de 2 m, a largura de 1,6 m e profundidade de 1,6 m.  

4.1.3.2. Sistema Coletivo 

Realizou-se a simulação do Netuno para determinar o volume ótimo. Para tal, determinou-se 

que  o volume do reservatório ótimo seria definido quando a diferença fosse menor do que 

0,2%/m3 e 0,5%/m3. Sendo assim, as simulações foram realizadas e obteve-se os valores de 

27,5 m3 e 46 m3, respectivamente.  

Nos dois casos, o reservatório também são de concreto armado e apoiado em fundação do 

tipo radier. As paredes têm as mesma espessura e borda livre do reservatório inferior para o 

sistema individual. O reservatório de volume 27,5 m³, foi calculado com altura de 2 m, 

largura de 4,65 m e profundidade de 4,65 m e possui um potencial de atendimento de 

50,3%. Enquanto que o reservatório de 46 m³, possui a altura de 2 m, e, largura e 

profundidade de 5,94 m e o potencial de atendimento é de 56,09%. 

4.2. DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DE COLETA  

4.2.1. Sistema Individual 

Uma vez determinada a vazão proveniente do telhado, que foi de 83,35 L/min, conforme 

mostrado no item 4.1.2, iniciou-se o dimensionamento da calha. Utilizando a fórmula de 

Manning-Stricker (Equação 3.3), detalhada na ABNT (1989).  Sendo assim, a altura do nível 

da água neste elemento é de 3,9 cm, a borda livre é de 2,6 cm, e a base é de 7,7 cm. 

Assim, é necessário utilizar uma calha com no mínimo, base de 8 cm e altura total de 7 cm. 

A calha utilizada foi a quadrada de chapa de aço galvanizada número 24, corte 33 cm, 

adotada a partir da Tabela do SINAPI (2016).  

Para o dimensionamento dos condutores verticais, utilizou-se o ábaco apresentado na 

ABNT (1989). Para a utilização deste, é necessário adotar a altura do condutor, bem como a 

vazão e altura da lâmina d’água. Utilizando o comprimento do conduto vertical de 2,70 m e a 

lâmina d’água calculada, determina-se um diâmetro mínimo de 75 mm,  

O diâmetro de projeto dos condutores horizontais é igual a 100 mm, para o cálculo a 

declividade das tubulações foi considerada de 1%. 
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Para o cálculo do volume de água descartada, multiplicou-se os 2 mm pela área do telhado. 

Assim, o volume de água pluvial descartada é de 0,118 m³ ou 118 L. Assim, foi adotada a 

tubulação de 150mm com 7 metros de comprimento para armazenar este volume e 

descarta-lo inteiramente após 3 dias por meio de um plug semi-aberto instalado. 

Para o cálculo do extravasor foi considerada a tubulação como um vertedouro circular e 

determinado o diâmetro de 50 mm para que a altura crítica ficasse dentro do limite e não 

ocorresse afogamento. A tubulação de descarga de fundo, destinada à limpeza do 

reservatório, foi adotada igual a 50 mm.  As tubulações de descarga de fundo e descarte de 

primeira água pluvial serão conectadas à tubulação do extravasor e, por fim ao sistema de 

drenagem do condomínio. O extravasor está representado na Figura 4.2. 

Figura 4.2- Extravasor 

 

O filtro adotado foi do tipo WFF 100, que é utilizado para telhados com até 200 m² de área. 

Os croquis dos condutores verticais e horizontais e a vista em 3D da implantação do sistema 

se encontram nas figuras 4.3, 4.4 e 4.5. 
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Figura 4.3 – Condutores Horizontais e Verticais  

 

 

Figura 4.4 – Condutores Horizontais e Verticais 

 

 

Figura 4.5 – Vista em 3D da implantação do sistema  
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4.2.2. Sistema Coletivo 

A Figura 4.6 representa o traçado do sistema de distribuição, em amarelo, e o de coleta, em 

verde, para todo o quarteirão. 

Figura 4.6 - Traçado de sistema de distribuição e de coleta

 

Para o dimensionamento do sistema de coleta, utilizou-se os seguintes dados: número de 

Manning igual a 0,013, a vazão de água pluvial captada, no sistema individual, igual a 83,35 

l/min, e a inclinação das tubulações de 0,5%. O croqui esquematizado na Figura 4.7, 

representa os trechos condutores horizontais para o cálculo do diâmetro. Os diâmetros 

estão representados na Tabela 4.3. 

Figura 4.7 - Divisão de trechos do coletor para o cálculo de diâmetro 

 

Para o dimensionamento dos diâmetros, a rede coletora foi considerada como condutor 

horizontal, e para isso, foi calculada pelo mesmo método do sistema individual. A rede 

coletora foi dividida em trechos, cada trecho acumula a vazão proveniente dos lotes 

anteriores a ele.  
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Tabela 4.3 - Diâmetros da rede coletora 

TRECHO 
Q 

(l/min) 
Diâmetro 

(mm) 
TRECHO Q (l/min) 

Diâmetro 
(mm) 

1-2 83,35 100 10-11 1250,25 250 

2-3 166,7 100 11-12 1416,95 250 

5-4 83,35 100 12-13 1583,65 250 

4-3 166,7 100 13-14 1750,35 250 

3-6 416,75 150 14-15 1917,05 250 

6-7 583,45 200 15-16 2083,75 300 

7-8 750,15 200 16-17 2250,45 300 

8-9 916,85 200 17-18 2417,15 300 

9-10 1083,55 200 18-19 2583,85 300 

 

O filtro foi adotado como sendo do tipo WFF 300, que é utilizado para telhados com até 

3000 m² de área, pois no coletivo são considerados 33 telhados. 

O cálculo do sistema de descarte para a configuração coletiva é igual à calculada no caso 

individual. O sistema será semelhante ao apresentado no item anterior. Totalizando, assim, 

em 33 sistemas individuais de descarte. Se fosse realizado apenas um sistema de descarte 

coletivo, água limpa das casas mais próximas ao reservatório seria descartada e a água que 

deveria ser descartada seria direcionada para o reservatório.   

4.3. DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO 

A seguir são dimensionadas as tubulações de distribuição para o sistema coletivo e 

individual. Para o cálculo dos comprimentos equivalentes das perdas de cargas localizadas 

para o sistema coletivo foram retirados da Tabela 3.7 do livro de Hidráulica Básica de Porto 

(2006).  

4.3.1. Sistema Individual 

A partir da Tabela 3.3, foi determinada a vazão de projeto total igual a 0,9 L/s e o peso 

relativo é 2,40. O diâmetro foi determinado a partir da Tabela 3.4, e é igual a ½ polegada ou 

25 mm para o ramal principal. Os sub-ramais do sistema de alimentação de água pluvial tem 

peso relativo menor que 2,40, logo, eles também terão o menor diâmetro, que é de 25 mm. 

No caso da tubulação que liga o reservatório apoiado até a caixa d’água, o diâmetro 

depende da bomba utilizada e é igual a 50 mm.  
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No dimensionamento do sistema de recalque, a bomba escolhida foi a do tipo centrífuga 

com motor elétrico monofásico, potência de 0,33 HP e diâmetro do rotor 99mm. 

A Figura 4.8 mostra a vista posterior das tubulações de distribuição, enquanto a Figura 4.9 

representa a vista frontal.  

Figura 4.8 – Vista posterior das tubulações de distribuição 

 

 

 

Figura 4.9 – Vista frontal das tubulações de distribuição 
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4.3.2. Sistema Coletivo 

Para a distribuição, foram utilizados os parâmetros k1 igual a 1,20 e k2 igual 1,50. Além 

disso, a demanda de água é dada por 179,09 L/dia.habitação, já considerando que a média 

de habitantes por residência é de 3,2. O total de lotes do quarteirão é 33. O resultado da 

vazão de projeto foi 0,000123 m³/s ou 0,1 L/s. 

Entrando com o valor da vazão na Tabela 3.4, é possível determinar o diâmetro da 

tubulação. Sabendo que a vazão máxima do sistema inteiro é de 0,1 L/s, e que a vazão por 

residência é menor que esse valor, toda a rede de distribuição terá diâmetro igual a 50 mm, 

diâmetro mínimo segundo a NR 12218 (ABNT, 1994).   

Para o dimensionamento do sistema de recalque foi determinado o caminho crítico da 

distribuição, sendo este o caminho no qual exige a maior altura de recalque. A Figura 4.1 

nos mostra a existência de dois caminhos para na rede de distribuição da agua. Sendo que 

pela Tabela 4.4 foi calculado como caminho crítico o caminho 2, pois este é o caminho com 

maior distância e consequentemente maior perda de carga. 

Tabela 4.4 – Cálculo da Perda de Carga  

Traçado Joelho 
Comprimento 
Equivalente 

Tês 
Comprimento 
Equivalente 

Comprimento 
Equiv. Total 

Comprimento 
Real (m) 

Comprimento 
de Projeto 

(m) 

Caminho1 2 1,40 15 1,1 19,3 183,28 202,58 

Caminho2 3 1,40 18 1,1 24 247,29 271,29 

Foram determinados o desnível de sucção, desnível do recalque e perda por atrito na 

tubulação de sucção e recalque, apresentados na Tabela 4.5 para a tubulação de recalque e 

na Tabela 4.6 para a tubulação de sucção. 

Tabela 4.5– Tubulação de recalque  

Tempo de Funcionamento (h/dia) 1 

Q recalque (m³/s) 0,00164 

Q recalque (m³/h) 5,9 

Diâmetro de Recalque (mm) 50 

Desnível Físico (m) 8,01 

Perda de Carga (m) 12,7 

Pressão mínima (m.c.a.)  10 

Altura de Recalque (m) 30,7 
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Tabela 4.6– Tubulação de sucção 

Q sucção (m³/s) 0,00164 

Q sucção (m³/h) 5,9 

Diâmetro de sucção (mm) 60 

Desnível Físico (m) 2 

Perda de Carga (m) 0,07 

Altura de Sucção (m) 2,07 

Para o sistema coletivo, foi determinado uma bomba centrifuga de motor elétrico trifásico 

0,99HP e diâmetro nominal do rotor de 145 mm. O seu funcionamento é de 1 hora diária 

com vazão de bombeamento igual a 5,9 m³/h. 

4.4. AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

Foram calculados, para cada sistema, o valor do investimento inicial, o custo e retorno 

econômico e assim, pode-se determinar o VPL. 

4.4.1. Investimento inicial 

O orçamento necessário para a instalação do SPAAP foi realizado baseado nas tabelas da 

SINAPI do mês de maio de 2016. O item que não constava nessa tabela, como o filtro, foi 

cotado diretamente com a empresa e, em seguida, foi realizada a composição unitária da 

PINI (2010) para assim determinar o valor total do filtro, considerando sua instalação. 

Para a instalação do sistema individual são necessários R$10.139,46, considerando o 

sistema de coleta, de distribuição e reservatórios.  O orçamento está detalhado nas Tabelas 

A.1 e A.2 do Apêndice A. 

Alguns elementos do SPAAP para o sistema individual foram considerados para o cálculo do 

orçamento do sistema coletivo. Apenas o filtro, a bomba e o reservatório de 2,5 m³ não 

foram considerados no cálculo. 

Já para o sistema coletivo, verificou-se o investimento de dois volumes, um de 27,5 m³ que 

apresenta um potencial de redução em torno de 50,3% e outro de 46 m³ que tem potencial 

de redução de 56,09%. Para estes volumes, o investimento necessário é de R$137.962,68 e 

R$149.953,40, respectivamente. Os orçamentos detalhados para cada uma destas 

situações  encontram-se no Apêndice A, nas Tabelas A.3, A.4 e A.5 . 
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4.4.2. Determinação dos custos de manutenção e retorno econômico 

Uma vez determinado o investimento necessário, estimou-se o retorno econômico e os 

custos de manutenção e operação. 

4.4.2.1. Sistema Individual 

Para a avaliação dos custos do sistema individual, estimou-se os custos apontados na 

Tabela 4.7, levantando, mês a mês, os custos necessários para a operação adequada do 

sistema.  

Tabela 4.7 - Custos do sistema individual 

   
Custo 

Período Ano Mês 
Mensal 

(R$) 
Bimestral 

(R$) 
Semestral 

(R$) 
Anual 
(R$) 

Custo (R$) 

1 

2
0

1
6
 

Janeiro 53,90 0.00 0.00 61,28 115,18 

2 Fevereiro 53,90 30,64 0.00 0.00 84,54 

3 Março 53,90 0.00 0.00 0.00 53,90 

4 Abril 53,90 30,64 0.00 0.00 84,54 

5 Maio 53,90 0.00 0.00 0.00 53,90 

6 Junho 53,90 30,64 50,00 0.00 134,54 

7 Julho 53,90 0.00 0.00 0.00 53,90 

8 Agosto 53,90 30,64 0.00 0.00 84,54 

9 Setembro 53,90 0.00 0.00 0.00 53,90 

10 Outubro 53,90 30,64 0.00 0.00 84,54 

11 Novembro 53,90 0.00 0.00 0.00 53,90 

12 Dezembro 53,90 30,64 50,00 0.00 134,54 

Uma vez determinados os custos de manutenção, estimou-se também os retornos 

econômicos. Para isto, considerou-se a demanda e o potencial de economia que o regime 

pluviométrico e demanda proporcionariam para cada volume escolhido. O volume de água 

economizado e retorno econômico estão descritos na Tabela 4.8. 
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Tabela 4.8 - Benefícios do sistema individual 

Período Ano Mês 

Demanda 
de Água 
Pluvial 

(m³/mês) 

Potencial de 
Atendimento 

(%) 

Consumo de 
Água Pluvial 

(m³) 

Preço da 
Água 
(R$) 

Benefício 
(R$) 

Diferença 
(R$) 

1 

2
0

1
6
 

Janeiro 5,552 98,39% 5,462 3,08 16,82 -98,36 

2 Fevereiro 5,015 96,25% 4,826 3,08 14,87 -69,68 

3 Março 5,552 99,21% 5,508 3,08 16,96 -36,94 

4 Abril 5,373 84,88% 4,560 3,08 14,05 -70,50 

5 Maio 5,552 28,89% 1,604 3,08 4,94 -48,96 

6 Junho 5,373 7,80% 0,419 3,08 1,29 -133,25 

7 Julho 5,552 1,75% 0,097 3,08 0,30 -53,60 

8 Agosto 5,552 3,81% 0,212 3,08 0,65 -83,89 

9 Setembro 5,373 33,72% 1,812 3,08 5,58 -48,32 

10 Outubro 5,552 71,46% 3,967 3,08 12,22 -72,32 

11 Novembro 5,373 98,60% 5,297 3,08 16,32 -37,58 

12 Dezembro 5,552 100,00% 5,552 3,08 17,10 -117,44 

4.4.2.2. Sistema Coletivo 

Para o sistema coletivo, os custos são apresentados nas Tabela 4.9 e 4.10. 

Tabela 4.9 – Custos para o volume de 27,5 m³  

   
Custo 

Período Ano Mês 
Mensal 

(R$) 
Bimestral 

(R$) 
Semestral 

(R$) 
Anual 
(R$) 

Custo (R$) 

1 

2
0

1
6
 

Janeiro 63,49 0.00 0.00 61,28 124,77 

2 Fevereiro 63,49 30,64 0.00 0.00 94,13 

3 Março 63,49 0.00 0.00 0.00 63,49 

4 Abril 63,49 30,64 0.00 0.00 94,13 

5 Maio 63,49 0.00 0.00 0.00 63.49 

6 Junho 63,49 30,64 50,00 0.00 144,13 

7 Julho 63,49 0.00 0.00 0.00 63,49 

8 Agosto 63,49 30,64 0.00 0.00 94,13 

9 Setembro 63,49 0.00 0.00 0.00 63,49 

10 Outubro 63,49 30,64 0.00 0.00 94,13 

11 Novembro 63,49 0.00 0.00 0.00 63,49 

12 Dezembro 63,49 30,64 50,00 0.00 144,13 
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Tabela 4.10 – Custos para o volume de 46 m³  

   
Custo 

Período Ano Mês 
Mensal 

(R$) 
Bimestral 

(R$) 
Semestral 

(R$) 
Anual 
(R$) 

Custo (R$) 

1 

2
0

1
6
 

Janeiro 65,14 0.00 0.00 61,28 126,42 

2 Fevereiro 65,14 30,64 0.00 0.00 95,78 

3 Março 65,14 0.00 0.00 0.00 65,14 

4 Abril 65,14 30,64 0.00 0.00 95,78 

5 Maio 65,14 0.00 0.00 0.00 65,14 

6 Junho 65,14 30,64 50,00 0.00 145,78 

7 Julho 65,14 0.00 0.00 0.00 65,14 

8 Agosto 65,14 30,64 0.00 0.00 95,78 

9 Setembro 65,14 0.00 0.00 0.00 65,14 

10 Outubro 65,14 30,64 0.00 0.00 95,78 

11 Novembro 65,14 0.00 0.00 0.00 65,14 

12 Dezembro 65,14 30,64 50,00 0.00 145,78 

As Tabelas 4.11 e 4.12 apresentam, respectivamente, o desempenho para os volumes de 

27,5 m³ e 46 m³. 

Tabela 4.11– Benefícios para o volume de 27,5 m³  

Período Ano Mês 

Demanda 
de Água 
Pluvial 

(m³/mês) 

Potencial de 
Atendimento 

(%) 

Consumo 
de Água 
Pluvial 

(m³) 

Preço 
da 

Água 
(R$) 

Benefício 
(R$) 

Diferença 
(R$) 

1 

2
0

1
6
 

Janeiro 183,209 86,94% 159,282 3,08 490,59 365,82 

2 Fevereiro 165,479 85,55% 141,567 3,08 436,03 341,90 

3 Março 183,209 87,91% 161,059 3,08 496,06 432,57 

4 Abril 177,299 57,39% 101,752 3,08 313,40 219,27 

5 Maio 183,209 16,51% 30,248 3,08 93,16 29,67 

6 Junho 177,299 5,88% 10,425 3,08 32,11 -112,02 

7 Julho 183,209 1,75% 3,206 3,08 9,87 -53,61 

8 Agosto 183,209 3,81% 6,980 3,08 21,50 -72,63 

9 Setembro 177,299 25,59% 45,371 3,08 139,74 76,25 

10 Outubro 183,209 57,70% 105,712 3,08 325,59 231,46 

11 Novembro 177,299 86,38% 153,151 3,08 471,70 408,22 

12 Dezembro 183,209 90,74% 166,244 3,08 512,03 367,90 
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Tabela 4.12– Benefícios para o volume de 46 m³ 

Período Ano Mês 

Demanda 
de Água 
Pluvial 

(m³/mês) 

Potencial de 
Atendimento 

(%) 

Consumo 
de Água 
Pluvial 

(m³) 

Preço 
da 

Água 
(R$) 

Benefício 
(R$) 

Diferença 
(R$) 

1 

2
0

1
6
 

Janeiro 183,209 93,34% 171,007 3,08 526,70 400,28 

2 Fevereiro 165,479 93,14% 154,127 3,08 474,71 378,93 

3 Março 183,209 94,82% 173,719 3,08 535,05 469,91 

4 Abril 177,299 69,43% 123,099 3,08 379,14 283,36 

5 Maio 183,209 21,20% 38,840 3,08 119,63 54,49 

6 Junho 177,299 7,78% 13,794 3,08 42,49 -103,30 

7 Julho 183,209 1,75% 3,206 3,08 9,87 -55,27 

8 Agosto 183,209 3,81% 6,980 3,08 21,50 -74,28 

9 Setembro 177,299 29,46% 52,232 3,08 160,88 95,73 

10 Outubro 183,209 66,00% 120,918 3,08 372,43 276,65 

11 Novembro 177,299 96,82% 171,661 3,08 528,72 463,58 

12 Dezembro 183,209 98,43% 180,333 3,08 555,42 409,64 

4.4.3. Cálculo do VPL 

Uma vez que foi determinado o investimento, custos de operação e manutenção e retorno 

econômico, foi possível determinar o VPL dos cenários analisados, uma vez que a taxa 

mínima de atratividade já foi definida de 9% ao ano. A Tabela 4.13 apresenta os resultados 

para os cenários analisados.  

Tabela 4.13–  VPL dos Sistemas 

Sistema 

Taxa de 
atualização 

(% a.a.) 
Taxa de atualização dos 

custos(% a.a.) 
Custo da agua 

(R$/m³) 

Taxa de 
atualização da 
agua(% a.a.) VPL (R$) 

Individual 9 8,314 3,08 7,85 -25889,73 

Coletivo 
(27.5 m³) 9 8,314 3,08 7,85 -99963,42 

Coletivo 
(46 m³) 9 8,314 3,08 7,85 -105654,49 

4.5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O VPL mostra que as três configurações não são economicamente viáveis para essa taxa 

de atualização de 9% ao ano. Isso significa que os benefícios econômicos gerados ao longo 

de sua vida útil não são capazes de superar os investimentos e despesas de 

operação/manutenção.  
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Para o sistema individual, mesmo com um investimento inicial pequeno, os custos de 

manutenção e operação são maiores que os retornos em todos os meses. Independente do 

volume instalado, não se conseguiria obter um VPL positivo.  

Por outro lado, os sistemas coletivos até possuem meses que o retorno é positivo, 

entretanto insuficiente para compensar o alto investimento para o sistema (independe da 

escolha de  um dos volumes adotados nesta pesquisa). 

Outro fator que contribui para que os SPAAP’s não sejam viáveis economicamente é o 

regime pluviométrico em Goiânia, que apresenta um período chuvoso e uma estação de 

seca. Isso força o sistema a ter um reservatório de proporções imensas para que se possa 

atender a demanda no período de seca. Caso isso não ocorra, o sistema terá um baixo 

potencial de atendimento neste período. Se for adotado um reservatório grande, existe um 

grande custo inicial de instalação. Caso adote um reservatório menor, o potencial de 

atendimento da demanda diminui e consequentemente reduz os benefícios gerados pelo 

SPAAP.  

Outra questão importante é a tarifa praticada para esta categoria. Como a tarifa social é 

subsidiada pelo governo, qualquer investimento torna-se difícil de ser atingido. Observa-se 

que para o sistema coletivo de 27,5 m³ ser economicamente viável, a tarifa deveria ser de 

pelo menos R$ 8,50. Já para o reservatório de 46 m3 , esta tarifa deveria ser de R$ 8,20.  

Estas tarifas são encontradas em outras regiões, como exemplo para a região metropolitana 

de São Paulo, que segundo SABESP(2016) é de R$8,75 /m³ para a categoria residencial 

normal de 21 a 50 m³. Outra opção seria para cidade de Florianópolis, que segundo a 

CASAN (2016) é de R$ 9,061/m³ para a categoria social de 26 a 50 m³. 

Entretanto deve-se observar que nem só de aspectos econômicos deve ser pautada a 

escolha de um sistema como este. Vantagens ambientais, como a redução do consumo de 

água potável deve ser avaliada. No caso do sistema individual, cada residência que 

instalasse um sistema como o dimensionado neste trabalho, permitiria uma redução média 

de consumo em torno de 3,276 m3 por mês. Como temos 1000 residências semelhantes 

neste conjunto habitacional seria de 3276 m3 por mês, ilustrando o grande impacto que a 

implantação deste poderia trazer para o ambiente onde o condomínio foi projetado.  

Os sistemas coletivos para as quadras também resultariam em volumes economizados. 

Para o reservatório de 27,5 m3 e de 46 m3, considerando as 31 quadras que o condomínio 

possui, esta redução seria de 2740 m³ e 3055 m³, respectivamente.  
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Sendo assim, do ponto de vista econômico, deve-se adotar o maior valor de VPL. Para esta 

situação analisada, o SPAAP para o condomínio deveria ser o sistema coletivo com 

reservatório de 27,5 m³, que resultaria um VPL total de -R$3.029.194,54, considerando todo 

o conjunto habitacional de 1000 residências. Mesmo com VPL negativo, seria mais 

interessante do que as outras alternativas.  

Já do ponto de vista ambiental, a escolha que mais permitiria a redução do consumo seria a 

individual, já que economizaria cerca de 65520 m3 na vida útil do sistema. A Tabela 4.14 

apresenta um resumo do VPL e do volume economizado nos 20 anos de vida útil que foi 

considerado para o sistema.  

A Tabela 4.14 apresenta os valores de volume economizados por residência para cada tipo 

de sistema. O VPL por residência para o caso dos sistemas coletivos foi calculado dividindo 

o VPL total pelos 33 lotes da quadra. Para a determinação do volume economizado de cada 

residência, em m³/mês, foi realizada a média de toda a água pluvial consumida em cada um 

dos sistemas. O valor do volume economizado total, em m³/mês, seria considerando todo o 

condomínio, que é composto por 1000 lotes, e esse mesmo valor, em m³, considera os 20 

anos de vida útil do sistema. 

Tabela 4.14 –  Volume Economizado para cada sistema 

Sistema 
VPL por 

residencia (R$) 

Volume economizado 
por 

residencia(m³/mês) 
Volume economizado  

(m³/mês) 
Volume economizado total 

(m³) 

Individual -25889,73 3,276 3276 786240 

Coletivo 
27,5m³ -3029,19 2,74 2740 657600 

Coletivo 
46m³ -3201,65 3,055 3055 733200 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que a implantação de um sistema coletivo 

seria mais vantajosa economicamente do que um sistema individual. Analisando os VPL’s 

obteve-se, para cada sistema, o valor de - R$99.963,42 para o reservatório de 27,5m³,          

-R$105.654,49 para o de 46 m³ e - R$25.889,73 para o sistema individual. 

A análise do VPL indica que a implantação de nenhuma das configurações de SPAAP é 

atrativa ao considerar exclusivamente do ponto de vista econômico. Contudo, o sistema 

coletivo com o reservatório de 27,5 m³ é melhor financeiramente do que as outras 

configurações, pois possui o maior VPL por residência igual a -R$3.029,19. 

 Em outras situações, como no caso de elevadas tarifas de água ou regiões com chuvas 

constantes, este sistema pode ser mais vantajoso economicamente.  

É necessário destacar que este trabalho não considerou os benefícios econômicos indiretos 

do SPAAP’s, como uma possível redução das dimensões do sistema de drenagem urbana e 

consequentemente um menor custo de instalação. Em uma abordagem ambiental o SPAAP 

traz o benefício do uso mais racional de água potável, além de contribuir para a drenagem 

urbana de forma geral.  

Portanto é necessário desenvolver alguma forma de incentivo público à instalação de 

SPAAP’s  para aumentar o uso deste sistema nas cidades. Este incentivo pode ocorrer de 

várias maneiras, como através da redução das tarifas de impostos sobre os equipamentos 

necessários para a instalação do sistema, o que diminui o custo de instalação inicial; ou 

através da redução do IPTU para casas que possuírem algum SPAAP, aumentando, 

consequentemente, o benefício do sistema. 

Outro ponto importante a se destacar é que o valor da água que não está atrelado à sua 

tarifa é a sua necessidade de uso. A água é necessária à vida, sendo o seu valor muito 

maior que os custos das atuais tarifas de água potável adotadas na cidade de Goiânia. 

Portanto, o uso racional da água, através da adoção de SPAAP, gera benefícios ambientais 

imensuráveis para toda a sociedade, visto que gera a diminuição da pressão sobre os 

recursos hídricos. 
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Para trabalhos futuros foram dadas três sugestões: realizar a avaliação econômica de 

SPAAP’s coletivos em situações climáticas diferentes das utilizadas neste trabalho, como na 

região amazônica que apresenta um regime pluviométrico de maior constância durante todo 

ano; a avaliação econômica de SPAAP’s coletivos que possuem uma maior demanda de 

água pluvial, tornando maior o benefício da economia de água potável; e por fim, a 

avaliação do sistema em regiões que possuem elevadas tarifas de água, como São Paulo e 

Florianópolis. 

Espera-se que com este trabalho, mesmo com resultados negativos do ponto de vista 

econômico, possa se investir em formas de se incentivar o uso de água pluvial em tipologias 

como a estudada. As pesquisas sugeridas podem aumentar o conhecimento desta análise, 

permitindo assim um diagnóstico mais preciso.  
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APÊNDICE A- Orçamento dos sistemas 

Tabela A.1- Tabela de orçamento do sistema de coleta do sistema individual 

  Captação 

     

Código Item Quantidade Preços 
(R$) 

Preço Total 
(R$) 

SINAPI - 9837 Condutor vertical 75 mm para rede de esgoto 
(m) 

5,4 7,60 41,04 

SINAPI - 9836 Condutor horizontal 100 mm (m) 11,1 8,63 95,79 

SINAPI -20157 Joelho 100 mm (unidade) 4 26,71 106,84 

SINAPI -10909 Redução de 100 para 75 mm 2 18,02 36,04 

SINAPI - 7091 Tê para rede de esgoto 100 mm (unidade) 2 16,20 32,40 

SINAPI - 1109 Calha quadrada corte 33 cm (m) 16,34 15,42 251,96 

Cotação Reservatório 2,5 m³ 1 5861,74 5861,74 

SINAPI - 729 Bomba Centrífuga Motor Elétrico Monofásico 
DN 99mm 

1 456,75 456,75 

Aquastock Filtro WFF 100 1 2194,60 2194,60 

SINAPI 3061 Escavação Mecânica de Vala (R$/m³) 1,78 6,02 10,69 

SINAPI 
73964/005 

Reaterro de Vala (R$/m³) 1,78 9,08 16,13 

Cotação Sistema de descarte (Redução 150x100  
100 x 75, TÊ red. 100 x 75, joelho 90° 75 mm, 
7 m tubulação 150 mm) 

1 367,05 367,05 

SINAPI-37950 Joelho 150 mm distribuição (unidade) 1 40,56 40,56 

SINAPI - 9838 Tubulação extravasor de 50 mm  15 5,91 88,65 

SINAPI -20047 Redução de 150 para 100 mm 1 41,95 41,95 

SINAPI -20043 Redução de 100 para 50 mm 1 3,01 3,01 

SINAPI-7097 Tê de 50 mm 2 5,68 11,36 

SINAPI -20155 Joelho 50 mm (unidade) 2 6,74 13,48 

SINAPI -11676 Registro extravasor 50 mm 2 28,03 56,06 

   TOTAL 9726,10 

 

Tabela A.2- Tabela de orçamento do sistema de distribuição do sistema individual 

Distribuição 

     

Código Item Quantidade 
Preços 

(R$) 
Preço Total 

(R$) 

SINAPI - 9868 Tubulação de 25 mm 6,214 2,99 18,58 

SINAPI - 3500 Joelho 25 mm 6 1,07 6,42 

SINAPI - 7139 Tê 25 mm 2 1,39 2,78 

SINAPI - 11719 Registro 25 mm 2 7,53 15,06 

SINAPI - 34637 Caixa d'água 500 L 1 186,02 186,02 

SINAPI - 9838 
Tubulação do reservatório até caixa d'água 50 
mm  13,75 5,91 81,26 

SINAPI - 11676 Registro distribuição 50 mm 2 28,03 56,06 

SINAPI - 20155 Joelho 50 mm distribuição (unidade) 7 6,74 47,18 

   
TOTAL 413,36 
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Tabela A.3 - Orçamento sistema de coleta para a quadra 

COLETA 

Código Item Quantidade  
Preço 
(R$/m) 

Preço 
Total (R$) 

SINAPI - 36365 Tubo PVC 100 mm para rede de esgoto (m) 21,44 14,18 304,02 

SINAPI - 36083 Tubo PVC  150 mm para rede de esgoto (m) 0,55 30,5 16,78 

SINAPI - 36367 Tubo PVC  200 mm para rede de esgoto (m) 4,12 47,62 196,19 

SINAPI - 36368 Tubo PVC  250 mm para rede de esgoto (m) 5,00 80,73 403,65 

SINAPI - 36370 Tubo PVC  300 mm para rede de esgoto (m) 4,90 130,82 641,02 

SINAPI - 3520 
Joelho PVC, 100mm, 90 graus para rede de esgoto 
(unidade) 4,00 6,74 26,96 

SINAPI - 20172 
Tê, PVC, 90 graus, DN 100 mm, para rede coletora 
de esgoto 3,00 44,03 132,09 

SINAPI - 20034 Redução de 150 para 100 (unidade) 2,00 49,9 99,80 

SINAPI - 7069 
Tê, PVC, 90 graus, DN 150 mm, para rede coletora 
de esgoto 3,00 411,8 1235,40 

SINAPI - 20039 Redução de 200 para 150 (unidade) 1,00 80,32 80,32 

SINAPI - 7070 
Tê, PVC, 90 graus, DN 200 mm, para rede coletora 
de esgoto 8,00 615,81 4926,48 

SINAPI - 20037 Redução de 250 para 200 (unidade) 1,00 163,87 163,87 

SINAPI - 7060 
Tê, PVC, 90 graus, DN 250 mm, para rede coletora 
de esgoto 8,00 1770,18 14161,44 

SINAPI - 20038 Redução de 300 para 250 (unidade) 1,00 302,37 302,37 

SINAPI - 7061 
Tê, PVC, 90 graus, DN 300 mm, para rede coletora 
de esgoto 11,00 2203,32 24236,52 

SINAPI 3061 Escavação Mecânica de Vala (R$/m³) 5,76 6,02 34,68 

SINAPI 
73964/005 Reaterro de Vala (R$/m³) 5,76 9,08 52,32 

Cotação 

Sistema de descarte (Redução 150x100 100 x 75, TÊ 
red. 100 x 75, joelho 90° 75 mm, 7 m tubulação 150 
mm) 33 367,05 12112,65 

SINAPI - 9837 Condutor vertical 75 mm para rede de esgoto (m) 178,2 7,60 1354,32 

SINAPI - 9836 Condutor horizontal 100 mm (m) 366,3 8,63 3161,17 

SINAPI - 20157 Joelho 100 mm (unidade) 132 26,71 3525,72 

SINAPI - 10909 Redução de 100 para 75 mm 66 18,02 1189,32 

SINAPI - 7091 Tê para rede de esgoto (unidade) 66 16,20 1069,20 

SINAPI - 1109 Calha quadrada corte 33 cm (m) 539,22 15,42 8314,77 

SINAPI 3061 Escavação Mecânica de Vala (R$/m³) 58,61 6,02 352,82 

SINAPI 
73964/005 Reaterro de Vala (R$/m³) 58,61 9,08 532,16 

SINAPI - 37950 Joelho 90 graus 150 mm para extravasor 1 40,56 40,56 

SINAPI - 20047 Redução de 150 para 100 mm para extravasor 1 41,95 41,95 

SINAPI - 20043 Redução de 100 para 50 mm para extravasor 1 3,01 3,01 

SINAPI - 36375 
Tubo PVC, DN 50 mm, rede de água, para extravasor 
(m) 7,00 9,86 69,02 

   

TOTAL 
(R$) 78780,58 
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Tabela A.4 – Orçamento sistema de distribuição de 27,5 m³ 

Código Item Quantidade  
Preço 
(R$/m) 

Preço 
Total (R$) 

SINAPI - 7097 Tê PVC, DN 50, para esgoto predial 30 5,68 170,40 

SINAPI - 36375 
Tubo PVC, DN 50 mm, para rede de 
água (m) 53,38 9,86 526,33 

SINAPI - 3526 
Joelho PVC, soldável, DN 50 mm, 
esgoto predial 5,00 2,01 10,05 

SINAPI-732 
Bomba centrifuga motor elétrico 
trifásico 0.99HP DN rotor 145 mm 1 749,33 749,33 

Cotação Reservatório 27.5 m³ 1 25471,61 25471,61 

Aquastock Filtro WFF 300 1 19331,87 19331,87 

SINAPI 3061 Escavação Mecânica de Vala (R$/m³) 8,54 6,02 51,42 

SINAPI 73964/005 Reaterro de Vala (R$/m³) 8,54 9,08 77,55 

   

TOTAL 
(R$) 46388,55 

 

Tabela A.5 - Orçamento sistema de distribuição de 46 m³ 

Código Item Quantidade  
Preço 
(R$/m) 

Preço Total 
(R$) 

SINAPI - 7097 Tê PVC, DN 50, para esgoto predial 30 5,68 170,40 

SINAPI - 
36375 

Tubo PVC, DN 50 mm, para rede de água 
(m) 53,38 9,86 526,33 

SINAPI - 3526 
Joelho PVC, soldável, DN 50 mm, esgoto 
predial 5,00 2,01 10,05 

SINAPI-732 
Bomba centrifuga motor eletrico trifásico 
0.99HP DN rotor 145 mm 1 749,33 749,33 

Cotação Reservatório 46 m³ 1 37462,33 37462,33 

Aquastock Filtro WFF 300 1 19331,87  19331,87 

SINAPI 3061 Escavação Mecânica de Vala (R$/m³) 8,54 6,02 51,42 

SINAPI 
73964/005 Reaterro de Vala (R$/m³) 8,54 9,08 77,55 

   

TOTAL 
(R$) 58397,27 

 


