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RESUMO 

Com o passar das últimas décadas, observou-se uma mudança significativa no cenário urbano 

moderno e hoje se percebe que o modelo tradicional de infraestrutura hidráulica centralizado 

não é mais capaz de atender as necessidades de uma demanda crescente de maneira 

sustentável. Neste cenário, ideais de descentralização e operação integrada de sistemas 

começam a ganhar força como alternativas para concepção de um novo modelo de gestão 

hídrica urbana. Na busca por um novo padrão de gestão, desenvolveu-se um conceito 

inovador que prima pela eficiência de sistemas e pelo desenvolvimento sustentável: o critério 

net zero água. O critério net zero propõe a descentralização da infraestrutura hidráulica a 

partir da construção de edificações hidricamente autossuficientes. Frente a esta proposta, este 

estudo analisa a viabilidade técnica e econômica da construção de edificações desta natureza 

dentro do padrão construtivo brasileiro a partir de um estudo de caso. Para tal, foram 

efetuados cálculos de balanço hídrico de forma a verificar a capacidade do edifício estudado 

em abastecer suas demandas de projeto através de fontes de água alternativas à rede pública. 

O estudo de caso mostrou-se capaz de suprir 100% de suas necessidades hídricas utilizando 

apenas água pluvial (41% do abastecimento) e reuso de efluente sanitário (59% do 

abastecimento), atestando de fato sua condição de autossuficiência. Ademais, verificou-se que 

a edificação estudada apresenta uma redução comparativa de demanda de 61,50% em relação 

a um edifício padrão de mercado, oriunda da implantação de medidas de conservação de água. 

A partir da redução comparativa, avaliou-se a viabilidade econômica do empreendimento 

através de um cálculo de payback, obtendo-se uma estimativa de 7 anos como período de 

retorno do investimento. Mediante as limitações balizadas pelo escopo de análise proposto no 

estudo, recomendou-se que, caso esta pesquisa seja levada adiante, a qualidade dos dados de 

entrada e saída do cálculo de balanço hídrico seja aprimorada a partir da incorporação de mais 

grupos de demanda e abastecimento à análise técnica. Ademais, sugere-se também a análise 

de impacto ambiental e econômico promovido pela descentralização da infraestrutura 

hidráulica como tema de pesquisa futura a partir dos conceitos apresentados neste trabalho. 

Palavras-chave: Gestão hídrica urbana. Infraestrutura hidráulica descentralizada. Net zero 
água. Balanço hídrico. Desenvolvimento sustentável. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios da civilização, pôde-se observar a importância dos recursos naturais para 

o desenvolvimento do meio urbano. Foi a partir da exploração destes recursos que o ser 

humano foi capaz de promover o desenvolvimento de seus arredores e desfrutar do estilo de 

vida hoje conhecido. Entretanto, o período de evolução citado foi acompanhado de um 

processo de desenvolvimento e crescimento populacional desordenado que acarretou em um 

consumo massivo dos recursos do Planeta. 

Este processo evolutivo trouxe consigo preocupações quanto ao esgotamento dos recursos 

naturais, fundamentais para garantia da prosperidade humana, e novos desafios para 

otimização do uso e gestão destes recursos. Segundo Dornelles (2012, p. 1):  

As estratégias, ou falta delas, para o desenvolvimento das cidades criaram um 
cenário insustentável, onde tanto o aumento do consumo dos recursos naturais, 
quanto a expansão territorial desordenada, estavam degradando o meio-ambiente, 
gerando situações até então não observadas, como poluição dos rios e do ar, 
epidemia de doenças, alagamentos e problemas de trafegabilidade 
(engarrafamentos). 

Dentre os recursos naturais que estão sendo explorados de maneira insustentável, a água se 

destaca no cenário de preocupação mundial por estar relacionada diretamente com a produção 

alimentícia global e consequente sobrevivência humana. Simonovic (2002, p. 249) afirma que 

“[...] muitos países ao redor do globo enfrentam a dura realidade de um cenário de demanda 

crescente por água limpa de suprimento limitado e um aumento contínuo da quantidade de 

fontes de abastecimento poluídas.”. Ademais, o autor ainda ressalta que “[...] não há mais 

água hoje no planeta do que a quantidade existente há alguns milhares de anos, quando a 

população global era menor do que 3% da população atual.”.  

Como se o panorama traçado já não fosse por si só alarmante o suficiente, os obstáculos para 

abastecimento da demanda crescente se tornam ainda mais desafiadores uma vez que “[...] de 

toda a água do planeta, 97,5% se encontra na forma salgada (oceanos) e apenas 2,5% é água 

doce. Além disso, apenas 1% da parcela de água doce (0,007% da água total) se encontra 

disponível para uso humano imediato.” (SISOLAK; SPATARO, 2011, p. 2). 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Autossuficiência hídrica: análise de viabilidade técnico-ra para desenvolvimento 

de projetos net zero água 

9

Estima-se que um percentual de 8% de toda água utilizada em escala mundial é proveniente 

de uso doméstico. Para países desenvolvidos de alto poder aquisitivo, este número ainda 

aumenta para 11% (SISOLAK; SPATARO, 2011, p. 2). Estes números evidenciam a 

magnitude de impacto com a qual edificações afetam o cenário de gerenciamento hídrico 

mundial e contextualizam a necessidade do desenvolvimento de empreendimentos 

sustentáveis de alto desempenho capazes de otimizar a utilização dos recursos hídricos 

naturais disponíveis. 

O intuito do presente estudo é apresentar estratégias de redução de consumo e reuso de água 

para desenvolvimento de empreendimentos net zero1 água através de uma análise técnico-

econômica desenvolvida sobre um estudo de caso. No desenvolvimento da monografia, serão 

abordados tópicos como instalação de equipamentos hidrossanitários eficientes, 

aproveitamento de água pluvial e tratamento e reutilização de efluente sanitário. Será 

apresentado um estudo de caso no qual as medidas de eficiência hídrica propostas foram 

adotadas e operam de forma satisfatória. Ademais, será desenvolvido um quadro comparativo 

de desempenho entre a edificação estudada e um empreendimento convencional de mesmo 

porte de forma a evidenciar os benefícios oriundos das medidas de eficiência.  

 

  

                                                           
1 Net zero água é um critério que tem por definição a operação de consumo e abastecimento de água de um 

empreendimento na forma de um ciclo fechado. Para alcançar este nível de desempenho, a água de chuva que 
precipita sobre a edificação deve ser coletada e aproveitada e toda água residual proveniente do edifício e seus 
ocupantes deve ser tratada e reutilizada. 
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2 DIRETRIZES DA PESQUISA  

As diretrizes para desenvolvimento do trabalho são descritas nos próximos itens. 

2.1 QUESTÃO DE PESQUISA  

A questão de pesquisa do trabalho é: há viabilidade técnico-econômica para o 

desenvolvimento de projetos net zero água no cenário construtivo moderno comparativamente 

a empreendimentos convencionais? 

2.2 OBJETIVOS DA PESQUISA  

Os objetivos da pesquisa estão classificados em principal e secundários e são descritos a 

seguir. 

2.2.1 Objetivo principal  

O objetivo principal do trabalho é a elaboração de um roteiro de avaliação técnico-econômica 

para desenvolvimento de projetos net zero água a partir de um comparativo de desempenho 

entre o estudo de caso e uma edificação convencional. 

2.2.2 Objetivos secundários 

Os objetivos secundários do trabalho são: 

a) apresentar os conceitos e estratégias enraizados no critério net zero; 

b) apresentar os resultados oriundos da implantação de medidas de eficiência 
a partir do cálculo de balanço hídrico para o caso estudado. 

c) apresentar a estimativa de período de retorno de investimento para o 
estudo de caso a partir da análise de balanço econômico. 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Autossuficiência hídrica: análise de viabilidade técnico-ra para desenvolvimento 

de projetos net zero água 

11

2.3 PRESSUPOSTO 

Este estudo foi elaborado a partir do pressuposto de que barreiras culturais não constituem um 

empecilho para a implantação das medidas de eficiência apresentadas durante o 

desenvolvimento do trabalho. Assim sendo, apenas barreiras de âmbito técnico e econômico 

foram analisadas na avaliação de viabilidade para prospecção e desenvolvimento de 

empreendimentos net zero água. 

2.4 DELIMITAÇÕES 

O trabalho delimita-se à aplicação dos princípios de projetos net zero água para edificações 

modernas a partir das técnicas e conhecimentos conhecidos dentro do padrão construtivo 

atual. O trabalho também delimita-se à análise de viabilidade restrita somente a projetos 

comercias e/ou residenciais. 

2.5 LIMITAÇÕES 

São limitações do trabalho: 

a) o estudo de um único caso específico para avaliação técnico-econômica; 

b) a análise de apenas dois grupos de demanda no cálculo de balanço hídrico, 
sendo eles equipamentos hidrossanitários e irrigação do paisagismo; 

c) a análise de somente duas fontes de abastecimento alternativo no cálculo 
de balanço hídrico, sendo elas aproveitamento pluvial e reuso de efluente; 

d) a análise de um único parâmetro como benefício econômico no cálculo de 
payback, sendo ele a economia anual de água; 

2.6 DELINEAMENTO 

O desenvolvimento da monografia dar-se-á conforme a sequência de etapas apresentada no 

diagrama ilustrado na figura 1, sendo elas: 

a) pesquisa bibliográfica; 

b) apresentação de conceitos e definições; 

c) estabelecimento de diretrizes de análise e desenvolvimento; 

d) análise do caso estudado e apresentação de resultados; 
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e) considerações finais.

A primeira etapa de desenvolvimento da monografia consisti

terá como objetivo a aquisição de conhecimento para formação de uma base teórica sólida 

sobre o conteúdo abordado no estudo. Esta etapa tom

desenvolvimento do trabalho de conclusão e envolve

fontes de bibliografia técnica. Através da pesquisa, 

operação dos sistemas abordados neste estudo, tanto individualmente como de forma 

integrada, e a consolidação da compilação de conhecimentos apresentada ao longo deste 

trabalho. 

Na etapa seguinte, será desenvolvida

forma clara a relevância do trabalho 

pelo padrão construtivo atual. Nesta fase, 

de infraestrutura hidráulica moderno

a ele associados.  
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considerações finais. 

Figura 1 – Etapas de pesquisa 

(fonte: elaborado pelo autor)

A primeira etapa de desenvolvimento da monografia consistirá na pesquisa bibliográfica

como objetivo a aquisição de conhecimento para formação de uma base teórica sólida 

sobre o conteúdo abordado no estudo. Esta etapa tomará parte durante todo o 

desenvolvimento do trabalho de conclusão e envolverá a consulta e compreensão de diversas 

fontes de bibliografia técnica. Através da pesquisa, far-se-á possível o entendimento de 

operação dos sistemas abordados neste estudo, tanto individualmente como de forma 

integrada, e a consolidação da compilação de conhecimentos apresentada ao longo deste 

será desenvolvida uma contextualização do tema de maneira a expor de 

forma clara a relevância do trabalho tendo em vista os níveis de desempenho apresentados 

padrão construtivo atual. Nesta fase, será elaborada uma análise técnica sobre o modelo 

de infraestrutura hidráulica moderno objetivando a exposição das limitações e dos problemas 
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A sequência de trabalho será prosseguida com a apresentação de conceitos e definições a 

cerca de um projeto net zero água. Nesta etapa, serão apresentados conceitos intrínsecos à 

prospecção de um projeto net zero. Serão abordados temas como sistemas de ciclo fechado, 

análise holística e balanço hídrico. 

A etapa de trabalho seguinte consistirá no estabelecimento de diretrizes de análise e 

desenvolvimento para elaboração de projetos net zero, consolidando o escopo técnico e o 

corpo teórico deste trabalho de conclusão. Nesta fase, estratégias de conservação e reuso de 

água serão apresentadas como ferramentas de design e operação para atingir os níveis de 

desempenho exigidos pelo critério net zero. 

Apresentados os conceitos e estratégias inerentes ao critério e traçadas as diretrizes de design 

para o desenvolvimento deste tipo de projeto, se prosseguirá para a análise do caso estudado 

e apresentação de resultados. Nesta seção, será desenvolvida uma análise minuciosa a cerca 

da operação dos sistemas hidráulicos do empreendimento e serão efetuados os cálculos de 

balanço hídrico e econômico para o projeto em perspectiva. Ademais, será apresentado um 

quadro comparativo de desempenho relacionando o empreendimento estudado a um padrão de 

referência equivalente a uma edificação convencional. 

Por fim, serão traçadas considerações finais a cerca do trabalho de conclusão. Nesta etapa, 

será salientada a importância do tema para reavaliação efetiva sobre o padrão construtivo 

atual destacando-se o pensamento sistêmico como ferramenta fundamental para 

desenvolvimento de projetos e edificações eficientes. 

A fim de garantir o desenvolvimento contínuo e organizado do trabalho de conclusão, 

projetou-se o cronograma temporal apresentado na figura 2. O cronograma serve como 

ferramenta de apoio para gerenciamento do trabalho e acompanhamento de sua evolução. 
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Figura 2 – Cronograma temporal 

(fonte: elaborado pelo aut
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(fonte: elaborado pelo autor) 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O histórico do desenvolvimento de sistemas hidrossanitários é diretamente relacionado com a 

evolução do homem e o desenvolvimento da civilização. Ao se organizar em sociedade, o 

homem abandou as práticas rudimentares de caça e coleta e a vida nômade para se fixar em 

regiões específicas e desenvolver o terreno ao seu entorno.  

Historicamente, o desenvolvimento da sociedade se deu a partir da exploração da água, sendo 

necessário ao homem, portanto, fixar-se sobre regiões próximas a fontes de suprimento do 

recurso. Não à toa, as primeiras civilizações desenvolveram-se ao entorno de rios, lagos e 

demais corpos hídricos que permitissem fácil extração de água. Desde então, observa-se 

claramente a significância da água sobre a sobrevivência e o desenvolvimento da espécie 

humana. 

Apesar de inicialmente eficiente, a simples extração de água a partir dos corpos hídricos 

próximos mostrou-se insustentável para suprir uma demanda de crescimento exponencial 

oriunda do grande crescimento populacional e da consequente expansão territorial das 

cidades. Segundo Dornelles (2012, p. 1):  

O novo estilo urbano de vida exigiu que fossem criadas maneiras de levar os 
recursos naturais, entre eles a água, até os habitantes. Não era mais possível que 
cada habitante tivesse o seu poço ou que fosse até um manancial hídrico coletar a 
água necessária para atender a sua demanda, fazendo com que surgissem os 
primeiros sistemas de abastecimento de água. 

De maneira análoga, surgiram também os sistemas de gerenciamento de esgoto. A expansão 

da população urbana e o consequente aumento de produção de esgotos pluvial e sanitário 

evidenciaram a necessidade da criação de infraestrutura hidráulica capaz de acompanhar a 

evolução do novo estilo de vida urbano. Diante desta necessidade, sistemas de tratamento e 

disposição de esgotos foram desenvolvidos.  

A concepção e desenvolvimento dos sistemas de abastecimento de água e gerenciamento de 

esgoto resultaram na formação de dois modelos distintos de infraestrutura hidráulica: o 

modelo centralizado e o descentralizado. Burian et al. (2000, p. 33) atestam esta alegação 

afirmando que  
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As estratégias de gerenciamento de águas residuais podem ser categorizadas como 
centralizadas, na qual todo esgoto é coletado e conduzido até uma unidade central 
para tratamento ou despejo, ou descentralizada, na qual o esgoto é tratado ou 
despejado no local ou próximo à fonte. 

3.1 INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA CENTRALIZADA  

3.1.1 Histórico 

O desenvolvimento da infraestrutura hidráulica centralizada surgiu para suprir as carências 

apresentadas pelo crescimento desordenado das primeiras formas de sociedade especialmente 

quanto à qualidade e expectativa de vida. Até o século XIX, o sistema adotado para 

disposição de dejetos humanos consistia em fossas enterradas ligadas às chamadas “casas de 

banho” que por sua vez consistiam no local destinado aos ocupantes para realização de suas 

necessidades fisiológicas. O sistema consolidava uma alternativa relativamente eficiente para 

atender a pequena demanda local, porém propiciava a circulação de maus odores próximos às 

fontes geradoras e a contaminação do lençol freático. Estes condicionantes negativos 

atrelados ao sistema mostraram-se intoleráveis com o aumento da demanda, consequência do 

desenvolvimento das cidades, e novas alternativas de disposição do esgoto sanitário tiveram 

de ser criadas.  

O século XIX foi marcado pelos processos de revolução industrial que trouxeram inúmeros 

avanços quanto à tecnologia e um aumento expressivo da população urbana mundial. 

“Durante a metade do século XIX, os sistemas centralizados de condução de esgoto passaram 

a substituir os sistemas descentralizados de fossas de disposição.” (BURIAN et al., 2000, p. 

34). As casas de banho foram substituídas pelos primeiros vasos sanitários e a consolidação 

de uma rede de coleta de esgotos começou a tomar forma. 

Este processo de centralização de sistemas apresentou grandes benefícios frente ao modelo 

descentralizado obsoleto da época. Tamanha foi sua contribuição para melhoria da qualidade 

de vida que o modelo centralizado perdura até hoje como principal forma de infraestrutura 

hidráulica mundial. Segundo Burian et al. (2000, p. 34), “[...] apesar de alterações sobre a 

tecnologia implementada nos sistemas de gerenciamento de esgoto urbano, o modelo de 

gestão centralizada permanece como método de gerenciamento preferido desde o fim do 

século XIX até o presente.”. 
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3.1.2 Centralização: infraestrutura hidráulica atual 

Diversos são os motivos que contribuíram para a adoção de uma política de gestão hídrica 

urbana fundamentada sobre sistemas centralizados. Dentre eles, pode-se citar a falta de 

conhecimento e tecnologia a cerca de sistemas de tratamento e reuso de água, a 

comercialização de equipamentos hidrossanitários de baixa eficiência e as preocupações com 

relação ao saneamento público a partir de medidas descentralizadas. A lista de justificativas 

não se limita aos tópicos citados e segue de forma tão extensiva que o próprio questionamento 

a cerca da decisão tomada em prol da centralização da infraestrutura hidráulica não 

consolidaria uma ponderação válida.  

A realidade é que, no momento evolutivo no qual os primeiros planejamentos sobre o que 

hoje se conhece como infraestrutura hidráulica foram realizados, a opção por sistemas de 

cunho central provavelmente foi a mais adequada para atender às exigências impostas na 

época. Entretanto, passados mais de cem anos, o cenário urbano se modificou, os desafios 

evoluíram e o modelo que uma vez foi revolucionário tornou-se obsoleto. 

É inegável, porém, que o sistema centralizado trouxe uma gama considerável de benefícios 

para o desenvolvimento do ser humano e da sociedade quanto a parâmetros de qualidade e, 

fundamentalmente, expectativa de vida. Segundo Sisolak e Spataro (2011, p. 11), “[...] 

sistemas centralizados de coleta e tratamento de água trouxeram avanços significativos sobre 

a saúde pública fornecendo à população acesso à água de qualidade.”. Entretanto, como é 

salientado pelos próprios autores, “[...] apesar destes benefícios, as escalas e os métodos de 

operação requeridos para o funcionamento destes sistemas apresentam graves riscos 

ambientais, sociais e financeiros à sociedade.”. Segundo Nelson (2008, p. 15):  

Há uma preocupação atual crescente de que o modelo tradicional de infraestrutura 
centralizada não é capaz de suprir as demandas crescentes provenientes do 
crescimento populacional e do desenvolvimento urbano sem ameaçar o colapso de 
ecossistemas e da hidrologia natural. 

3.1.3 Centralização: limitações e deficiências 

Apesar das melhorias promovidas pelo modelo de infraestrutura centralizado, sobretudo 

quanto à saúde pública, e da grande contribuição a ele atribuída sobre a formação do hoje 

conhecido estilo de vida urbano moderno, o modelo tradicional de centralização apresenta 
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uma série de limitações e deficiências. Os novos desafios impostos pela grande demanda 

atual, consequência do crescimento urbano, evidenciam estas ineficiências inerentes ao 

sistema centralizado, comprovando a necessidade por uma nova abordagem de gerenciamento 

hídrico urbano.  

Na esfera ambiental e ecológica, existe uma preocupação significativa quanto ao impacto 

provocado pelas extrações massivas de água, exigidas para operação de sistemas centralizados 

de abastecimento, sobre as condições hidrológicas naturais. Conforme já salientado, sistemas 

hidráulicos centralizados promovem o abastecimento hídrico de uma região particular a partir 

de um único ponto de alimentação. Desta forma, faz-se necessária a extração e o 

armazenamento de grandes volumetrias de água dos corpos hídricos disponíveis para 

suprimento das demandas estimadas. Estas extrações expressivas de recursos hídricos podem 

provocar perturbações significativas sobre o fluxo natural de rios e canais afetando o próprio 

equilíbrio hidrológico da região explorada. 

Ainda, a extração de grandes volumes de água não constitui a única preocupação ambiental 

relacionada à implantação de sistemas centralizados. Uma vez que a distribuição de uma 

população de abastecimento raramente coincide com a distribuição de recursos hídricos de 

uma região quanto à localização geográfica, é de comum prática que grandes volumes de água 

tenham que ser transportados por extensas distâncias para abastecimento de populações 

situadas sobre lotes hidricamente pobres. Estas constantes movimentações de grandes 

contingentes de água de um ponto a outro por longas distâncias, promovidas pela operação de 

sistemas centralizados, podem também contribuir para a ocorrência de graves alterações sobre 

o regime hidrológico local. Segundo Sisolak e Spataro (2011, p. 11):  

Sistemas de grandes condutos transportam grandes volumes de água de uma bacia 
hidrográfica a outra em um curto espaço de tempo. Esta movimentação pode 
provocar o rebaixamento do nível do lençol freático próximo à fonte de extração, 
provocando um desequilíbrio no sistema hidrológico.  

Outra grande preocupação em relação ao modelo centralizado de infraestrutura hidráulica diz 

respeito às demandas energéticas envolvidas nos processos de transporte e tratamento de 

água. A centralização dos processos de coleta e tratamento de efluente promove a operação de 

sistemas de grande porte capazes de absorver imensos volumes de água e efluente sanitário. 

Assim sendo, é de comum conhecimento que para tratar e transportar grandes volumes sejam 
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necessárias grandes quantidades de energia. Segundo Moura (20102 apud SISTEMA 

NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO, 2007, p. 22), “[...] em 2007, os 

sistemas de abastecimento de água das companhias de saneamento do Brasil consumiram 9,6 

TWh de eletricidade [...]”, o que corresponde a 2% do total de energia elétrica produzida no 

Brasil no ano de 2010. 

O sistema centralizado não envolve apenas grandes volumes, mas também grandes extensões 

de tubulação o que implica em longas distâncias a serem percorridas pela água e em um gasto 

energético ainda maior sobre o processo global. Ademais, o consumo energético representa 

também um custo econômico considerável, consolidando-se, portanto, em uma preocupação 

não apenas ambiental como também financeira. Estima-se que o consumo gasto pelas 

companhias de saneamento para abastecimento de água em 2007 representou uma despesa 

equivalente a R$ 1,96 bilhão, correspondendo a 17,4% do custo total de operação destas 

empresas naquele ano (MOURA, 20102 apud Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento, 2007, p. 22-23). 

O modelo de infraestrutura hidráulica centralizada não somente apresenta elevados custos 

para operação do sistema, mas também para a implantação e manutenção da rede. Sabe-se que 

sistemas centralizados de abastecimento de água e coleta de esgoto envolvem o transporte de 

grandes volumes de água e efluente. Para condução deste enorme contingente, faz-se 

necessária a instalação de condutos de grandes dimensões o que por sua vez implica em 

elevados custos de instalação.  

Os custos dos processos de manutenção da infraestrutura existente também consolidam outra 

preocupação importante a cerca do desempenho apresentado por sistemas centralizados. 

Sisolak e Spataro (2011, p. 16) atestam que “[...] o crescimento das populações provoca uma 

tensão adicional sobre condutos de mais idade e, assim, o aumento da densidade populacional 

provoca a necessidade de mais infraestrutura para as áreas rurais e urbanas.”. Ainda, “[...] a 

implantação da infraestrutura de abastecimento de água requer grandes investimentos, 

portanto os sistemas existentes não podem ser trocados ou melhorados dentro de um curto 

período de tempo.” (SARZEDAS, 2009, p. 19). Tem-se como produto final, portanto, a 

                                                           
2 MOURA, G. A relação entre água e energia: gestão energética nos sistemas de abastecimento de água das 

companhias de saneamento básico do Brasil. 2010. 203 f. Tese (Mestrado em Ciências do Planejamento 
Energético) – Programa de Planejamento Energético, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2010.  
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consolidação de uma rede hidráulica de elevados custos de instalação, operação e manutenção 

que acaba tornando-se obsoleta em um intervalo de tempo relativamente curto.  

Existem questionamentos ainda de que a centralização da infraestrutura pode levar também a 

sérios problemas de cunho social. Uma vez que o todo o abastecimento de uma determinada 

região de serviço é executado por uma única estação específica, as edificações abastecidas por 

esse sistema não apresentam autonomia nenhuma sobre seu próprio fornecimento de água. 

Assim, “[...] grandes catástrofes ou falhas de operação do sistema podem deixar a população 

de abastecimento vulnerável a riscos de contaminação ou sem acesso à água potável.” 

(SISOLAK; SPATARO, 2011, p. 16).   

Conforme discutido nos parágrafos anteriores, observa-se que o modelo convencional 

centralizado apresenta limitações múltiplas sobre setores distintos gerando preocupações tanto 

no espectro ambiental quanto no social e no financeiro. Porém, existe uma circunstância 

comum que impacta todos estes âmbitos e consolida a principal causa das limitações 

apresentadas por sistemas centralizados de gerenciamento de água: o superdimensionamento 

de condutos. 

Existem duas razões principais para o superdimensionamento dos condutos de transporte de 

água que consolidam as redes hidráulicas modernas: estimativas de crescimento populacional 

e densidade urbana imprecisas e implantação de sistemas combinados de esgoto sanitário e 

escoamento pluvial. 

3.1.3.1 Superdimensionamento: estimativas de crescimento populacional 

Ao projetar um sistema de abastecimento de água, estima-se que o sistema deverá exercer sua 

função durante um período estimado, vida útil, que em geral pode variar entre 30 e 50 anos. 

Assim, para garantir que o sistema opere de forma satisfatória durante todo o período 

abrangido por sua vida útil, faz-se necessário calcular uma estimativa de crescimento para a 

população de abastecimento. Um aumento de população implica em um aumento de consumo 

de água o que resulta diretamente em um crescimento da demanda de abastecimento para a 

rede projetada. Por sua vez, o transporte de maiores volumes de água requerem tubulações de 

maiores dimensões para condução, demonstrando, assim, o impacto que o crescimento das 

populações urbanas exerce sobre a rede pública. 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Autossuficiência hídrica: análise de viabilidade técnico-ra para desenvolvimento 

de projetos net zero água 

21

Com base no raciocínio desenvolvido, observa-se que o dimensionamento da rede é 

diretamente afetado pelas estimativas de crescimento populacional o que faz delas elemento 

crucial para garantia da eficiência do sistema. Desta forma, a aleatoriedade do fenômeno de 

crescimento populacional constitui o fator principal sobre a imprecisão do cálculo de 

demanda estimada para um projeto de rede hidráulica de água e esgoto e consequente 

superdimensionamento de tubulações. 

Diversos motivos podem provocar falhas sobre as estimativas de crescimento populacional, 

especialmente em virtude do longo período de vida útil projetado para o sistema. As falhas 

podem ser resultados tanto de eventos geopolíticos drásticos, tais como guerras ou grandes 

realocações populacionais, quanto de casualidades menos expressivas como o fechamento ou 

realocação de fábricas ou outros polos geradores de emprego.   

Ainda, as estimativas de densidade populacional para o cálculo de abastecimento de uma 

determinada região podem ser também drasticamente afetadas por simples alterações do 

cenário urbano. Alterações no plano diretor de um município, permitindo a construção de 

edificações de até doze pavimentos em zonas que até então não permitiam edifícios de mais 

de quatro pavimentos, por exemplo, podem impactar de forma significativa a demanda local.  

Mesmo existindo inúmeras outras circunstâncias que podem afetar as estimativas de 

crescimento para uma população de abastecimento, e o consequente dimensionamento da 

rede, as poucas razões aqui citadas já são suficientes para evidenciar o grande nível de 

incerteza relacionado ao dimensionamento de um sistema centralizado. O resultado de todo 

este processo culmina na implantação de uma rede hidráulica pouco eficiente atuando sob 

vazões muito distintas das previstas para operação.  

3.1.3.2 Superdimensionamento: sistemas combinados 

Outro fator contribuinte para o superdimensionamento de condutos da rede hidráulica consiste 

na adoção de sistemas combinados de transporte de efluente sanitário e esgoto pluvial. 

Existem três tipos de redes coletoras de esgoto, sendo elas o sistema combinado, o sistema 

separador absoluto e o sistema separador parcial. Segundo Benetti e Gehling (2004, p. 2):  

Sistema combinado ou unitário transporta esgotos sanitários e águas de 
escoamentos pluviais em uma mesma rede de canalizações. Por sua vez, o sistema 
denominado separador absoluto coleta e transporta os esgotos sanitários em um 
conjunto de canalizações independente da rede de drenagem pluvial. Existe ainda o 
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sistema separador parcial, em que a rede de esgotos sanitários recebe apenas as 
contribuições pluviais provenientes de pátios e telhados dos lotes urbanos. 

O desenvolvimento de uma rede coletora capaz de conduzir efluente sanitário e esgoto pluvial 

em um único conjunto de tubulações surgiu como uma alternativa econômica de redução de 

custos para a infraestrutura hidráulica. Uma vez que o sistema combinado coleta o esgoto 

sanitário e o escoamento pluvial de forma conjunta, elimina-se a necessidade de construção de 

uma rede destinada exclusivamente à drenagem pluvial. Apesar da aparente vantagem 

econômica, o sistema de transporte unitário apresenta uma série de limitações e consequências 

de impacto negativo atreladas a sua operação. 

Uma limitação básica refere-se ao tratamento do efluente conduzido. A coleta conjunta acaba 

por promover a interação entre o esgoto sanitário e o efluente pluvial o que resulta na 

contaminação da água de chuva coletada. Desta forma, o volume de água proveniente do 

escoamento tem de ser tratado sob os mesmos parâmetros de qualidade impostos ao esgoto 

sanitário, ainda que separadamente estes efluentes necessitassem de tipologias de tratamento 

bem diferentes. Isto resulta em um gasto energético, e consequentemente financeiro, 

desnecessário uma vez que os processos de tratamento requeridos para tratamento de esgotos 

sanitários consumem muito mais energia do que aqueles demandados para águas pluviais. 

Ademais, o transporte de efluente combinado resulta também em maiores custos de 

construção e operação para as estações de tratamento de esgoto (ETE). Segundo Benetti e 

Gehling (2004, p. 2-3):  

[...] em caso de sistemas combinados, as estações de tratamento são projetadas para 
receberem uma parcela de contribuição das águas pluviais. Isto reflete-se no 
aumento das dimensões da ETE. No aspecto operacional, a variabilidade na 
composição de esgotos afluentes à ETE e a diluição excessiva de esgotos sanitários 
com águas pluviais são prejudiciais a operação eficiente do tratamento. 

Por fim, o sistema combinado não somente influencia o dimensionamento das ETEs como 

também o da própria rede de coleta que necessita de diâmetros maiores para promover o 

transporte do efluente combinado. Cabe salientar ainda que o volume adicional proveniente 

do escoamento pluvial é muito superior ao volume de demanda de esgoto sanitário, 

consolidando, assim, mais um agravante quanto à condição de superdimensionamento. 

Observa-se, portanto, que a opção pelo sistema separador absoluto consiste na alternativa 

mais adequada, desde que economicamente viável, como método de gerenciamento de 
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esgotos moderno. No Brasil, existe uma predominância pela adoção do sistema separador 

absoluto para os distritos que possuem coleta de esgoto. Entretanto, Benetti e Gehling (2004, 

p. 4) afirmam que “[...] é rara a cidade que dispõe somente de sistema separador - na maioria 

dos casos, pelo menos parte da área urbana depende de sistema combinado para transporte dos 

dejetos sanitários.”. 

Todas as preocupações aqui expostas relacionadas a sistemas centralizados apresentam ainda 

uma cláusula alarmante: não se observa um prognóstico otimista para a evolução deste 

modelo de infraestrutura. Uma vez que as demandas por água continuam a crescer em virtude 

de um contínuo crescimento populacional urbano, o ciclo de ineficiências caminha rumo a 

proporções cada vez maiores sob um regime de efeito “bola de neve”. O resultado desta 

análise leva Nelson (2008, p. 12) a definir a abordagem centralizada como “[...] ineficiente, 

ambientalmente agressiva e, em última análise, insustentável para o cenário atual de 

crescimento populacional e contínua expansão do desenvolvimento urbano.”. 

3.2 MUDANÇA DE PARADIGMA 

Conforme discutido durante toda seção 3.1, é passível de observação que o modelo tradicional 

de infraestrutura hidráulica centralizada não é mais capaz de promover os serviços de coleta e 

fornecimento de água de maneira sustentável frente às grandes alterações observadas no 

decorrer das últimas décadas sobre o cenário urbano e o estilo de vida contemporâneo. 

Segundo Sisolak e Spataro (2011, p. 18), “[...] a complexidade de desafios e a natureza 

dinâmica das cidades modernas requerem uma abordagem integrada [de gerenciamento 

hídrico urbano] que demonstre adaptabilidade e suporte para inovação.”.  

Desta forma, busca-se a definição de um novo modelo de abastecimento de água e 

gerenciamento de esgoto capaz de atender as exigências impostas pelo novo paradigma de 

evolução da gestão hídrica urbana moderna. Na busca por este novo padrão de gestão, os 

ideais de descentralização e operação integrada de sistemas começam a ganhar força como 

alternativas para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura hidráulica mais eficientes. 

Segundo Burian et al. (2000, p. 53-54): 

Metodologias de gerenciamento devem novamente se adaptar em resposta ao 
desenvolvimento urbano, crescimento populacional e redução de disponibilidade de 
recursos naturais. De acordo com informações emergentes na literatura recente, nos 
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focos de pesquisa acadêmica e nas tendências das comunidades de engenharia e nos 
órgãos regulamentadores, três aspectos a cerca do gerenciamento de água estão 
recebendo atenção especial e devem permanecer como foco de discussão até o 
futuro próximo. Os três tópicos são: gerenciamento hídrico descentralizado, 
tratamento e reuso de água e gerenciamento do escoamento pluvial. 

3.2.1 Gerenciamento hídrico descentralizado 

Sistemas descentralizados ressurgem no cenário construtivo moderno como alternativa para 

infraestrutura hidráulica em virtude da maior flexibilidade por eles propiciada. Burian et al. 

(2000, p. 54) definem o gerenciamento de esgoto descentralizado como aquele no qual “[...] a 

coleta, o tratamento e o reuso das águas residuais ocorrem na fonte de geração do efluente ou 

próximos a ela.”. Em termos práticos, isso significa que, sob esse regime de gerenciamento, o 

tratamento do efluente sanitário gerado por uma residência ou um conjunto de habitações 

seria tratado dentro dos limites da propriedade, amortecendo, portanto, seu impacto sobre a 

rede pública de coleta.  

A partir da disseminação do conhecimento e do grande avanço tecnológico acompanhando 

durante o século XXI, ganhou-se um entendimento muito maior sobre os processos de 

tratamento de efluente. Este ganho de conhecimento contribuiu para formação de alternativas 

de tratamento descentralizadas e a evolução tecnológica propiciou que estas soluções se 

tornassem financeiramente acessíveis. Ademais, “[...] as novas tecnologias de gerenciamento 

descentralizado foram desenvolvidas de forma a permitir fácil integração com a infraestrutura 

tradicional, não necessitando de alterações radicais sobre o estilo de vida do usuário.” 

(BURIAN et al., 2000, p. 54). 

Não se pode deixar de perceber a ironia inerente ao estímulo atual em prol da descentralização 

de sistemas uma vez que, desta forma, a sociedade parece estar regressando ao modelo 

descentralizado extinto ao fim do século XIX. A diferença fundamental entre o sistema agora 

proposto e as fossas de disposição utilizadas cerca de 100 anos atrás, além da óbvia 

superioridade tecnológica moderna, é a capacidade de integração e adaptabilidade apresentada 

pelo novo sistema. Segundo Burian et al. (2000, p. 54): 

Uma vantagem significativa das novas tecnologias de gerenciamento de esgoto 
descentralizado em comparação com o sistema descentralizado de fossas de 
disposição do século XIX é a sua capacidade de se integrar perfeitamente com 
sistemas de coleta centralizados. 
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Observa-se, portanto, que as ideias de descentralização de sistemas não surgem com o 

objetivo de substituir por completo a existente infraestrutura centralizada, mas sim com o 

intuito de complementá-la de forma a melhorar a eficiência do sistema global. Burian et al. 

(2000, p. 54) afirmam que 

Essencialmente, os componentes fundamentais de sistemas descentralizados de 
gerenciamento de águas residuais são idênticos aos de sistemas centralizados de 
coleta e tratamento, mas as tecnologias aplicadas a um ou a outro são diferentes. Os 
sistemas centralizados de condução e distribuição de água permanecem dominantes, 
mas o tratamento é realizado no local ou próximo à fonte e não transportado para 
uma estação central de tratamento.  

Inicia-se, assim, um movimento por uma infraestrutura hidráulica capaz de “atacar o 

problema na raiz”, isto é, capaz de promover o tratamento de efluentes próximo às fontes 

geradoras, reduzindo a demanda de coleta e amortizando o impacto que as populações 

urbanas impõem sobre a rede pública. Segundo Burian et al. (2000, p. 55), “[...] sistemas 

descentralizados têm demonstrado serem capazes de economizar gastos, promover um melhor 

gerenciamento hidrológico e se adaptar a uma grande variedade de condições de terreno.”. 

Nelson (2008, p. 11) sustenta o apoio a sistemas descentralizados alegando que 

Tecnologias e designs descentralizados de gerenciamento de água são a chave para 
aprimorar a performance dos antigos sistemas centralizados de distribuição de água 
e gerenciamento de esgotos e assegurar a prosperidade de corpos hídricos e 
ecossistemas saudáveis no futuro.  

3.2.2 Tratamento e reuso de água 

A descentralização da infraestrutura hidráulica atual constitui apenas o primeiro passo rumo 

ao futuro do gerenciamento hídrico sustentável. Apesar de estratégias de tratamento próximo 

à fonte contribuírem de forma significativa para a amortização das demandas de coleta sobre a 

rede pública, faz-se necessário, ainda, buscar alternativas que amorteçam também as 

demandas de abastecimento. A redução das demandas de abastecimento implicaria em maior 

autonomia às edificações, uma vez que estas possuiriam uma fonte própria de suprimento, e 

na mitigação dos impactos provocados pelas extrações massivas de água sobre os corpos 

hídricos naturais. 

Uma vez que nem todos os empreendimentos construtivos podem contar com a sorte de 

situarem-se próximos a fontes de abastecimento naturais, identifica-se no aproveitamento de 
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água pluvial e no tratamento e reuso de águas residuais alternativas para suprimento das 

demandas locais. Estratégias de captação e reuso de água não só resultam em uma 

amortização de impacto sobre a rede central como também oferecem uma vantagem 

econômica interessante ao usuário do sistema. Uma vez que parte, ou até mesmo a totalidade, 

de sua própria demanda passa a ser suprida com água de reuso, ele passa a requerer menos 

água proveniente das companhias de saneamento o que implica diretamente em uma redução 

de custos sobre sua conta de água.  

Existem inúmeras maneiras para se identificar oportunidades apresentadas por um 

determinado projeto para captação e reuso de água residual. Para análise efetiva destas 

oportunidades, faz-se necessário atentar à finalidade de uso preterida para a água que será 

reutilizada uma vez que a água de reuso requer diferentes níveis de qualidade para 

desempenhar tarefas distintas. Por exemplo, para alimentação de chuveiros ou pias de 

lavatórios necessita-se de parâmetros de qualidade de água muito superiores aos exigidos para 

o acionamento de descargas de bacias sanitárias ou de mictórios. Os aspectos técnicos a cerca 

da instalação e operação de sistemas de reuso de água serão abordados nos próximos capítulos 

deste estudo. 

3.2.3 Gerenciamento do escoamento pluvial 

O último ponto de grande preocupação quanto à gestão hídrica moderna diz respeito a 

estratégias de controle para o escoamento pluvial cujos efeitos têm sido amplificados em 

virtude do crescente processo de urbanização. O desenvolvimento urbano provoca uma maior 

impermeabilização do terreno virgem uma vez que materiais de pavimentação, tais como 

concreto e asfalto, e elementos de cobertura, como telhados e marquises, apresentam taxas de 

infiltração bem inferiores às apresentadas pela vegetação local ou outros elementos que 

compõem a constituição do terreno não desenvolvido. Visto que menos água infiltra 

naturalmente pela superfície do terreno, há um aumento no volume do escoamento superficial 

o que pode acabar sobrecarregando os sistemas de drenagem públicos e provocando enchentes 

e inundações urbanas. 

Tucci (2007, p. 15-16) afirma que “[...] na bacia hidrográfica rural, o fluxo é retido pela 

vegetação, infiltra-se no subsolo e, o que resta, escoa sobre a superfície de forma gradual, 

produzindo um hidrograma com variação lenta de vazão e com picos de enchentes 
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moderados.”. Entretanto, segundo o autor, “[...] com o desenvolvimento urbano, ocorre a 

impermeabilização do solo através de telhados, ruas, calçadas e pátios, entre outros. Dessa 

forma, a parcela da água que infiltrava passa a escoar pelos condutos, aumentando o 

escoamento superficial.”.  

As inundações resultantes do aumento de volume do escoamento trazem consigo 

consequências devastadoras, sobretudo sobre os âmbitos sociais e econômicos, consolidando 

assim um tópico de discussão essencial para formação do novo modelo de gestão hídrica. 

Segundo Vaz (20153 apud MILOGRANA et al., 2013, p. 10), 

[...] somente na estação chuvosa de 2011-2012, os prejuízos estimados em 196 
municípios de Minas Gerais alcançaram aproximadamente 1,5 bilhões de reais. Os 
danos relatados incluíram cerca de 700 pontes danificadas e 500 destruídas, trechos 
interrompidos de estradas e quedas de barreiras, com aproximadamente 110 mil 
desabrigados e 18 perdas de vidas humanas. 

Observa-se que as enchentes urbanas são resultado da soma dos efeitos da urbanização em 

conjunto com a ocorrência de eventos pluviométricos extremos. Devido ao caráter aleatório 

de precipitação da chuva, sempre existirão incertezas quanto à capacidade de suporte dos 

sistemas de drenagem pluvial. Para reduzir a frequência de falhas do sistema, faz-se 

necessária a implantação de sistemas descentralizados de microdrenagem para auxílio no 

processo de drenagem global e mitigação dos volumes de escoamento que deverão ser 

absorvidos pela rede. A mitigação de impactos através de medidas descentralizadas não só 

contribui para redução do número de falhas do sistema de drenagem como também colabora 

para redução do dimensionamento dos condutos que compõem o sistema o que se traduz em 

grandes economias sobre custos de construção. 

Estratégias descentralizadas de controle do escoamento incluem bacias de retenção e 

detenção, construção de banhados construídos, instalação de trincheiras de infiltração, entre 

outras. O armazenamento e reuso de água de chuva consolida também uma excelente 

alternativa para mitigação de impactos de eventos pluviais severos sobre a rede de drenagem 

pública. Esta alternativa ainda apresenta benefícios potenciais ao usuário que consegue, 

através do reuso, reduzir sua demanda por água potável. Os aspectos técnicos a cerca da 

                                                           
3 VAZ, B. V.; Avaliação do custo do risco de inundações urbanas: estudos de caso dos danos de inundação 

em Porto Alegre - RS. 2015. 90 f. Tese (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) – Programa de Pós-
Graduação em Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2015. 
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instalação e operação de sistemas de controle da quantidade e da qualidade do escoamento 

pluvial serão abordados nos próximos capítulos deste estudo. 

3.2.4 Princípios da gestão hídrica urbana moderna 

Estabelecidos os focos de atenção que devem ser abordados pelo novo modelo de gestão 

hídrica, necessita-se garantir que todos os sistemas sejam operados de maneira simultânea e 

integrada de forma a maximizar a eficiência do modelo de gerenciamento. Conforme visto e 

discutido durante toda a seção 3.2, a melhor forma de aprimorar a eficiência da rede 

hidráulica centralizada de abastecimento de água e gerenciamento de esgotos é aperfeiçoando 

a eficiência dos sistemas descentralizados que compõem o sistema global, isto é, através de 

melhorias na eficiência das edificações modernas. 

Observa-se que uma das principais explicações pela baixa eficiência de operação do modelo 

centralizado de infraestrutura hidráulica atual se encontra nas próprias edificações para as 

quais ela mesma foi projetada para atender. As sobrecargas excessivas sobre a rede, e 

consequentemente sobre corpos hídricos e ecossistemas naturais, são fruto da operação de 

edificações de desempenho pífio que contribuem para a continuação da exploração imprópria 

e insustentável dos recursos hídricos disponíveis. Necessita-se, assim, de um novo modelo 

construtivo baseado na eficiência de sistemas e alinhado sob os ideais de autossuficiência 

hídrica e amortização de impactos sobre a rede pública e o meio-ambiente.  

O novo padrão construtivo deve ser desenvolvido sob os princípios de conservação e uso 

adequado da água, controle quali-quantitativo do escoamento pluvial e tratamento e 

reutilização de águas residuais, de forma a garantir máximo desempenho. A partir da 

definição deste novo modelo para prospecção e desenvolvimento de projetos eficientes, 

desenvolveu-se um conceito inovador que prima pela eficiência de sistemas e pelo 

desenvolvimento sustentável: o critério net zero água. 
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4 NET ZERO ÁGUA 

A expressão net zero água consiste em um critério de desempenho que tem por definição a 

operação de consumo e abastecimento de água de um empreendimento na forma de um ciclo 

fechado. Isto significa que o projeto deve ser capaz de abastecer 100% de sua demanda de 

água utilizando apenas água pluvial, captada dentro dos limites de seu lote, e/ou água de reuso 

proveniente do tratamento, que deve ocorrer no local, das águas residuais geradas pelo próprio 

empreendimento. 

Em outras palavras, um projeto net zero água deve ser capaz de tratar 100% do esgoto gerado 

por seus ocupantes e reutilizá-lo para abastecimento das demandas da edificação. Além disso, 

o projeto deverá utilizar de estratégias de captação e aproveitamento de água pluvial para 

auxiliar no abastecimento do consumo total suprindo possíveis perdas decorrentes do processo 

de tratamento de efluente.  

Não é necessário possuir um conhecimento avançado em sistemas hidráulicos ou instalações 

hidrossanitárias para perceber o grau de complexidade e o nível de dificuldade atrelados ao 

desenvolvimento de empreendimentos deste padrão. Trata-se de um modelo revolucionário de 

projetos construtivos sustentado sobre os princípios de conservação e reuso de água, visando 

sempre a maximização de desempenho. 

Para atingir este nível de desempenho, é imprescindível que toda atenção seja dada no 

momento de desenvolvimento do projeto, identificando-se todas as oportunidades para 

integração de sistemas e possíveis sinergias recorrentes da operação associada. Segundo 

Sisolak e Spataro (2011, p. 30-31),  

Uma abordagem integrada ou sistêmica de design para sistemas de água correlaciona 
todas as atividades hidráulicas entre si, reconhecendo a natureza interligada de 
sistemas de abastecimento e disposição de água e permitindo uma avaliação 
dinâmica dos custos e benefícios atrelados ao sistema global.  

O desenvolvimento de projetos net zero água passa por uma análise criteriosa abrangendo seis 

tópicos cruciais:  

a) análise holística de processos e interações; 
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b) operação de sistemas de ciclo fechado; 

c) balanço hídrico; 

d) conservação do uso da água; 

e) aproveitamento pluvial; 

f) tratamento e reuso de efluente. 

4.1 ANÁLISE HOLÍSTICA DE SISTEMAS 

A expressão “análise holística” envolve o entendimento do elemento estudado a partir da 

compreensão do todo, tomando em consideração todas suas partes e as relações de 

dependência existentes entre elas. Dentro do escopo de desenvolvimento de projetos, a análise 

holística compreende o mapeamento de todos os sistemas que constituem a rede hidráulica e 

seus componentes individuais identificando como estes se relacionam entre si dentro do 

processo de operação da rede.  

Ao prever a instalação de um sistema de aproveitamento de água de chuva para operação de 

descargas de vasos sanitários, por exemplo, se reduz o volume total de escoamento 

superficial, visto que parte da água precipitada está sendo armazenada para posterior 

utilização. Esta redução sobre o escoamento pode promover reduções nos diâmetros das 

tubulações de drenagem além da amortização de impacto sobre a rede pública de coleta. 

Ademais, o sistema de aproveitamento ainda impacta a rede predial de água fria. Uma vez que 

os aparelhos sanitários serão alimentados por água pluvial, há uma redução na demanda por 

água potável, o que implica em menor fornecimento de água pela companhia de saneamento 

responsável.  

Existem ainda diversos outros vínculos de dependência agregados a simples decisão pela 

implantação do sistema de aproveitamento pluvial proposto não abordados na análise acima. 

Extrapolando as fronteiras do escopo deste estudo, poderiam ser analisados os impactos que 

esta decisão promove sobre a rede de distribuição pública, tendo em vista que a operação 

desta é dependente do padrão de consumo de seus usuários. Estes temas, porém, não serão 

discutidos aqui uma vez que o exemplo prático descrito serve apenas para ilustrar o modelo de 

abordagem holística proposto.  

Ainda que simplificado, observa-se que o exemplo é capaz de demonstrar o papel e a 

importância deste modelo de pensamento sistêmico para desenvolvimento de construções 
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eficientes. O emprego deste método de análise durante a prospecção de projetos permite a 

identificação de sinergias entre sistemas e oportunidades para conservação de água, condições 

fundamentais para se atingir os níveis de desempenho propostos pelo critério net zero. 

4.2 OPERAÇÃO EFICIENTE: SISTEMAS DE CICLO FECHADO 

Conforme discutido durante o capítulo 3, o modelo centralizado de infraestrutura hidráulica 

propiciou um cenário de abundância para o uso da água, no qual os processos envolvidos 

sobre as atividades de fornecimento de água e coleta de esgoto são obscuros para o usuário da 

edificação. A partir da aplicação deste modelo, promoveu-se um descaso sobre a concepção 

dos sistemas hidráulicos de edificações. O resultado deste processo implicou no 

desenvolvimento de edificações sem nenhuma autonomia sobre suas necessidades quanto ao 

uso dá água.  

Uma vez que existe uma rede pública para atender as necessidades hídricas de um 

empreendimento, sejam elas relacionadas ao fornecimento de água, coleta de esgotos ou 

gestão do escoamento, não há necessidade para alocação de recursos destinados a melhorar o 

desempenho da própria edificação. Em termos práticos, promove-se uma relação de serviço 

na qual o empreendimento “contrata” uma companhia de saneamento para que esta venha a 

suprir suas necessidades hídricas. Este processo resulta em edifícios operados na forma de um 

ciclo aberto no qual a água é fornecida a partir de um ponto externo, consumida/utilizada 

dentro do terreno e enviada para fora novamente para tratamento e/ou disposição final. 

O conceito net zero propõe o fechamento deste ciclo de operação propiciando à edificação 

autonomia sobre suas necessidades hídricas. Sisolak e Spataro (2011, p. 119) definem 

sistemas hídricos de ciclo fechado como aqueles nos quais “[...] toda a água utilizada no 

projeto é coletada, tratada, utilizada/reutilizada e despejada dentro dos limites do lote do 

empreendimento.”. A figura 3, disposta a seguir, exemplifica este modelo de operação 

trazendo um diagrama de fluxo de água para uma operação integrada de ciclo fechado. 
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Figura 3 – Modelo de operação de ciclo fechado 

 
(fonte: BINDER, 2015) 

A imagem acima ilustra um modelo de operação hídrica de ciclo fechado para uma residência 

hipotética. No exemplo, todo o volume de água precipitado sobre a área de cobertura está 

sendo captado e armazenado em uma cisterna específica. Este volume é então tratado sob 

parâmetros de potabilidade e aproveitado para abastecer todos os equipamentos 

hidrossanitários da edificação. Ademais, o efluente sanitário gerado passa por um processo 

inicial de compostagem (tratamento preliminar) e segue para um dispositivo de tratamento. 

Após tratado, o efluente é reutilizado para irrigação do paisagismo local sendo infiltrado em 

sua totalidade dentro dos limites do terreno. Consolida-se, assim, um ciclo de operação que 

permite à edificação autossuficiência quanto às suas necessidades hídricas.  

Vale ressaltar que o exemplo descrito constitui apenas uma entre inúmeras possíveis 

estratégias para se atingir à autossuficiência hídrica. Cabe sempre à equipe de projeto a 

análise específica do projeto para identificar qual a melhor estratégia aplicável a cada caso 

para se atingir o máximo desempenho. 

4.3 BALANÇO HÍDRICO 

O balanço hídrico consiste em uma abordagem numérica de quantificação para determinar o 

volume de água que entra e sai de um determinado lote, identificando quais as funções que 

esta água desempenha dentro dos limites do terreno. Dentro do escopo de prospecção de 
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projetos, o balanço hídrico consiste no mapeamento de todas as atividades que envolvem o 

uso da água e no levantamento do volume de recurso por elas consumido e/ou gerado no 

desempenho de suas funções. Segundo Van der Bruggen e Braeken (2005, p. 178),  

[...] o balanço hídrico consiste em um instrumento crucial para entendimento e 
gestão dos fluxos de água do projeto, para identificação de equipamentos com 
oportunidades de economia de água e para detecção de vazamentos. 

O balanço hídrico fornecerá o mapeamento dos fluxos de água envolvidos no projeto bem 

como a quantificação dos volumes consumidos por cada processo, permitindo, assim, a 

identificação de quais grupos de consumo demandam mais água dentro da operação do 

empreendimento. A partir deste levantamento, pode-se traçar estratégias para redução de 

consumo ou abastecimento de água por fontes alternativas direcionadas para reduzir as 

demandas dos grupos de maior consumo, visto que estas medidas resultarão no maior impacto 

de redução sobre o consumo total. 

Para tal, é imprescindível conhecer também a finalidade de uso para a qual determinado 

contingente de água será alocado, uma vez que atividades distintas necessitam de água com 

diferentes padrões de qualidade. Este conceito é abordado na literatura sob a nomenclatura de 

uso de água fit-for-purpose. 

O conceito fit-for-purpose consiste na alocação apropriada de água visando adequar a escolha 

da fonte de abastecimento a partir do nível de qualidade requerido para sua demanda de 

aplicação (PLASTICS AND CHEMICALS INDUSTRIES ASSOCIATION, [2015]). A 

imagem a seguir apresenta um prisma de ordenamento relacionando diferentes tipologias de 

fontes de água não potável quanto ao seu nível de qualidade para utilização. 
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Figura 4 – Prisma de ordenamento de fontes de água não potável quanto ao seu nível 

(fonte: adaptado de PLASTICS AND CHEMICALS INDUSTRIES ASSOCIATION, 

Analisando a imagem, verifica

for-purpose permite a conservação

processos de tratamento mais intensos demandam maiores consumos energéticos. Assim, 

observa-se que o uso de uma fonte de

água de menor qualidade, como a operação de descargas sanitárias ou a irrigação de plantas,

consolida um desperdício não somente de água como também de energia

em um processo de tratamento desnecessário

forma, o balanço hídrico deve identificar não somente as melhores oportunidades para 

reduções de consumo como também para reduç

permitindo, assim, o traçado de alternativas que resultem no máximo benefício agregado.
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Prisma de ordenamento de fontes de água não potável quanto ao seu nível 
de qualidade para uso. 

aptado de PLASTICS AND CHEMICALS INDUSTRIES ASSOCIATION, 

verifica-se que a análise de alocação de água a partir do conceito 

conservação não apenas de água, mas também de energia, visto que 

tratamento mais intensos demandam maiores consumos energéticos. Assim, 

uma fonte de água potável para execução de tarefas que demandam

água de menor qualidade, como a operação de descargas sanitárias ou a irrigação de plantas,

olida um desperdício não somente de água como também de energia, a qual

em um processo de tratamento desnecessário (SISOLAK; SPATARO, 2011, p. 

, o balanço hídrico deve identificar não somente as melhores oportunidades para 

reduções de consumo como também para reduções de gastos com processos de tratamento

permitindo, assim, o traçado de alternativas que resultem no máximo benefício agregado.
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Prisma de ordenamento de fontes de água não potável quanto ao seu nível 

 
aptado de PLASTICS AND CHEMICALS INDUSTRIES ASSOCIATION, [2015]) 

a análise de alocação de água a partir do conceito fit-

também de energia, visto que 

tratamento mais intensos demandam maiores consumos energéticos. Assim, 

s que demandam 

água de menor qualidade, como a operação de descargas sanitárias ou a irrigação de plantas, 

a qual é consumida 

(SISOLAK; SPATARO, 2011, p. 35). Desta 

, o balanço hídrico deve identificar não somente as melhores oportunidades para 

tos com processos de tratamento, 

permitindo, assim, o traçado de alternativas que resultem no máximo benefício agregado.  
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4.4 CONSERVAÇÃO DO USO DA ÁGUA 

A conservação do uso da água consolida um elemento crucial para viabilidade de um projeto 

net zero água. Isto se deve ao fato de que a redução de consumo impacta todos os custos 

atrelados a um sistema de instalações hidrossanitárias, sejam eles referentes a processos 

hidráulicos, tais como fornecimento de água ou coleta e tratamento de efluente, ou a 

elementos de natureza construtiva, tais como a aquisição de tubulações e reservatórios de 

menores dimensões. 

Dentro do escopo deste estudo, serão analisadas medidas de conservação relativas a somente 

dois grupos de consumo: 

a) equipamentos hidrossanitários; 

b) irrigação do paisagismo. 

 

É importante salientar que as alternativas para redução das demandas abordadas neste estudo 

não são discutidas com o intuito de restringir o uso do usuário no que diz respeito a 

parâmetros de conforto e qualidade de vida. O objetivo almejado com as medidas aqui 

discutidas é promover o uso racional da água e a maximização no desempenho de operação de 

edificações modernas.  

4.4.1 Equipamentos hidrossanitários economizadores 

Apesar de constituírem elementos fixos de relativa simplicidade, equipamentos 

hidrossanitários representam um grupo de demanda de extrema significância, sobretudo para 

projetos comerciais e residenciais. Um estudo divulgado pela companhia de saneamento 

básico do estado de São Paulo (SABESP4) apresentou resultados de economia de consumo 

estimados para diversos equipamentos economizadores em relação a aparelhos convencionais. 

Os resultados obtidos são apresentados na quadro a seguir: 

                                                           
4 A Sabesp é uma empresa de economia mista responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de 

esgotos de 364 municípios do Estado de São Paulo. É considerada uma das maiores empresas de saneamento 
do mundo em população atendida. 
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Quadro 1 – Reduções médias de consumo estimadas para diferentes equipamentos 
economizadores. 

 
(fonte: SÃO PAULO, 2009, p. 31) 

Analisando as informações apresentadas no quadro acima, verifica-se que todos os 

equipamentos analisados são capazes de promover reduções de consumo superiores a 30% em 

relação ao padrão convencional de mercado, podendo alcançar níveis de redução de até 83% 

para o caso de torneiras instaladas com reguladores de vazão. Os números apresentados 

atestam de forma veemente a relevância atribuída a esta tipologia de solução como medida de 

conservação de água e consequente redução de consumo. 
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Ainda assim, é importante ressaltar que a redução real de consumo decorrente da instalação de 

equipamentos economizadores é dependente de uma série de fatores, tais como as 

características específicas do sistema predial, tipologia da edificação e comportamento de uso 

do ocupante (KALBUSCH, 2011). Para efeitos de análise de viabilidade, porém, estes 

parâmetros são desconsiderados no cálculo de balanço, visto que eles dizem respeito à 

operação do projeto pós-executado.  

Para fins deste estudo, compreende-se por equipamentos economizadores todos os aparelhos 

sanitários que apresentam vazões de operação inferiores às dispostas no quadro 1 para 

equipamentos convencionais. Os quadros 2 e 3 a seguir apresentam alguns modelos de 

equipamentos disponíveis no mercado e suas respectivas vazões de funcionamento. 
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Quadro 2 – Equipamentos economizadores: aparelhos de descarga. 

 

Bacia sanitária Dual Flush 6/3 LPD

Modelo: Bacia sanitária c/ caixa acoplada DECA Ravena Dual Flux

Fabricante: DECA

Bacia sanitária de vazão reduzida 4.8 LPD

Modelo: Bacia c/ caixa acoplada, 4.8 LPF Soirée

Fabricante: TOTO

Bacia sanitária pressurizada 3 LPD

Modelo: Stealth 0.8 GPF Toilet - Elongated

Fabricante: Niagra Conservation

Bacia sanitária a vácuo 1.2 LPD

Modelo: Bacia sanitária Prestige Evac

Fabricante: Evac

Toilet lid sink

Modelo: SinkPositive Standard

Fabricante: SinkPositive

Mictório de vazão reduzida 1.9 LPD

Modelo: 1.9 LPF Mictório Lloyd

Fabricante: TOTO

Mictório de acionamento mecânico regulado de 0.7 LPD

Modelo: Válvula para mictório Pressmatic Compact 0.7 LPF

Fabricante: DOCOL

Mictório seco (sem água)

Modelo: Mictório Seco Acquafree

Fabricante: Fabrimar

MICTÓRIOS

BACIAS SANITÁRIAS
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(fonte: baseado em DECA, [2015]; DOCOL, [2015]; EVAC, [2015]; NIAGRA 
CONSERVATION, [2015]; FABRIMAR, [2015]; TOTO, [2015]) 

Quadro 3 – Equipamentos economizadores: aparelhos de fluxo. 

 
(fonte: baseado em DOCOL, [2015]; DRACO, [2015]; HANSGROHE, [2015]) 

Do ponto de vista técnico, não há empecilhos para instalação de nenhum dos equipamentos 

economizadores abordados nos quadros acima. Assim, a opção pela instalação de um 

equipamento ou outro recairá sobre uma análise econômica de investimento. 

Torneira de vazão regulada 5 LPM

Modelo: Lavatório Bica alta Monet 5 LPM

Fabricante: DOCOL

Torneira de acionamento automático 1.8 LPM

Modelo: Torneira de mesa p/ lavatório Pressmatic Alfa LEED 1.8 LPM

Fabricante: DOCOL

Chuveiro de vazão regulada 8 LPM

Modelo: Chuveiro LD Bonnaducha 8 LPM CR

Fabricante: DOCOL

Chuveiro de vazão regulada 6 LPM

Modelo: Chuveiro 1 jato sem tubo Crometta 85 Green

Fabricante: Hansgrohe

Arejadores: redutores de vazão (6 e 4 LPM)

Modelo: Cinza (4 LPM) / Preto (6 LPM)

Fabricante: DRACO

TORNEIRAS

CHUVEIROS

AREJADORES
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4.4.2 Irrigação eficiente  

Apesar de tradicionalmente não abordada nas análises de consumo de edificações, a irrigação 

do paisagismo representa um importante grupo de demanda a ser considerado na análise de 

viabilidade de um projeto net zero água. A Agência Nacional de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency) estima que 30% de todo o consumo 

de água de uma edificação é destinado a usos externos, sendo a grande maioria deste 

contingente alocado para irrigação (EPA, 2015a, p. 2).  

A redução de demanda para irrigação é dependente de dois processos: seleção apropriada de 

espécies e instalação de sistemas de irrigação eficientes. 

4.4.2.1 Seleção apropriada de espécies 

O primeiro passo para redução do consumo de irrigação consiste na seleção apropriada de 

espécies para integração do paisagismo. Esse processo de seleção deve primar pela 

implantação de vegetação nativa e/ou adaptada, visto que espécies desta natureza apresentam 

boa tolerância para desenvolvimento e sobrevivência sob as condições naturais locais, não 

necessitando de irrigação artificial. Assim, a manutenção e o cultivo de espécies nativas e/ou 

adaptáveis promove a consolidação de um paisagismo com capacidade de autopreservação, 

integrando a natureza local à concepção do empreendimento (USGBC, 2009, p. 180).  

4.4.2.2 Sistemas de irrigação eficientes 

A redução de consumo total para um sistema de irrigação passa pela escolha correta do tipo 

de sistema a ser implantado, visto que sistemas distintos apresentam eficiências de irrigação 

diferentes. De maneira geral, sistemas de irrigação por gotejamento, ou micro-irrigação, 

apresentam maior eficiência do que sistemas de irrigação por aspersores (sprinklers). Isto se 

deve ao fato de que a irrigação por gotejadores libera pequenos volumes de água diretamente 

aplicados às raízes da planta, o que permite a minimização de perdas por ação do vento, 

escoamento ou evaporação, promovendo uma redução estimada de 20% a 50% no uso de água 

para irrigação (EPA, 2015b). 

O consumo de demanda de irrigação pode ainda ser reduzido a partir da instalação de 

controladores automatizados. Controladores de irrigação auxiliam na redução de consumo 

através do aumento da eficiência do sistema. Controladores permitem a calibragem de 
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operação do sistema a partir do monitoramento das condições ambientais em tempo real, 

promovendo ajustes conforme alteração das condições de contorno. De acordo com o 

Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia (California Department of Water 

Resources), a instalação de controladores de irrigação promovem redução do escoamento 

superficial, melhorias na saúde das plantas integrantes do paisagismo e redução nos consumos 

de água e energia envolvidos na operação do sistema (CALIFORNIA DEPARTMENT OF 

WATER RESOURCES, 2012). 

Integrados ao sistema de controladores, sensores de detecção de chuva e controle de umidade 

podem ser também instalados para maximização de eficiência do processo. Sensores de 

umidade conseguem avaliar as necessidades hídricas da planta a partir do nível de umidade do 

solo, calibrando a operação de acordo com os resultados. Sensores de detecção de chuva, por 

sua vez, permitem o desligamento do sistema ao reconhecer a ocorrência de chuva, evitando 

assim gastos desnecessários (EPA, 2015b). 

De acordo com estudos desenvolvidos pela Saving Water Partnership5, a integração de 

sensores e controladores ao sistema de irrigação apresenta potencial para promover reduções 

de até 20% no consumo total de demanda (SMITH; BROWN, 2013, p. 6). 

4.5 APROVEITAMENTO PLUVIAL 

Visto que o critério net zero demanda que toda água utilizada no empreendimento seja 

proveniente de fontes alternativas à rede pública, técnicas de captação e aproveitamento de 

água de chuva constituem peça chave para análise de viabilidade. Ademais, vale lembrar que, 

conforme apresentado na figura 4, a água de origem pluvial apresenta os melhores níveis de 

qualidade entre as fontes de fornecimento alternativo, o que amplifica a importância de seu 

uso no abastecimento de demandas. 

Existem três verificações fundamentais de análise para prospecção de um sistema de 

aproveitamento pluvial segundo critérios de desempenho net zero. A primeira condição 

consiste em garantir que a água recolhida apresente padrões de qualidade suficientes para 

atender sua aplicação pretendida. Esta condição primária determina a necessidade ou não da 
                                                           
5 A organização Saving Water Partnership consiste em uma coligação de 19 entidades provedoras de água 

fundada para promover o desenvolvimento de programas de conservação de água para os usuários de Seattle e 
King County. 
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instalação de dispositivos de tratamento. A segunda condição envolve a análise dos históricos 

de precipitação para o local de projeto para avaliar a disponibilidade de armazenamento de 

água ao longo do ano. Esta análise busca o entendimento do comportamento de precipitação 

para a região. Por fim, a terceira verificação consiste em avaliar se a área de captação e o 

volume previsto de coleta são suficientes para garantir atendimento à demanda de projeto ao 

longo do tempo, atestando a resiliência do sistema. (SISOLAK; SPATARO, 2011, p. 44). 

De maneira geral, os sistemas de captação e aproveitamento de água de chuva são compostos 

por três elementos fundamentais: área de captação, sistema de condução e reservatório de 

armazenamento (DORNELLES, 2012, p. 20). Todos os aspectos técnicos referentes a um 

sistema de aproveitamento pluvial são definidos conforme as diretrizes da ABNT 15.527, 

referente ao aproveitamento pluvial para áreas urbana, e da ABNT 10.844, referente a 

sistemas prediais de água pluvial. 

4.5.1 Área de captação 

A área de captação é definida pela norma como a projeção horizontal da superfície destinada 

para coleta de água da chuva (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2007, p. 2). A água pluvial é usualmente captada através de áreas de cobertura, mas pode ser 

recolhida a partir de qualquer superfície que permita a coleta. A imagem a seguir ilustra a 

definição atribuída pela norma para estimativa da área de captação: 

Figura 5 – Áreas de captação pluvial segundo a ABNT 15527. 
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(fonte: DORNELLES, 2012, p. 23) 

Para efeitos de cálculo do volume aproveitável, considera-se que perdas ocorram no processo 

de captação. Estas perdas estão relacionadas ao processo de evaporação e à porosidade da 

superfície de coleta. Observa-se, assim, que o material constituinte da superfície de captação 

exerce influência sobre o valor de volume aproveitável do sistema, visto que materiais de 

maior porosidade apresentam maior capacidade para absorção de água, promovendo maiores 

perdas (DORNELLES, 2012, p. 23). 

Para inserir o valor destas perdas ao cálculo de volume aproveitável, arbitra-se um coeficiente 

de escoamento (C) à superfície de captação, conforme estabelecido pela ABNT 15.527. 

Segundo a norma, o coeficiente de escoamento representa a relação entre o volume de 

escoamento superficial gerado e o volume total precipitado (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2007, p. 2). Trata-se de um parâmetro para estimar o quanto de 

água da chuva é perdido por infiltração/absorção e o quanto se transforma em escoamento 

para coleta. 

O valor para o coeficiente de escoamento é arbitrado empiricamente uma vez que não há 

fórmulas definidas na bibliografia para cálculo deste. Dornelles (2012, p. 24) indica a 

existência de faixas de variação para o parâmetro na literatura conforme o tipo de material 

constituinte da área de captação e apresenta uma tabela com a compilação das informações 

encontradas. Ainda assim, o autor reitera que não existe consenso único para estimativa do 

coeficiente. O quadro a seguir apresenta as faixas de valores encontradas: 

Quadro 4 – Coeficientes de escoamento para áreas de telhado. 

 
(fonte: DORNELLES, 2012, p. 24) 

4.5.2 Sistemas de condução e armazenamento 

A condução do volume captado é dada por meio de calhas e condutores até um reservatório de 

abastecimento. O dimensionamento dos elementos de condução é contemplado nas diretrizes 
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de cálculo especificadas na ABNT 10.844 (instalações prediais de água pluvial). Os 

parâmetros de dimensionamento para o reservatório de armazenamento, por sua vez, são 

abordados na ABNT 15.527 (aproveitamento de água pluvial para áreas urbanas). 

Visto que o dimensionamento de componentes hidráulicos não faz parte do escopo deste 

estudo, os procedimentos de cálculo apresentados nas normas não serão avaliados nesta 

análise de viabilidade. 

4.5.3 Parâmetros de qualidade 

Uma vez que a água da chuva captada será utilizada para abastecimento de demandas de 

projeto, são estabelecidos parâmetros de qualidade mínimos a serem contemplados para 

qualificação da água coletada como fonte de abastecimento alternativo. A ABNT 15.527 

define parâmetros de qualidade para água pluvial destinada a atividades não potáveis. Os 

parâmetros arbitrados pela norma são apresentados no quadro a seguir (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007, p. 4): 

Quadro 5 – Parâmetros de qualidade de água de chuva para usos restritivos não 
potáveis. 

 
(fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007, p. 4) 

Para atingir os níveis de qualidade exigidos, é comum a instalação de um sistema de 

tratamento preliminar. Segundo Tchobanoglous et al. (2002, p. 11), o tratamento preliminar 

consiste na remoção de sólidos grosseiros, tais como folhagens, galhos e outros materiais em 
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suspensão, que possam prejudicar a operação do sistema. Consistem em geral em dispositivos 

dotados de um elemento filtrante, comumente uma grelha para desvio de folhas e uma tela de 

filtragem para remoção de partículas grosseiras, instalados no trajeto de condução entre a área 

de captação pluvial e o reservatório de armazenamento. Este dispositivo deverá ser levado em 

consideração no cálculo de volume aproveitável como um novo elemento gerador de perdas, 

conforme orientado na seção 4.3.4 da ABNT 15.527 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2007, p. 3). 

Caso o aproveitamento de água pluvial seja preterido para desempenho de atividades que 

demandam uso de água potável, a água deverá passar por processos de desinfecção de forma a 

demonstrar conformidade com os parâmetros exigidos pela Portaria Nº 2.914 de 2011, 

referente a padrões de qualidade da água para consumo humano. Os parâmetros relacionados 

à Portaria Nº 2.914 bem como a análise de processos de tratamento mais avançados serão 

abordados na próxima seção. 

4.6 TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE 

Técnicas de tratamento e reuso de efluente sanitário consistem em fatores cruciais na análise 

de viabilidade pra um projeto net zero água, servindo de fonte de abastecimento valiosa para 

redução do consumo total de água potável. Os sistemas de tratamento e reuso de efluente 

deverão ser projetados de maneira complementar aos sistemas de captação e aproveitamento 

pluvial, de forma a garantir a equalização do balanço hídrico entre ofertas e demandas. 

O desenvolvimento desta seção será divido em dois tópicos: processos de tratamento e 

parâmetros de reuso. 

4.6.1 Tratamento de água 

Campos e Azevedo (2013, p. 34) definem o termo tratamento de água como “o conjunto de 

processos e operações, cuja finalidade é adequar as características físico-químicas e 

biológicas da água bruta, com padrão organolepticamente agradável e que não ofereça riscos à 

saúde humana.”. Segundo Tchobanoglous et al. (2002, p. 11), o processo de tratamento é 

dividido em quatro níveis: preliminar, primário, secundário e terciário. 
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Conforme apresentado na seção anterior, o tratamento preliminar consiste na remoção de 

sólidos grosseiros que possam danificar equipamentos, prejudicando a operação do processo. 

O tratamento primário, por sua vez, envolve fenômenos de natureza física, em geral 

decantação e sedimentação, e é desenvolvido para remoção de sólidos em suspensão e outras 

partículas sedimentáveis. Para processos avançados de tratamento primário, utiliza-se 

componentes químicos que aumentam o desempenho de remoção de sólidos suspensos e, em 

menor extensão, sólidos dissolvidos (TCHOBANOGLOUS et al., 2002, p. 11).  

O tratamento secundário envolve a aplicação de processos químicos e biológicos para 

remoção de matéria orgânica retida no efluente. Para fins de tratamento avançado, podem ser 

inseridos componentes para remoção de nutrientes, tais como o fósforo e o nitrogênio 

(TCHOBANOGLOUS et al., 2002, p. 11). Por fim, o tratamento terciário envolve processos 

de desinfecção da água, em geral realizados com o uso de luz ultravioleta (UV) ou lâmpadas 

de ozônio que auxiliam na remoção de agentes patogênicos. 

Em edificações que apresentam sistemas de tratamento de água instalados no local, observa-se 

a predominância de três tipologias de equipamentos de tratamento, sendo elas: 

a) Equipamentos de filtragem; 

b) Equipamentos de desinfecção; 

c) Estações de tratamento de esgoto (ETE) compactas. 

Observa-se, ainda que pouco usual, a existência de um último grupo de tratamento aplicável a 

edificações. Este grupo será abordado no estudo sob a nomenclatura de “sistemas naturais de 

tratamento”. 

4.6.1.1 Equipamentos de filtragem 

Segundo Campos e Azevedo (2013, p. 35), a filtragem, ou filtração, tem como objetivo a 

remoção de “[...] partículas suspensas, coloidais e os microorganismos a elas associados 

através de filtros constituídos por uma ou mais camadas de areia, instaladas sobre um sistema 

de drenagem, denominado fundo-falso.”. De maneira geral, são utilizados dois tipos de filtros 

para aplicações de tratamento de fluente, sendo eles o filtro de areia e o filtro de carvão 

ativado. 
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A filtração por filtros de areia consiste em um processo físico de purificação da água. O filtro 

de areia opera em fluxo descendente de forma que os sólidos em suspensão são removidos no 

processo de percolação da água pelas várias camadas de material filtrante, auxiliando na 

remoção de contaminantes bacteriológicos (RDA EQUIPAMENTOS, [2015]). Esta tipologia 

de solução permite a retirada de até 95% de partículas sólidas presentes na água e boa 

remoção de cor e turbidez (ALFAMEC, [2015]). 

Os filtros de carvão ativado, por sua vez, são utilizados para aprimorar o nível de qualidade da 

água no que diz respeito a parâmetros organolépticos. Segundo Campos e Azevedo (2013, p. 

36), o filtro de carvão ativado é um excelente absorvente para remoção de moléculas 

orgânicas pequenas que conferem à água sabor, cor e odores desagradáveis. 

O mercado dispõe de uma vasta gama de equipamentos de filtração para tratamento do 

efluente local. O quadro a seguir apresenta alguns modelos de equipamentos disponíveis de 

simples instalação: 

Quadro 6 – Tratamento de efluente: equipamentos de filtragem. 

 
(fonte: baseado em RDA EQUIPAMENTOS, [2015]; HYDRONIX WATER TECHNOLOGY, 

[2015]) 

4.6.1.2 Equipamentos de desinfecção 

O objetivo do processo de desinfecção da água consiste na redução da concentração de 

microrganismos patogênicos para níveis não infecciosos (AUXTRAT, [2015]). O processo de 

desinfecção ocorre por meio da aplicação de agentes bioquímicos que tem como finalidade 

promover a destruição de microrganismos patogênicos causadores de doenças. De maneira 

geral, existem três grupos de agentes de desinfecção utilizados no processo de tratamento: 

cloro, ozônio e radiação ultravioleta (SNATURAL, [2015]). 

Filtro de areia

Modelo: Filtro de areia RDA de vazão 500 L/h

Fabricante: RDA Equipamentos

Filtro de carvão ativado

Modelo: Carbon Block Filter 5 µm

Fabricante: Hydronix Water Technology

FILTRAGEM
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A aplicação de cloro para desinfecção consolida o método mais utilizado para tratamento 

(PROMINENT, [2015]). O processo de desinfecção ocorre através de reações eletroquímicas 

entre o cloro e a água. 

O processo de desinfecção por luz UV, por sua vez, ocorre a partir da absorção de radiação 

ultravioleta (R-UV) pelos microrganismos presentes na água. O alvo principal da desinfecção 

por luz ultravioleta é o material genético (ácido nucleico) dos agentes patogênicos. Os 

micróbios são destruídos por R-UV quando a luz penetra através da célula e é absorvida pelo 

ácido nucleico. Esta absorção da luz UV provoca um rearranjo da informação genética, que 

interfere com a capacidade de reprodução da célula. Os microrganismos são, portanto, 

inativados pela luz UV como resultado de um dano fotoquímico ao ácido nucleico. Ao ter sua 

capacidade de reprodução impedida, uma célula é considerada morta, pois perde sua 

capacidade de multiplicação (AUXTRAT, [2015]). 

A desinfecção por ozônio também se dá a partir da inativação da capacidade reprodutiva dos 

micro-organismos. Porém, este composto apresenta um princípio ativo de reação diferenciado. 

O ozônio consegue agir diretamente sobre a parede celular dos microrganismos patogênicos, 

provocando sua ruptura em uma fração bem menor de tempo. (SNATURAL, [2015]). 

O quadro a seguir apresenta algumas opções de equipamentos desta tipologia disponíveis no 

mercado: 

Quadro 7 – Tratamento de efluente: equipamentos de desinfecção. 

 

Bomba dosadora de cloro

Modelo: Bomba dosadora de cloro FCE 0110

Fabricante: EMEC

Filtro UV

Modelo: Filtro UV C016W076C10-R1

Fabricante: AUXTRAT

Câmara geradora de ozônio

Modelo: Câmara mista UV-C 184 nm e geração de ozônio

Fabricante: AUXTRAT

DESINFECÇÃO
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(fonte: baseado em EMEC, [2015]; AUXTRAT, [2015]) 

4.6.1.3 Estações de tratamento de esgoto compactas 

O termo estação de tratamento de esgoto (ETE) compacta faz menção a equipamentos 

modulares capazes de reproduzir os processos de tratamento apresentados por uma ETE de 

escala real. Os processos e níveis de tratamento apresentados pelo equipamento irão variar de 

acordo com modelo e fabricante e a partir da finalidade pretendida de uso para o efluente 

tratado, uma vez que os níveis de qualidade para reuso de água são propostos pela legislação 

de acordo com sua aplicação de uso e/ou destino final. Os parâmetros de qualidade exigidos 

para reuso de efluente para diversas condições de uso serão discutidos na seção 4.6.2. 

De maneira geral, as ETEs compactas são compostas por quatro componentes principais: 

gradeamento, câmara de decantação primária, reator aeróbio e câmara de decantação 

secundária. 

Gradeamento 

O elemento de gradeamento representa o processo de tratamento preliminar do sistema, 

incorporando somente processos físicos na sua operação. Nesta etapa, é realizada a remoção 

de sólidos grosseiros que apresentam dimensões superiores aos espaçamentos entre as barras 

do gradeamento. A função deste elemento consiste em garantir a proteção dos dispositivos de 

transporte do efluente e das unidades de tratamento subsequentes (KURITA, 2015, p. 1). 

Câmara de decantação primária 

A câmara de decantação primária consiste em um reservatório que recebe o efluente bruto 

após passagem pelo gradeamento. Esta etapa consolida o processo de tratamento primário da 

operação. Nela, ocorre a separação entre sólidos e líquidos por sedimentação das partículas 

sólidas. A decantação ocorre a partir do princípio da gravidade, visto que os sólidos em 

suspensão apresentam densidades maiores do que o líquido de entorno (KURITA, 2015, p. 2). 

Após concluída a sedimentação, o efluente líquido é descarregada no reator aeróbio. 

Reator aeróbio 

Nesta etapa, ocorre a remoção da matéria orgânica a partir de reações bioquímicas provocadas 

pela inserção de ar comprimido no reator. O processo de tratamento aeróbio simula o processo 
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natural de decomposição no qual a matéria orgânica é consumida por microrganismos 

aeróbios (KURITA, 2015, p. 2). 

Câmara de decantação secundária 

Constitui o componente final do equipamento de tratamento. Nesta etapa, ocorre a 

clarificação do efluente tratado por sedimentação analogamente ao processo decorrido na 

câmara de decantação primária (KURITA, 2015, p. 2-3). O efluente tratado é recolhido para 

exercer sua finalidade de projeto a partir da parte superior da câmara. Na parte inferior, o 

resíduo sólido, denominado de lodo ativado, pode ser reinserido de volta ao processo ou 

descartado. 

Caso o projeto demande que o efluente tratado seja reutilizado, o sistema poderá apresentar 

algum dispositivo de desinfecção ao final do tratamento que será definido de acordo com as 

exigências impostas pela legislação local. 

O quadro a seguir apresenta alguns modelos deste tipo de solução para análise: 

Quadro 8 – Tratamento de efluente: ETEs compactas. 

 
(fonte: baseado em LUFTECH, [2015]; ECTAS, [2015]; MIZUMO, [2015]) 

A tipologia de solução mais adequada para tratamento e reuso de efluente deve ser analisada 

conforme necessidade específica do projeto, visando a maximização do benefício agregado. 

4.6.1.4 Sistemas naturais de tratamento 

ETE Compacta

Modelo: ECTEL NP6

Fabricante: Luftech

ETE Compacta

Modelo: ETE Torre Vertical

Fabricante: ECTAS

ETE Compacta

Modelo: ETE Buisness MB-4

Fabricante: MIZUMO

ESTAÇÕES COMPACTAS DE TRATAMENTO (ETE)
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Sistemas naturais de tratamento de água consistem em dispositivos projetados pelo ser 

humano a partir da associação de elementos de engenharia a composições de ecossistemas 

naturais que buscam replicar, em menor escala e de maneira controlada, os processos 

biológicos de tratamento que ocorrem na natureza. Esta tipologia de solução constitui uma 

alternativa de tratamento de água de baixos custos de implantação, operação e manutenção, 

visto que a fauna e a flora dos ecossistemas integrantes dos dispositivos apresentam 

capacidade natural de autopreservação. 

Neste estudo, serão abordadas somente duas tipologias de sistemas de tratamento natural: 

banhados construídos e vermifiltro. 

4.6.1.4.1 Banhados construídos (constructed wetlands) 

Melbourne Water (c2005, p. 18) define os sistemas de banhados construídos como corpos 

d’água de baixa profundidade, densamente vegetados e que promovem melhorias na 

qualidade da água através dos processos de sedimentação de sólidos suspensos, filtração e 

remoção biológica de poluentes. O desenho esquemático representado a seguir apresenta uma 

configuração hipotética deste tipo de dispositivo de tratamento: 

Figura 6 – Configuração hipotética de um banho construído. 

 
(fonte: SEZERINO, 2006, p. 31). 

O processo biológico de tratamento de água ocorre através do contato do efluente de entrada 

com bactérias fixadas nas raízes das plantas (macrófitas aquáticas6) que compõe a 

configuração da wetland projetada. Segundo Van Kaick (2002, p. 49), as bactérias fixadas na 
                                                           
6 Macrófitas aquáticas são espécies vegetais que habitam ambientes úmidos, alagados ou verdadeiramente 

aquáticos. 



 

__________________________________________________________________________________________
Martin Santos Michel. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2015 

zona de raízes recebem o oxigênio e o nitrogênio absorvidos pelas plantas e promovem a 

decomposição da matéria orgânica transformando

plantas para desenvolvimento e autopreservação das mesmas.

4.6.1.4.2 Vermifiltro 

O sistema de tratamento conhecido como vermifiltro, ou minhoc

dispositivo de compostagem que promove a decomposição de resíduos sólidos orgânicos e o 

tratamento de esgoto bruto a partir de processos biológicos naturais. A imagem a seguir 

apresenta uma visualização esquemática do dispositivo em análise:

Figura 7 

O sistema consiste em um filtro de tratamento de efluentes biológico capaz de reproduzir 

processos naturais de tratamento a partir do uso de minhocas para digestão de matéria 

orgânica sólida. O filtro é composto por camadas sucessivas de húmus e vermes separadas por 

um espaçador físico, em geral grelhas plásticas, que permitem a presença de oxigênio no 

processo e promovem a retenção da matéria orgânica, propiciando condições ideais de 

para manutenção da fauna no filtro. Na parte inferior do dispositivo, é instalado um piso 

elevado que permite a separação da matéria orgânica do efluente líquido tratado

(ECOTELHADO, [2015]). 

4.6.2 Padrões de qualidade para reuso de efluente
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recebem o oxigênio e o nitrogênio absorvidos pelas plantas e promovem a 

decomposição da matéria orgânica transformando-a em nutrientes que são repassados às 

plantas para desenvolvimento e autopreservação das mesmas. 

amento conhecido como vermifiltro, ou minhocário, representa um 

dispositivo de compostagem que promove a decomposição de resíduos sólidos orgânicos e o 

tratamento de esgoto bruto a partir de processos biológicos naturais. A imagem a seguir 

sualização esquemática do dispositivo em análise: 

Figura 7 – Configuração hipotética de um vermifiltro. 

(fonte: A&A WARM FARM WASTE SYSTEMS

O sistema consiste em um filtro de tratamento de efluentes biológico capaz de reproduzir 

ais de tratamento a partir do uso de minhocas para digestão de matéria 

orgânica sólida. O filtro é composto por camadas sucessivas de húmus e vermes separadas por 

um espaçador físico, em geral grelhas plásticas, que permitem a presença de oxigênio no 

sso e promovem a retenção da matéria orgânica, propiciando condições ideais de 

para manutenção da fauna no filtro. Na parte inferior do dispositivo, é instalado um piso 

elevado que permite a separação da matéria orgânica do efluente líquido tratado

Padrões de qualidade para reuso de efluente 
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recebem o oxigênio e o nitrogênio absorvidos pelas plantas e promovem a 

a em nutrientes que são repassados às 

ário, representa um 

dispositivo de compostagem que promove a decomposição de resíduos sólidos orgânicos e o 

tratamento de esgoto bruto a partir de processos biológicos naturais. A imagem a seguir 

 
A&A WARM FARM WASTE SYSTEMS, [2015]). 

O sistema consiste em um filtro de tratamento de efluentes biológico capaz de reproduzir 

ais de tratamento a partir do uso de minhocas para digestão de matéria 

orgânica sólida. O filtro é composto por camadas sucessivas de húmus e vermes separadas por 

um espaçador físico, em geral grelhas plásticas, que permitem a presença de oxigênio no 

sso e promovem a retenção da matéria orgânica, propiciando condições ideais de habitat 

para manutenção da fauna no filtro. Na parte inferior do dispositivo, é instalado um piso 

elevado que permite a separação da matéria orgânica do efluente líquido tratado 
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Os níveis de qualidade exigidos para reuso de efluente sanitário são dependentes da natureza 

da atividade para a qual ele será alocado. No que diz respeito à regulamentação dos 

parâmetros de qualidade para reuso, verifica-se a existência de dois documentos de legislação 

vigente: 

a) norma ABNT NBR 13.969: 1997; 

b) portaria MS Nº 2.914 de 2011. 

 

4.6.2.1 ABNT NBR 13.969 

A ABNT 13.969 discorre originalmente sobre projeto e execução de tanques sépticos e 

parâmetros de qualidade para disposição final de efluente. Porém, na seção 5.6.4, são 

definidos índices de qualidade para diversos usos de esgoto reutilizado para fins não potáveis, 

divididos em quatro classes distintas. 

Classe 1 

A classe 1 abrange a “[...] lavagem de carros e outros usos que requerem contato direto do 

usuário com a água com possível aspiração de aerossóis pelo operador, incluindo chafarizes.” 

(ABNT, 1997, p. 22). Para esta classe, define-se que o efluente tratado deve apresentar “[...] 

turbidez inferior a cinco; coliforme fecal inferior a 200 NMP7/100 mL; sólidos dissolvidos 

totais inferior a 200 mg/L; pH entre 6,0 e 8,0; cloro residual entre 0,5 mg/L e 1,5 mg/L.” 

(ABNT, 1997, p. 22). 

Classe 2 

A classe 2 abrange a “[...] lavagens de pisos, calçadas e irrigação dos jardins, manutenção dos 

lagos e canais para fins paisagísticos, exceto chafarizes.” (ABNT, 1997, p. 22). Para esta 

classe, define-se que o efluente tratado deve apresentar “[...] turbidez inferior a cinco, 

coliforme fecal inferior a 500 NMP/100 mL, cloro residual superior a 0,5 mg/L.” (ABNT, 

1997, p. 22). 

Classe 3 

                                                           
7 NMP: número mais provável de coliformes. 
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A classe 3 abrange o reuso do efluente nas descargas de vasos sanitários. Para esta classe, 

define-se que o efluente tratado deve apresentar turbidez inferior a 10 unidades de turbidez 

(uT) e coliformes fecais inferior a 500 NMP/100 mL (ABNT, 1997, p. 22). 

Classe 4 

A classe 4 abrange o “[...] reuso nos pomares, cereais, forragens, pastagens para gados e 

outros cultivos através de escoamento superficial ou por sistema de irrigação pontual.” 

(ABNT, 1997, p. 22). Para esta classe, define-se que o efluente tratado deve apresentar 

coliformes fecais inferior a 5000 NMP/100 mL e oxigênio dissolvido superior a 2,0 mg/L. A 

norma ainda salienta que, neste caso, a aplicação do reuso deve ser interrompida pelo menos 

10 dias antes da colheita (ABNT, 1997, p. 22). 

4.6.2.2 Portaria MS Nº 2.914 

A Portaria Nº 2.914 do Ministério da Saúde discorre sobre os procedimentos de controle e 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade 

(BRASIL, 2011). Assim, para aplicações de reuso sanitário que exijam o uso de água potável, 

será necessário atingir os parâmetros de qualidade estabelecidos pela portaria. Cabe ressaltar, 

que a portaria ainda exige que sejam realizadas análises periódicas de inspeção da qualidade 

da água para verificação constante da operação do sistema, aspectos que devem ser levados 

em consideração no planejamento de um sistema de reuso para fins potáveis. 
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5 METODOLOGIA  

De forma a verificar a viabilidade técnico

metodologia desenvolvida a seguir permite a identificação 

de água e abastecimento por fontes alternativas para otimização d

edificações. O método consiste em um roteiro de análise centrado sobre dois 

principais: balanço de consumo

a visualização global do roteiro de análise proposto pelo método identific

processos envolvidos em sua aplicação. 

Figura 8 –
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hídrica: análise de viabilidade técnico-ra para desenvolvimento

de projetos net zero água 

De forma a verificar a viabilidade técnico-econômica para projetos net zero

metodologia desenvolvida a seguir permite a identificação de oportunidades de conservação 

de água e abastecimento por fontes alternativas para otimização do 

O método consiste em um roteiro de análise centrado sobre dois 

de consumo hídrico e balanço econômico. O fluxograma a seguir permite 

a visualização global do roteiro de análise proposto pelo método identific

processos envolvidos em sua aplicação.  

– Fluxograma de aplicação do método desenvolvido. 
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(fonte: elaborado pelo autor) 

O fluxograma foi desenvolvido com o intuito de facilitar a compreensão do estudo e servir de 

guia de referência para aplicação do método. Os processos de cálculo e análise envolvidos em 

cada uma das etapas propostas e a definição das variáveis apresentadas no fluxograma são 

abordados em detalhe nos subcapítulos a seguir.  

É importante ressaltar que a análise desenvolvida a partir do método proposto é válida 

somente para aplicação em projetos comerciais ou residenciais, visto que seus parâmetros não 

abrangem o estudo de processos industriais.  

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS FLUXOS D’ÁGUA 

A primeira etapa de análise consiste no mapeamento dos fluxos d’água envolvidos na 

operação de um empreendimento. Nesta etapa, todos os processos que envolvem o uso da 

água são identificados e classificados como variáveis de entrada ou saída do sistema. Para 

desenvolvimento de um projeto net zero água, é essencial que esta análise seja realizada 

minuciosamente de forma a garantir que todos os fluxos d’água sejam de fato definidos para 

que o cálculo de balanço hídrico não venha a ser comprometido. 

As variáveis de entrada no sistema consistem em todos os volumes de água provenientes das 

fontes de abastecimento do projeto, tais como precipitação, água de reuso ou água de 

processo. Para fins desta análise, água de reuso é compreendida como toda a água residual 

proveniente do uso de equipamentos hidrossanitários, enquanto água de processo refere-se à 

água residual dos processos de operação de máquinas industriais. Uma vez que a área de 

abrangência do estudo restringe-se somente à avaliação de projetos comerciais e residenciais, 

a água residual de processo não foi considerada como uma fonte válida para efeitos de cálculo 

do balanço, visto que este recurso só é aplicado a plantas industriais. Obtém-se, assim, as 

seguintes fontes como variáveis de entrada do sistema: 

a) aproveitamento pluvial; 

b) tratamento e reuso de efluente. 

 
As variáveis de saída, por sua vez, consistem nos volumes consumidos por cada grupo de 

demanda de um projeto, sendo eles: equipamentos hidrossanitários, irrigação, limpeza, 
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máquinas de ar condicionado e consumo próprio. Dentro do escopo de abordagem deste 

estudo, desconsiderou-se os volumes de demanda para atividades de limpeza e operação de 

máquinas de ar condicionado. Esta simplificação foi arbitrada por falta de metodologia 

comprovada na literatura para cálculo de demanda destes grupos de consumo. O volume 

destinado para consumo próprio foi também desconsiderado por se tratar de um parâmetro 

referente às condições de conforto individuais de cada ocupante, o que lhe confere um caráter 

imprevisível. Adotando as simplificações propostas, define-se as seguintes demandas como 

variáveis de saída: 

a) demanda de equipamentos hidrossanitários; 

b) demanda de irrigação do paisagismo. 

5.2 CÁLCULO DAS DEMANDAS DE CONSUMO  

As demandas de água do projeto correspondem às variáveis de saída dentro do modelo de 

operação do empreendimento. A partir da estimativa destas demandas, pode-se calcular a 

quantidade de água necessária para abastecimento, o que por sua vez permite o 

dimensionamento dos dispositivos de fornecimento alternativo. 

Conforme analisado na seção 5.1, o método apresenta apenas dois grupos de demanda: 

equipamentos hidrossanitários e irrigação do paisagismo. Metodologias distintas foram 

aplicadas para a estimativa da demanda de cada grupo de consumo.  

5.2.1 Cálculo das demandas de equipamentos hidrossanitários 

As demandas provenientes do uso de equipamentos hidrossanitários foram estimadas 

conforme o método de cálculo proposto pelo sistema de certificação LEED8 para edificações 

sustentáveis. O método consiste em uma relação entre as variáveis de vazão e tempo médio de 

operação do equipamento, ocupação do empreendimento e taxas de utilização diárias para 

cada aparelho, regida pela equação a seguir (USGBC, 2009a): 

                                                           
8 A sigla LEED significa Leadership in Energy & Environmental Design (liderança em design energético e 

ambiental) e faz menção a um sistema de certificação para edificações sustentáveis governado pelo United 
States Green Building Coucil (conselho nacional de edificações sustentáveis dos Estados Unidos).  
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PTUtQV OEQUIPAMENTOEQUIPAMENTOEQUIPAMENT ⋅⋅⋅= )(  (1) 

Sendo: 

VEQUIPAMENTO – volume de água demandado pelo equipamento em litros por dia; 

QEQUIPAMENTO – vazão de operação do equipamento em litros por minuto ou litros por ciclo; 

tEQUIPAMENTO – tempo médio de operação do equipamento em minutos ou ciclos; 

TU – taxa de utilização do equipamento em usos por dia por ocupante; 

P – população do empreendimento em número de ocupantes. 

 
Para estimativa das taxas de utilização diárias para equipamentos hidrossanitários, fez-se 

referência aos valores sugeridos dentro do próprio método de cálculo proposto pelo sistema de 

certificação LEED. Os valores para taxas de utilização diárias adotados para o cálculo de 

demanda estão dispostos no quadro a seguir: 

Quadro 9 – Taxas de utilização diárias para equipamentos hidrossanitários. 

 
(fonte: adaptado de USGBC, 2009a, p. 171) 

Observando as informações contidas no quadro 9, pode-se perceber que os equipamentos de 

fluxo contínuo (chuveiros e torneiras) apresentam tempos distintos de operação, sendo a 

FTE
* Estudante/Visitante Serviços (clientes) Residente

Feminino 3 0.5 0.2 5

Masculino 1
**

0.1
**

0.1
** 5

Feminino 0 0 0 N/A

Masculino 2 0.4 0.1 N/A

Comercial: duração de uso de 15s; 12s para acionamento automático

Residencial: duração de uso de 60s

Comercial: duração de uso de 300s

Residencial: duração de uso de 480s

Comercial: duração de uso de 15s 1 0 0 N/A

Residencial: duração de uso de 60s N/A N/A N/A 4

* FTE: indíviduo que ocupa a edi fi ca çã o por um período de 8h/dia .

** Considera  ins talação de mictórios . Ca so não ha ja  mictórios , o número de usos  diários  é  equivalente a o feminino.

0.1 0 0 1

Bacia sanitária

Mictório

Torneira de lavatório

Chuveiro

Torneira de cozinha

Equipamento hidrossanitário
Usos/Dia

3 0.5 0.2 5
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menor duração prevista para projetos comerciais e a maior para projetos residenciais. 

Assume-se que a operação de equipamentos de descargas (mictórios e vasos) ocorra sob 

vazões uniformes. Assim, a vazão destes equipamentos é inserida no cálculo de demanda 

como um volume fixo por descarga. Por sua vez, o tempo médio de operação para 

equipamentos desta tipologia é considerado como um acionamento por uso. Para estimar o 

consumo de bacias sanitárias de acionamento duplo, deve-se considerar uma proporção de uso 

de 1:2 entre descargas inteiras e reduzidas, isto é, a cada três usos do aparelho, considera-se 

duas descargas reduzidas e uma inteira (USGBC, 2009b, p. 3). 

Uma vez que as variáveis referentes aos equipamentos em si (vazão e tempo de operação) são 

conhecidas a partir das fichas técnicas dos produtos instalados e as taxas de utilização são 

fornecidas dentro do método de cálculo sugerido pelo sistema LEED, resta-se conhecer 

apenas a estimativa de população como incógnita para o cálculo de demanda. Tratando-se de 

projetos existentes, a população é conhecida e não necessita ser estimada. Caso o projeto 

ainda esteja em prospecção, a estimativa populacional pode ser calculada a partir do uso de 

tabelas empíricas de correlação entre número de ocupantes por unidade de área para diferentes 

tipologias de edifícios. CREDER (2006, p. 9) sugere os seguintes valores para estimativa da 

população de abastecimento: 

Tabela 1 – Taxas de ocupação de acordo com a tipologia do empreendimento. 
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(fonte: CREDER, 2006, p. 9) 

Assume-se para efeitos de cálculo de demanda que a população estimada seja distribuída 

igualmente entre ocupantes do sexo masculino e feminino. Caso a população real seja 

conhecida, utilizam-se os parâmetros reais de número de homens e mulheres que frequentam 

a edificação. 

Vale ressaltar, entretanto, que as estimativas de taxas de utilização diárias propostas pelo 

método de cálculo abordam somente vasos sanitários, mictórios, torneiras de lavatório, 

chuveiros e torneiras de copa/cozinha. Outros equipamentos que possam envolver o uso da 

água, tais como máquinas de lavar roupa, tanques de serviço e bebedouros, entre outros, são 

desconsiderados para efeitos de cálculo das demandas. 

Verifica-se, assim, que os resultados provenientes da aplicação do método são pouco afetados 

pela simplificação proposta quando aplicados a projetos comerciais, visto que edifícios desta 

natureza não costumam apresentar nenhum dos aparelhos desconsiderados em sua 

configuração. Entretanto, para projetos de outras tipologias, tais como empreendimentos 

residenciais ou escolares, por exemplo, a simplificação pode provocar disparidades 

significativas entre o consumo estimado e o real.  

5.2.2 Cálculo das demandas de irrigação 

A metodologia aplicada para cálculo das demandas de irrigação do paisagismo foi também 

extraída do guia de referência LEED para design e construção de edificações sustentáveis. O 

método consiste em uma relação envolvendo características das espécies que compõe o 

paisagismo, do microclima da região e do sistema de irrigação adotado. Os parâmetros 

abordados pelo método de cálculo são:  

a) coeficiente de paisagismo; 

b) coeficiente de espécie; 

c) coeficiente de densidade; 

d) coeficiente de microclima; 

e) taxa de evapotranspiração; 

f) eficiência do sistema de irrigação. 
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O coeficiente de paisagismo (KL) indica o potencial de perda de água por evapotranspiração 

para o paisagismo implantado e varia de acordo com a seleção de espécies, a densidade do 

plantio e as características do microclima local. O coeficiente de paisagismo é calculado pela 

expressão a seguir (USGBC, 2009a, p. 184): 

mcdSL kkkK ⋅⋅=  (2) 

Sendo: 

KL – coeficiente de paisagismo; 

ks – coeficiente de espécie; 

kd – coeficiente de densidade; 

kmc – coeficiente de microclima. 

 
O coeficiente de espécie (ks) relaciona a necessidade de água para desenvolvimento e 

preservação das plantas para diferentes espécies. Este parâmetro é definido como uma 

correlação da taxa de evapotranspiração local, representando o percentual de água do processo 

de evapotranspiração que é demandado para manutenção da planta. O coeficiente de espécie 

possui três grupos de classificação definidos conforme a necessidade hídrica das espécies 

selecionadas, sendo eles elevada, média e baixa necessidade hídrica. Os valores para ks podem 

variar entre 0,2 e 0,9 (USGBC, 2009a, p. 184). 

O coeficiente de densidade (kd) faz menção à quantidade de mudas plantadas e à área total de 

folhagem abrangida pelo paisagismo. Este parâmetro leva em consideração o agrupamento 

dos conjuntos que compõe o paisagismo, visto que áreas de plantio mais espaçado perderão 

menos água por evapotranspiração do que áreas de plantio agrupado. Os valores para kd 

podem variar entre 0,5 e 1,3 (USGBC, 2009a, p. 184). 

Finalmente, o coeficiente de microclima (kmc) leva em consideração as condições ambientais 

específicas do local de implantação do paisagismo, tais como temperatura, vento e umidade. 

Este coeficiente agrega os efeitos provocados por agentes urbanos, tais como efeito de ilha de 

calor ou exposição a ventos intensos em áreas de cobertura, ao cálculo de demanda de água e 

pode variar entre 0,5 e 1,4 (USGBC, 2009a, p. 185). 
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Os três fatores que compõe o coeficiente de paisagismo são classificados quanto a sua 

magnitude de impacto sobre a demanda hídrica do paisagismo em três grupos: baixo, médio e 

elevado impacto. Dentro do método de cálculo proposto pelo guia de referência do sistema 

LEED, são fornecidos valores padrão para cada um dos coeficientes arbitrados para diferentes 

grupos de vegetação. Os valores apresentados para estes parâmetros estão dispostos no quadro 

a seguir (USGBC, 2009a, p. 185): 

Quadro 10 – Valores padrão de ks, kd e kmc por grupo de vegetação. 

 
(fonte: USGBC, 2009a, p. 185) 

Os valores para coeficientes de espécie e densidade podem ser arbitrados através de 

informações apresentadas no projeto paisagístico. O coeficiente de microclima, porém, 

consiste em um parâmetro de natureza relativamente subjetiva. Conforme especificado no 

guia de referência, adota-se o valor de 1,0 para o coeficiente de microclima para condições 

onde a taxa de evapotranspiração não é afetada por elementos urbanos tais como prédios ou 

superfícies pavimentadas. Valores elevados de kmc são adotados quando o paisagismo é 

afetado por superfícies que absorvem muito calor ou por elevada exposição ao vento, 

enquanto que baixos valores de kmc são utilizados quando o paisagismo é protegido da 

exposição solar por sombreamentos ou sofrem pouca influência pela ação do vento (USGBC, 

2009a, p. 185). Diante destas informações, cabe à equipe de projeto arbitrar o valor mais 

adequado para o coeficiente dentro dos limites apresentados no quadro 10. 

A partir do cálculo do coeficiente de paisagismo, pode-se estimar a taxa de evapotranspiração 

específica para o paisagismo analisado. Esta taxa é calculada conforme a expressão (3), 

representada a seguir (USGBC, 2009a, p. 186): 

Baixo Médio Elevado Baixo Médio Elevado Baixo Médio Elevado

Árvores 0.2 0.5 0.9 0.5 1.0 1.3 0.5 1.0 1.4

Arbustos 0.2 0.5 0.7 0.5 1.0 1.1 0.5 1.0 1.3

Vegetação rasteira 0.2 0.5 0.7 0.5 1.0 1.1 0.5 1.0 1.2

Vegetação mista 0.2 0.5 0.9 0.6 1.1 1.3 0.8 1.0 1.4

Grama 0.6 0.7 0.8 0.6 1.0 1.0 0.8 1.0 1.2

Coeficiente de espécie (ks) Coeficiente de densidade (kd) Coeficiente de microclima (kmc)
Tipo de vegetação
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LL KETET ⋅= 0  (3) 

Sendo: 

ETL – taxa de evapotranspiração mensal específica para o paisagismo anlisado em mlímetros 
por mês; 

ET0 – taxa de evapotranspiração mensal da região em milímetros por mês. 

 
Analisando a equação explicitada pela expressão (3), pode-se observar que o coeficiente de 

paisagismo (KL) serve como parâmetro de ajuste para adequar a taxa de evapotranspitação 

real (ET0) da região às condições específicas apresentadas pelo projeto. Para fins de cálculo 

de demanda, o valor de ET0 pode ser estimado como a média aritmética dos valores mensais 

da taxa de evapotranspiração real registrados para o local de projeto. 

A partir do cálculo da taxa de evapotranspiração específica (ETL), pode-se estimar o volume 

de água desprendido no processo de irrigação para cada espécie integrante do paisagismo 

através da aplicação da equação descrita a seguir (USGBC, 2009a, p. 186): 

CE
IE

ET
AV L

I ⋅⋅= )(  
(4) 

Sendo: 

VI – volume de água mensal demandado para irrigação da espécie plantada em m³; 

A – área abrangida pela espécie plantada em m²; 

IE – eficiência do sistema de irrigação instalado; 

CE – eficiência do sistema de controladores eletrônicos de irrigação instalados. 

 
As variáveis IE e CE dizem respeito à eficiência do sistema de irrigação instalado para 

manutenção do paisagismo. Dentro do método de cálculo proposto pelo sistema LEED, os 

valores para IE são definidos conforme o sistema de irrigação adotado, sendo atribuído o 

valor de 0,625 para irrigação por aspersores e de 0,9 para irrigação por gotejamento (USGBC, 

2009a, p. 186). 
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O parâmetro CE faz referência ao impacto de redução de demanda provocado pela instalação 

de controladores eletrônicos, tais como sensores de nível, umidade ou detecção de chuva, para 

operação do sistema de irrigação. Os valores para CE podem variar entre 1,0, correspondendo 

a cenários nos quais não há instalação de controladores, e 0,7, cenário no qual seria atribuída 

uma redução de consumo máxima de 30%. O valor CE será arbitrado conforme 

especificações técnicas do sistema de controladores adotado. 

Conhecidos os consumos de irrigação necessários para atender as demandas de cada espécie 

integrante do paisagismo, pode-se calcular o volume total de demanda de irrigação como o 

somatório das demandas específicas. Obtém-se, assim, uma expressão para o volume de 

consumo de irrigação conforme explicitado na equação a seguir: 

∑
=

=
n

i
IIRRIGAÇÃO VV

1

 
(5) 

Sendo: 

VIRRIGAÇÃO – volume de água mensal demandado para irrigação do paisagismo em m³. 

5.3 CÁLCULO DOS VOLUMES DE ABASTECIMENTO  

Calculadas as variáveis de saída do sistema (demandas), necessita-se estimar os volumes 

potenciais de abastecimento de forma a equalizar o balanço de massa. Uma vez que o critério 

net zero exige que toda a água de abastecimento seja proveniente de fontes alternativas à rede 

pública, o volume de entrada de água deverá se constituído somente por água pluvial e de 

reuso, conforme identificado no mapeamento de fluxos apresentado na seção 5.1.  

5.3.1 Fontes alternativas: cálculo do volume de aproveitamento pluvial 

Conforme salientado na seção 4.5, um sistema de captação e aproveitamento de água pluvial é 

constituído por três componentes principais, sendo eles: 

a) área de captação; 

b) calhas e condutores de coleta; 
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c) reservatório de armazenamento. 

 

Uma vez que este estudo não aborda o dimensionamento hidráulico de tubulações em seu 

escopo técnico, os itens relativos a condutores de coleta foram desconsiderados. Ainda assim, 

espera-se que os volumes estimados através da aplicação do método sejam coerentes, visto 

que o dimensionamento de condutores não afeta o potencial de volume aproveitável de um 

sistema de aproveitamento pluvial. 

Área de captação pluvial 

Para calcular a área de captação para aproveitamento, aplicou-se o modelo de cálculo 

proposto na seção 3.3 da ABNT NBR 15.527, referente a aproveitamento pluvial para áreas 

urbanas. Segundo as diretrizes apresentadas na norma, a área de captação para aproveitamento 

deve ser estimada como a área de projeção horizontal da superfície de cobertura destinada 

para drenagem e coleta de água da chuva (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2007, p. 2). 

Volume pluvial aproveitável 

O volume de água da chuva aproveitável é calculado a partir da equação explicitada na seção 

4.3.4 da ABNT NBR 15.527 e apresentada a seguir (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2007, p. 3): 

CAPTAÇÃOPLUVIAL CAPV η⋅⋅⋅=
 

(6) 

Sendo: 

VPLUVIAL – volume de água de chuva aproveitável em metros cúbicos; 

P – precipitação de água de chuva em milímetros; 

A – área de captação pluvial em metros quadrados; 

C – coeficiente de escoamento superficial da área de captação; 

hCAPTAÇÃO – eficiência do sistema de captação, levando em conta o dispositivo de descarte de 
sólidos e de desvio de escoamento inicial, caso esse último seja utilizado; 
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Como etapa preliminar, deve-se realizar um levantamento dos registros históricos de 

precipitação para a região de projeto de forma a permitir a análise da disponibilidade de oferta 

de água. Esta análise deve ser realizada em intervalos mensais para simular a distribuição não 

uniforme da pluviometria (P0) ao longo do ano.  

Propõe-se a utilização das médias mensais de P0 para estimativa do volume de água de chuva 

aproveitável (VPLUVIAL). Para fins de análise, considerou-se os valores de P0 como a média 

aritmética dos valores mensais registrados para o parâmetro no local de projeto durante um 

intervalo de análise de 30 anos. 

Cabe ressaltar que a escolha por intervalos mensais para estimativa do volume aproveitável é 

tomada para facilitar a comparação entre os volumes de entrada e saída de água no momento 

de cálculo do balanço hídrico, visto que as demandas de irrigação são também calculadas em 

intervalos mensais.  

5.3.2 Fontes alternativas: cálculo do volume de reuso de efluente 

Visto que o critério net zero especifica que o projeto deve oferecer tratamento a 100% do 

esgoto sanitário gerado, o volume potencial de abastecimento proveniente de água de reuso é 

equivalente ao volume de demanda dos equipamentos hidrossanitários instalados no 

empreendimento. Assim, obtém-se a seguinte relação para o volume potencial de 

abastecimento por água de reuso: 

OEQUIPAMENTREUSO VV ∑=  (7) 

Sendo: 

VREUSO – volume potencial de abastecimento por reuso de efluente em metros cúbicos; 

 
Apesar de simples, a equação (15) define de forma satisfatória o limite para o volume 

potencial de reuso de efluente, sendo adequada para fins de análise. O volume real de 

abastecimento é definido conforme demanda de projeto, isto é, conforme o volume 

demandado pela aplicação para a qual ele é destinado.  
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5.4 CÁLCULO DO BALANÇO DE CONSUMO HÍDRICO 

O balanço de consumo hídrico serve como ferramenta para análise da viabilidade técnica de 

um projeto net zero água. Para os efeitos deste estudo, a análise de viabilidade técnica do 

projeto consiste na avaliação de sua capacidade para fornecer água em volume igual ou 

superior ao exigido por suas demandas de projeto. Refere-se, assim, a uma análise da 

disponibilidade de água por fontes naturais e/ou de produção local em relação ao consumo 

total de água da edificação. 

Conforme especificado nos requerimentos impostos pelo critério net zero, 100% do 

fornecimento de água para abastecimento das demandas do projeto deve ser suprido por 

fontes alternativas à rede pública. Assim, o balanço de consumo para projetos desta natureza 

deve obedecer aos limites da equação descrita a seguir: 

DEMANDAALTF VV =.  (8) 

Sendo: 

VF.ALT – volume de abastecimento de água por fontes alternativas em metros cúbicos; 

VDEMANDA – volume de consumo de água em metros cúbicos. 

 
Conforme analisado na identificação de fluxos apresentada na seção 5.1, as variáveis de 

entrada do balanço são definidas como os volumes de abastecimento provenientes de 

aproveitamento pluvial e do tratamento e reuso do efluente gerado. As variáveis de saída, por 

sua vez, são representadas pelas demandas de consumo oriundas do uso de equipamentos 

hidrossanitários e da irrigação do paisagismo.  

Aplicando-se a discriminação destas variáveis à expressão (8), obtém-se uma equação 

discriminada de balanço de massa para verificação da viabilidade técnica do projeto. A 

equação referida é representada pela expressão a seguir: 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Martin Santos Michel. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2015  

68

IRRIGAÇÃOOEQUIPAMENTREUSOPLUVIAL VVVV +=+ ∑  (9) 

Caso o somatório dos volumes potenciais estimados para captação de água pluvial e reuso de 

efluente sanitário seja igual ou superior aos volumes de demanda calculados para uso de 

aparelhos hidrossanitários e operação do sistema de irrigação, atesta-se que o projeto 

apresenta viabilidade técnica para atingir a autossuficiência hídrica. Caso contrário, constata-

se que o projeto não é capaz de se tornar uma edificação net zero água, tendo em vista que as 

ofertas de água naturais ou produzidas localmente não são suficientes para atender suas 

demandas. 

Cabe ressaltar que o método de análise de viabilidade proposto visa avaliar somente o 

potencial de autonomia hídrica do projeto, considerando apenas as variáveis de oferta e 

demanda de água como limitadores da análise. Desconsidera-se, assim, a existência de fatores 

práticos de limitação, tais como espaço disponível para instalação de sistemas de 

aproveitamento pluvial ou reuso de efluente. Ainda assim, vale a ressalva de que estes 

parâmetros fazem referência a peculiaridades específicas de projeto, as quais não podem ser 

contempladas por um método genérico de análise, devendo ser analisados de forma 

individual, caso a caso. 

5.5 ANÁLISE COMPARATIVA 

De forma a evidenciar os benefícios agregados a uma edificação net zero água, desenvolveu-

se um comparativo de desempenho entre uma edificação net zero e um edifício convencional. 

A análise comparativa foi desenvolvida de forma a contrastar as performances do modelo 

proposto e do padrão de referência quanto aos seguintes parâmetros: 

a) consumo anual de água por grupo de demanda; 

b) consumo anual de água potável proveniente da rede pública; 

c) custos anuais de abastecimento de água. 

 
Primando pelos ideais de análise holística apresentados na seção 4.1, a análise comparativa foi 

desenvolvida a partir da classificação das estratégias de redução de uso da água e 

abastecimento alternativo sob a nomenclatura de “medidas de eficiência”. Esta decisão foi 
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tomada de forma a permitir a identificação do ganho individual trazido por cada tipologia de 

solução aplicada e não somente a compreensão do resultado final. Assim sendo, foram 

identificadas três tipologias de medidas de eficiência para análise de desempenho, 

classificadas em: 

a) medidas de conservação do uso da água; 

b) aproveitamento pluvial; 

c) tratamento e reuso de efluente. 

 
Observa-se que as classificações definidas remetem às seções 4.4, 4.5 e 4.6 abordadas nos 

capítulos de revisão bibliográfica. Esta forma de estruturação foi escolhida visando facilitar o 

entendimento a cerca das medidas de eficiência abordadas visto que se promove, assim, uma 

“ponte” entre a aplicação prática e o referencial teórico.  

Uma vez estabelecidos os parâmetros de comparação a serem abordados na análise crítica, 

faz-se necessário desenvolver um padrão de referência que sirva de base para a medição dos 

resultados comparativos de desempenho. O padrão de referência adotado, denominado 

baseline, consiste em uma edificação convencional do padrão de mercado brasileiro. Para 

estimar o consumo das demandas referentes à edificação baseline, aplicou-se a mesma 

metodologia de cálculo explicitada nas seções 5.2.1 e 5.2.2 de forma a garantir a consistência 

dos resultados. 

5.5.1 Padrão de referência: equipamentos hidrossanitários  

Para formulação do padrão de referência, baseou-se em informações coletadas e sintetizadas 

pela SABESP quanto à performance de equipamentos hidrossanitários no cenário imobiliário 

brasileiro, conforme apresentado na seção 4.4.1. Os valores adotados para configuração do 

padrão correspondem aos menores valores de vazão registrados no quadro 1 para aparelhos 

hidrossanitários de edificações convencionais. O quadro a seguir apresenta os valores de 

vazão por grupo de equipamento atribuídos à condição de baseline. 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Martin Santos Michel. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2015  

70

Quadro 11 – Valores de vazão por grupo de equipamento para condição de baseline. 

 
(fonte: baseado em SABESP, 2009, p. 31) 

A partir do modelo de cálculo apresentado na equação (1), observa-se que a única variável 

que sofre alteração entre o cálculo da condição projetada e da condição de referência é a 

vazão de operação dos equipamentos instalados. Mantém-se, assim, a consistência do cálculo 

a partir da simulação de ambos cenários sob as mesmas condições de operação, garantindo a 

validade dos resultados. 

5.5.2 Padrão de referência: irrigação  

O padrão de referência adotado para irrigação é constituído por dois componentes: paisagismo 

e sistema de irrigação. O baseline para o paisagismo consiste em uma composição 

paisagística considerada convencional para a região na qual o projeto é situado. De maneira 

análoga, arbitra-se a instalação do sistema de irrigação mais comumente utilizado no local 

como configuração de referência. 

De maneira geral, o padrão de irrigação adotado para condição de baseline consiste no 

sistema de irrigação por aspersores por ser este o equipamento utilizado predominantemente 

para irrigação. No que diz respeito à composição do paisagismo, a configuração do padrão de 

referência torna-se mais arbitrária visto que se trata de um fator de caráter subjetivo. 

Caso existam pesquisas que apontem para uma tendência de composição paisagística para a 

região de projeto, esta configuração deve ser adotada como condição de baseline. Na falta de 

informações desta natureza, sugere-se a adoção de valores médios de ks e kd  para 

configuração do padrão de referência conforme os limites apresentados no quadro 10. 

Conforme as diretrizes especificadas no método de cálculo sugerido pelo sistema LEED, os 

parâmetros de coeficiente de microclima (kmc) e taxa de evapotranspiração local (ET0) são 

Equipamentos hidrossanitários Vazões de operação (BASELINE)

Bacias sanitárias 10 litros por descarga (LPD)

Chuveiros 0.19 litros por segundo (11.4 LPM)

Torneiras de pia ou lavatório 0.23 litros por segundo (13.8 LPM)

Torneiras de uso geral (copa/cozinha) 0.26 litros por segundo (15.6 LPM)

Mictórios 4 litros por descarga (LPD)
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mantidos iguais para o cenário de referência e o modelo implantado (USGBC, 2009a, p. 186). 

Esta premissa é adotada para garantir a consistência de cálculo uma vez que estas variáveis 

dizem respeito às condições climáticas do local de situação do projeto, idêntico para ambos os 

casos. 

Observa-se que as diretrizes propostas para configuração do padrão de referência para 

demanda de irrigação demonstram ser pouco embasadas e sustentadas fundamentalmente 

sobre dados empíricos. Isto se deve em virtude da falta de conhecimento e pesquisa 

disponíveis na literatura a cerca do tema. 

Ainda assim, vale ressaltar que as condições de baseline desenvolvidas nas seções 5.5.1 e 

5.5.2 não afetam a prospecção e o desenvolvimento de projetos net zero água, visto que o 

critério net zero avalia somente a capacidade do projeto em atender suas próprias 

necessidades hídricas, sem haver necessidade de um comparativo externo. Os parâmetros de 

referência são desenvolvidos, portanto, somente para exaltar os benefícios agregados a uma 

edificação net zero água e fornecer um parâmetro de referência para desenvolvimento do 

cálculo de balanço econômico. 

5.6 BALANÇO ECONÔMICO 

De forma complementar à análise técnica proveniente do cálculo de balanço do consumo 

hídrico, o balanço econômico serve como ferramenta para análise de viabilidade econômica 

de um projeto net zero água. No balanço econômico, serão levantados todos os custos e 

benefícios econômicos vinculados às medidas de eficiência implantadas. A partir destas 

informações, pode-se calcular o período de retorno de investimento (payback) para o projeto 

analisado. 

Para efetuar o cálculo de payback, utiliza-se o método do Valor Presente Líquido (VPL), 

expresso pela equação a seguir (SANT’ANA et al, 2013, p. 87): 
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Sendo: 

VPL – valor presente líquido em reais; 

K0 – custo capital no ano zero em reais; 

Bt – benefícios promovidos no ano “t” em reais; 

Ct – custos de operação e manutenção no ano “t” em reais; 

i – taxa de juros anual; 

n – número de anos arbitrado para análise econômica; 

O método consiste em trazer os valores de economia futuros gerados pelas medidas de 

eficiência para o tempo presente para avaliação do período de retorno do investimento. 

Garante-se, assim, uma maior confiabilidade à análise econômica a partir da incorporação dos 

parâmetros de depreciação monetária ao cálculo de payback.  
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6 ESTUDO DE CASO: ESCRITÓRIO PETINELLI CURITIBA  

O estudo de caso que será apresentado neste capítulo representa um alicerce de sustentação 

para os conceitos abordados durante o desenvolvimento do trabalho. Sua apresentação tem 

como finalidade a demonstração prática de aplicação do método desenvolvido na monografia. 

A análise do estudo de caso dar-se-á através de três etapas, sendo elas: 

a) descrição do empreendimento; 

b) apresentação das premissas de projeto; 

c) apresentação e análise das medidas de eficiência implantadas; 

6.1 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 O empreendimento estudado consiste em uma edificação comercial de área projetada de 

aproximadamente 235 m² situada na Rua Rockefeller, nº 500, no município de Curitiba, 

estado do Paraná. O lote do terreno dispõe de aproximadamente 580 m² de área e é composto 

por um galpão principal de área construída equivalente a 425 m², um container vestiário 

externo de 6 m de comprimento por 2,5 m de largura e 2,6 m de altura, e cerca de 345 m² 

remanescentes de área de lazer. 

Trata-se do escritório matriz da empresa de engenharia e consultoria VG Petinelli Inc. que 

atua dentro do mercado da construção civil como prestadora de serviços de consultoria 

relacionados à eficiência e conforto de edificações e selos de certificações sustentáveis. O 

escritório abriga uma população fixa de 25 funcionários, composta por 9 mulheres e 16 

homens, com operação regular de cinco dias de funcionamento por semana. Ademais, é 

estimada uma população flutuante de três transientes por dia relativa a visitantes. Esta 

população estimada de visitantes é em geral composta por profissionais da construção civil, 

tais como projetistas, incorporadores e fornecedores, ou indivíduos vinculados a entidades de 

ensino superior como estudantes ou professores. O primeiro grupo visita o escritório para fins 

de trabalho (reuniões), enquanto o segundo comparece à edificação por interesse na operação 

do empreendimento para fins de produção acadêmica. 
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O empreendimento vem passando por um período de reformas que perdura desde o segundo 

semestre de 2014 e possui previsão de término para início de 2016. As figuras 9 e 10 

apresentadas a seguir constituem perspectivas de visualização do empreendimento ao final do 

processo de reforma, conforme projeto executivo representado nas figuras 11 e 12. As fotos 

apresentadas nas figuras 13 e 14 exibem a configuração real do empreendimento no tempo 

presente. 

Figura 9 – Perspectiva isométrica do empreendimento analisado. 
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(fonte: trabalho não publicado9) 

Figura 10 – Vista frontal (fachada leste) do empreendimento. 

 
(fonte: trabalho não publicado10) 

Figura 11 – Plantas baixas do térreo (acima) e do primeiro pavimento (a baixo). 

 
                                                           
9 Material desenvolvido e disponibilizado pela empresa VG Petinelli Inc. 
10 Material desenvolvido e disponibilizado pela empresa VG Petinelli Inc. 
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(fonte: trabalho não publicado11) 

Figura 12 – Corte AA: vista da seção sul. 

 
(fonte: trabalho não publicado12) 

Figura 13 – Vista dos fundos (fachada oeste): container vestiário e área de lazer 

 
(fonte: foto do autor) 

Figura 14 – Galpão principal: estações de trabalho para 25 funcionários. 

 

                                                           
11 Material desenvolvido e disponibilizado pela empresa VG Petinelli Inc. 
12 Material desenvolvido e disponibilizado pela empresa VG Petinelli Inc. 
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(fonte: foto do autor) 

Durante o desenvolvimento da análise sobre o estudo de caso, serão também apresentadas 

fotos dos sistemas instalados no empreendimento de forma a facilitar a compreensão do ciclo 

de operação do edifício no que diz respeito ao uso da água. Embora muitos dos componentes 

que constituem os sistemas hidráulicos em análise já estejam instalados, vale ressaltar que a 

reforma ainda não foi concluída e que, portanto, os sistemas não se encontram em operação. 

Assim, cabe a ressalva de que todos os resultados provenientes da análise desenvolvida 

constituem dados hipotéticos, estimados a partir dos modelos de cálculo propostos na seção 

de metodologia. 

6.2 PROSPECÇÃO: PREMISSAS DE PROJETO 

Uma vez traçado o desafio de tornar a edificação autossuficiente em relação ao uso da água, 

iniciou-se um processo de análise de projeto para identificar possíveis medidas de eficiência 

para otimização de desempenho prezando sempre pelos ideais de conservação e reuso de 

água. Dentro da análise, procurou-se desenvolver medidas que envolvessem baixos custos de 

implantação e operação, baixo consumo energético e quase ou nenhum uso de produtos 

químicos. 

Conforme abordado ao longo do estudo, a primeira etapa para concepção de projetos net zero 

água consiste na análise e mapeamento dos fluxos de água envolvidos na operação da 

edificação. Fez-se necessário, assim, identificar quais atividades demandam o uso da água 

dentro da operação do edifício comercial e a representatividade destas em relação ao consumo 

total do empreendimento. Conforme explicitado na seção 5.1, apresentada na descrição do 

método, existem dois grupos de consumo distintos a serem abordados na análise de 

demandas: equipamentos hidrossanitários e irrigação do paisagismo.  

Definidos os grupos de consumo, fez-se necessária a análise das variáveis de suprimento de 

água de forma a equalizar o balanço de consumo hídrico. Para o estudo de caso, definiu-se 

que o abastecimento das demandas de descargas de vasos e mictórios seria realizado 

utilizando somente água de reuso enquanto que as demandas de torneiras, chuveiros e de 

irrigação para o paisagismo seriam supridas com água pluvial. A partir da incorporação destas 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Martin Santos Michel. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2015  

78

premissas, derivam-se duas expressões para o cálculo dos volumes de abastecimento, sendo 

elas: 

TLSIRRIGAÇÃOCOPATLAVATÓRIOTCHUVEIROPLUVIAL VVVVVV ++++= ..  (11) 

MICTÓRIOSVASOSREUSO VVV +=  (12) 

Sendo: 

VCHUVEIROS – volume de água demandado por chuveiros em m³; 

VT.LAVATÓRIO – volume de água demandado por torneiras de lavatório em m³; 

VT.COPA – volume de água demandado por torneiras de copa/cozinha em m³; 

VTLS – volume de água demandado para descargas do toilet lid sink em m³; 

VVASOS – volume de água demandado para descargas dos vasos sanitários em m³; 

VMICTÓRIOS – volume de água demandado para descargas de mictórios em m³; 

 
Observa-se, assim, que a decisão tomada vai de encontro aos ideais de fit-for-purpose, uma 

vez que a fonte de água de maior qualidade, água pluvial, está sendo utilizada para atender 

demandas mais nobres (incluindo atividades que exigem padrões de potabilidade, como 

banhos) e a fonte de água de menor qualidade, reuso de efluentes, é utilizada para funções que 

não envolvem o contato humano (descargas). 

6.3 MEDIDAS DE EFICIÊNCIA 

A partir do mapeamento dos fluxos de água envolvidos e da definição das premissas de 

atendimento propostas, foram realizados levantamentos para identificação de oportunidades 

de redução de consumo e avaliação da disponibilidade de abastecimento hídrico por fontes 

alternativas aplicáveis à condição de projeto. Para fins de clareza e consistência, as medidas 

de eficiência adotadas para o estudo de caso serão apresentadas nos subitens a seguir 

conforme as classificações propostas na seção 5.5. 
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6.3.1 Conservação do uso da água 

Conhecidos os fluxos de demanda da edificação, iniciou-se uma análise para quantificação 

destes como unidades de volume de água. Dentro dos ideais de um projeto net zero água, é 

desejável que as demandas sejam abastecidas com o menor volume possível desde que este 

seja suficiente para desempenhar sua aplicação de projeto sem afetar as condições de conforto 

e qualidade de vida do usuário. Assim, o primeiro passo a ser tomado para atingir a 

autossuficiência hídrica consiste na conservação da água a partir de medidas de redução de 

consumo para as demandas do empreendimento. Uma vez que medidas de racionamento de 

água não foram aplicadas para o estudo de caso, as práticas de conservação adotadas para o 

edifício consistiram somente na instalação de equipamentos hidrossanitários economizadores 

e de sistemas de irrigação eficientes. 

6.3.1.1 Equipamentos economizadores  

Através das plantas apresentadas na seção 6.1, pode-se verificar que a edificação estudada 

apresenta quatro áreas de utilização de equipamentos hidrossanitários: vestiário masculino, 

vestiário feminino, banheiro de visitantes do mezanino e copa na área de lazer. Observa-se 

também a presença de cinco tipologias de aparelhos, sendo elas: vasos sanitários, mictório, 

chuveiros, torneiras de lavatório e torneira de copa. 

No caso estudado, foram instalados os seguintes equipamentos economizadores: 

a) bacia sanitária com caixa acoplada TOTO Soirée de 4,8 LPD para o 
vestiário masculino; 

b) bacia sanitária com caixa acoplada TOTO PerforMax de 4,8 LPD para o 
vestiário feminino; 

c) bacia sanitária com caixa acoplada TOTO CST320DV1 de acionamento 
duplo 4,8/3 LPD para o vestiário feminino; 

d) mictório de baixo consumo TOTO com descarga washout de acionamento 
automático regulado de 1,9 LPD no vestiário masculino; 

e) chuveiros Ecotech Water low flow shower head de vazão regulada de 3,78 
LPM em ambos os vestiários; 

f) torneiras de lavatório TOTO Standard EcoPower de acionamento 
automático regulado de 0,64 litros por ciclo em ambos os vestiários. 

g) torneira de copa com restritor de vazão DECA de 4 LPM; 

h) toilet lid sink com acionamento duplo 6/3 LPD no banheiro de visitantes. 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Martin Santos Michel. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2015  

80

 
A partir da relação de equipamentos proposta, pôde-se calcular o consumo total de demanda 

por equipamento hidrossanitário para o empreendimento. O cálculo de consumo para cada 

aparelho foi estimado através da aplicação da equação (1) considerando os parâmetros de uso 

sugeridos no quadro 9 e as informações relativas à população e ao padrão de operação do 

edifício apresentadas na seção 6.1 Para ajustar a peculiaridade representada pela instalação do 

toilet lid sink ao método de cálculo, considerou-se nulo o volume de demanda para a torneira 

de lavatório do banheiro de visitantes, visto que seu consumo já está embutido na demanda de 

descargas de vasos sanitários. Assim, foram encontrados os seguintes valores de demanda por 

grupo de equipamento: 

Tabela 2 – Demandas de água por equipamento hidrossanitário. 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

Os valores de demanda mensal apresentados na tabela foram calculados arbitrando-se uma 

operação média de 22 dias de funcionamento por mês, levando em conta a operação padrão de 

cinco dias por semana. Para cálculo das demandas anuais, considerou-se um período completo 

de doze meses de operação por ano, desconsiderando-se quebras de calendário relacionadas a 

períodos de férias e afins. 

Conforme ressaltado na seção 5.2.1, as taxas de utilização diárias para cálculo do consumo de 

equipamentos hidrossanitários, apresentadas no quadro 9, contêm informações relativas 

somente a vasos sanitários, mictórios, torneiras e chuveiros. O cálculo de demanda é 

simplificado, portanto, desconsiderando-se os consumos relativos a outros equipamentos que 

envolvem o uso da água como máquinas de lavar roupa, tanques de serviço e bebedouros. 

Entretanto, uma vez que o estudo de caso consiste em um empreendimento comercial que não 

DIÁRIO MENSAL ANUAL

Vaso sanitário masculino 76.80 L/dia 1.69 m³/mês 20.28 m³/ano

Vasos sanitários femininos 97.20 L/dia 2.14 m³/mês 25.66 m³/ano

Mictório 60.80 L/dia 1.34 m³/mês 16.05 m³/ano

Torneiras de lavatório 48.00 L/dia 1.06 m³/mês 12.67 m³/ano

Torneira de copa 25.00 L/dia 0.55 m³/mês 6.60 m³/ano

Chuveiros 47.25 L/dia 1.04 m³/mês 12.47 m³/ano

Toilet Lid Sink 3.60 L/dia 0.08 m³/mês 0.95 m³/ano

TOTAL EQUIPAMENTOS = 358.65 L/dia 7.89 m³/mês 94.68 m³/ano

EQUIPAMENTO
CONSUMO
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dispõe de nenhum dos equipamentos desconsiderados, verifica-se que os resultados 

provenientes da aplicação do método não são afetados pela simplificação proposta. 

6.3.1.2 Irrigação eficiente  

A edificação estudada é dotada de quatro áreas distintas de paisagismo: gramado frontal, 

parede verde, wetland e telhado verde. As fotos apresentadas nas figuras a seguir exibem a 

configuração e distribuição destes elementos dentro dos limites do terreno. 

 Figura 15 – Telhado verde aos fundos da edificação. 

 
(fonte: foto do autor) 

Figura 16 – Wetland. 
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(fonte: foto do autor) 

Figura 17 –Gramado frontal e parede verde. 

 
(fonte: foto do autor) 

Pode-se observar através dos registros fotográficos que o empreendimento ainda conta com 

diversas floreiras distribuídas ao longo das áreas de convívio. Estas, porém, não serão 

abordados no estudo por se tratarem de elementos de mobilidade livre, não constituindo, 

portanto, sistemas permanentes da edificação. 

As medidas de conservação adotadas para irrigação do paisagismo consistiram na seleção de 

espécies nativas e/ou adaptáveis ao clima local para composição das áreas vegetadas, segundo 

os princípios de seleção apropriada, e instalação de sistemas de irrigação automatizada por 

gotejamento. As medidas de eficiência propostas serão abordadas nesta seção conforme o 

grupo de demanda sobre o qual elas foram aplicadas. 

Telhado verde e gramado frontal 

As medidas de conservação de água adotadas para o telhado verde e o gramado frontal 

consistiram somente na seleção de espécies apropriadas que não demandassem sistemas de 

irrigação permanente. A espécie selecionada para as duas composições consistiu na Arachis 
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repens, conhecida popularmente como grama-amendoim. A espécie apresenta boa tolerância 

contra secas e é conhecida por florescer no clima subtropical (PATRO, 2015). Acredita-se, 

assim, que a espécie seja capaz de se desenvolver somente sob as condições do clima local, 

sem necessidade de irrigação artificial. Desta forma, para efeitos de cálculo da demanda de 

irrigação, considerou-se que ambos grupos paisagísticos apresentam um volume de demanda 

nulo. 

Apesar da consideração adotada apresentar pouco embasamento e parecer relativamente 

arbitrária, observou-se no local que estes grupos se mantém em condições satisfatórias mesmo 

sem receberem água adicional por irrigação, conforme apresentado nas fotos 15 e 17. Vale 

ainda ressaltar que o município de situação do projeto, Curitiba, apresenta uma pluviometria 

anual média superior a 1500 milímetros com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, o que 

auxilia no processo de preservação das plantas. Os valores aqui citados referentes à 

pluviometria de Curitiba foram extraídos do portal eletrônico do Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) que consiste em um banco de dados 

nacional de apoio a atividades de ensino e pesquisa relacionados à meteorologia, hidrologia, 

recursos hídricos, saúde pública e meio-ambiente (BDMEP, 2015). 

Parede verde 

A parede verde foi executada a partir de suportes metálicos que fornecem sustento a vasilhas 

plásticas de plantio das espécies. Foram instaladas 440 vasilhas, representando uma área total 

vegetada de aproximadamente 24,6 m². Para composição paisagística da parede verde, foram 

selecionadas três espécies distintas: Callisia repens, Tradescantia pallida e Asparagus 

aethiopicus. 

As três espécies são consideradas exóticas à flora da região e não demonstram capacidade 

adaptativa para sobreviver sem manutenção periódica. Ainda assim, estas espécies foram 

selecionadas para integração do paisagismo por quesitos estéticos. Desta forma, fez-se 

necessária a instalação de um sistema de irrigação artificial para atender as necessidades 

hídricas das espécies implantadas. 

Para estimar a demanda de irrigação das espécies, fez-se referência à plataforma digital 

WUCOLS (Water Use Classifcation of Landscape Species) que disponibiliza um extenso 

banco de dados a cerca de características técnicas de diversas espécies tipicamente 
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empregadas na composição do paisagismo. A plataforma WUCOLS consiste em uma 

iniciativa da Divisão de Agricultura e Recursos Naturais (Division of Agriculture and Natural 

Resources) da universidade norte-americana UC Davis em parceria com o Programa de 

Eficiência no Uso da Água (Water Use Efficiency Program) do Departamento de Recursos 

Hídricos da Califórnia (California Department of Water Resources) e com o Centro de 

Horticultura Urbana da Califórnia (California Center for Urban Horticulture) para pesquisa e 

desenvolvimento a cerca de técnicas e boas práticas de paisagismo eficiente (COSTELLO; 

JONES, 2014, p. 8). 

Na lista de espécies disponibilizada pela plataforma, as plantas são classificadas conforme sua 

necessidade de água por irrigação em quatro categorias: elevada, moderada, baixa ou muito 

baixa necessidade. Estas faixas de necessidade hídrica são então correlacionadas à taxa de 

evapotranspiração local, sendo expressas como percentuais da quantidade de água proveniente 

do processo de evapotranspiração, conforme apresentado no quadro a seguir: 

Quadro 12 – Faixas de classificação conforme necessidade hídrica de plantas. 

 
(fonte: adaptado de COSTELLO; JONES, 2014, p. 8) 

Conforme exposto na seção 5.2.2 da metodologia, o coeficiente de espécie (ks) é definido 

como o percentual de água do processo de evapotranspiração (ET0) que é demandado para 

manutenção da planta. Assim, observa-se que os percentuais de ET0 apresentados no quadro 

12 correspondem aos valores de ks para cada espécie analisada na lista disponibilizada pelo 

WUCOLS.  

O valor de ks adotado para cada espécie foi então calculado como a média ponderada das seis 

análises apresentadas na lista de classificação do WUCOLS, arbitrando-se o valor médio entre 

os limites expostos no quadro 12 como valor representativo da classe. Para as espécies 

integrantes da parede verde, obteve-se os seguintes valores de ks: 

Categoria Abreviação Percentagem de ET0

Elevada H 70 - 90

Moderada M 40 - 60

Baixa L 10 - 30

Muito baixa VL < 10



 

__________________________________________________________________________________________ 
Autossuficiência hídrica: análise de viabilidade técnico-ra para desenvolvimento 

de projetos net zero água 

85

Tabela 3 – Valores de ks calculados para as espécies integrantes da parede verde. 

 
 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

Apesar da abordagem proposta apresentar bom nível de embasamento técnico, cabe ressaltar 

que os valores apresentados na lista de espécies fornecida pelo WUCOLS foram estimados a 

partir de análises empíricas realizadas no estado da Califórnia, Estados Unidos. Desta forma, 

podem existir disparidades entre as demandas calculadas a partir dos coeficientes adotados e o 

consumo real de projeto, visto que as condições climáticas de Curitiba são diferentes das 

condições apresentadas na Califórnia. Ainda assim, optou-se por proceder com a alternativa 

apresentada em virtude da falta de informações e metodologias a cerca do tema aplicáveis a 

nível de território nacional. 

Não foi possível encontrar informações referentes à demanda hídrica para a terceira espécie 

constituinte da parede verde (Callisia repens) na lista desenvolvida pelo WUCOLS ou em 

nenhuma outra referência técnica de paisagismo. Assim, este coeficiente teve de ser arbitrado 

pela equipe de projeto para realização do cálculo de demanda por irrigação. Arbitrou-se um 

coeficiente de espécie de 0,5 para a Callisia repens visto que ela apresenta um 

comportamento muito similar às outras duas espécies no que diz respeito ao desenvolvimento 

e autopreservação da planta. 

O coeficiente de densidade (kd), por sua vez, foi arbitrado empiricamente como 1,1 para as 

três espécies visto que todas as mudas manifestaram um caráter de expansão agrupada durante 

a germinação e o desenvolvimento, apresentando grande densidade de folhagem. Cabe 

ressaltar que o valor de 1,1 adotado corresponde ao valor máximo para kd conforme os limites 

apresentados no quadro 10 da seção 5.2.2, garantindo-se, assim, a simulação de pior caso para 

o parâmetro e a conservação dos resultados. 

Categoria Abreviação ET0 (%) ks REPRESENTATIVO

Elevada H 70 - 90 0.80

Moderada M 40 - 60 0.5

Baixa L 10 - 30 0.20

Muito baixa VL < 10 0.1

ESPÉCIE 1 2 3 4 5 6 k s

Tradescantia pallida M M M M H H 0.6

Asparagus aethiopicus M M M M M M 0.5
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Obtidos os coeficientes relacionados às espécies (ks e kd), restou-se apenas estimar o 

parâmetro de ajuste vinculado ao micro clima local (kmc). Verifica-se que a parede verde é 

protegida do vento pela edificação adjacente e protegida da exposição solar prolongada da 

tarde pela sombra fornecida pela laje de cobertura do mezanino, sendo iluminada somente 

pela manhã. Assim, arbitrou-se um valor intermediário de 0,8 para kmc, correspondente a uma 

condição de micro clima ameno. 

A partir da obtenção dos coeficientes de espécie (ks), densidade (kd) e microclima (kmc), 

calculou-se o valor do coeficiente de paisagismo (KL) para cada espécie através da resolução 

da equação (2). Os valores de KL encontrados para as espécies em análise são apresentados na 

tabela a seguir: 

Tabela 4 – Valores de KL calculados para as espécies integrantes da parede verde. 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

Finalmente, conhecido o coeficiente de paisagismo, pôde-se calcular a demanda de água 

exigida por cada espécie integrante da parede verde a partir da resolução da equação (3). Os 

valores utilizados como taxa de evapotranspiração local (ET0) consistiram nas médias 

aritméticas dos valores de evapotranspiração real registrados em um intervalo temporal de 

oito anos para o município de Curitiba. A série de dados analisada para obtenção da ET0 foi 

extraída do portal do BDMEP e o intervalo de monitoramento analisado compreendeu o 

período registrado entre os dias 02/01/2007 e 01/01/2015. Os valores mensais registrados para 

ET0 bem com as médias calculadas são apresentados na tabela a seguir. 

ESPÉCIE ks kd kmc KL

Tradescantia pallida 0.6 1.1 0.8 0.528

Asparagus aethiopicus 0.5 1.1 0.8 0.440

Callisia repens 0.5 1.1 0.8 0.440
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Tabela 5 – Valores mensais e médios de ET0 registrados no período analisado. 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

Conhecidos os parâmetros relativos à demanda de água pelo paisagismo, analisou-se a 

eficiência do sistema de irrigação instalado para encontrar as variáveis remanescentes da 

equação (4).  

O sistema projetado consiste em um sistema de irrigação automatizada por gotejamento 

operado por um controlador eletrônico de programação. Foram instaladas 13 linhas de 

irrigação com dois gotejadores de vazão fixa de 4 litros por hora para cada vasilha disposta no 

caminho da linha. Para evitar a necessidade de instalação de uma linha de irrigação para cada 

fileira de vasilhas, os recipientes apresentam furos na extremidade inferior de forma a permitir 

que a água percole pelo substrato da primeira linha alimentada e precipite, ao final da 

percolação, sobre a linha subsequente. 

Conforme especificado no método de cálculo, atribuiu-se um valor de 0,9 para o parâmetro de 

eficiência do sistema (IE) uma vez que a irrigação é realizada por gotejamento. Em relação ao 

parâmetro de eficiência dos controladores (CE), no entanto, atribuiu-se o valor mínimo de 1,0 

para efeitos de cálculo da demanda visto que o sistema não apresenta nenhum tipo de sensor 

instalado em sua configuração. Apesar do sistema dispor de um aparelho de programação 

automática, considerou-se que a influência deste equipamento promova benefícios ao usuário 

somente quanto à comodidade de operação do sistema, mas não quanto à economia de água 

em si do processo de irrigação. 

ET0 2007

(mm)

ET0 2008

(mm)

ET0 2009

(mm)

ET0 2010

(mm)

ET0 2011

(mm)

ET0 2012

(mm)

ET0 2013

(mm)

ET0 2014

(mm)

ET0 MÉDIA

(mm)

Janeiro 109.01 94.98 98.21 111.57 114.15 99.68 94.04 120.45 105.26

Fevereiro 96.60 93.23 95.86 105.65 96.60 103.22 92.14 102.74 98.25

Março 10.84 8.83 98.21 93.65 80.37 81.02 83.09 90.51 68.31

Abril 76.13 6.71 68.46 64.74 70.05 67.99 63.50 67.50 60.63

Maio 42.10 48.30 54.99 48.91 45.53 4.84 51.75 53.43 43.73

Junho 48.89 3.90 3.35 40.40 33.43 39.45 43.37 45.39 32.27

Julho 38.31 47.22 37.35 47.40 42.28 39.82 36.38 40.77 41.19

Agosto 50.94 53.30 50.38 43.90 46.60 49.32 44.32 5.27 43.00

Setembro 67.82 4.92 60.34 59.62 49.84 61.27 55.07 6.30 45.65

Outurbro 80.25 74.00 0.70 63.68 71.35 84.52 70.65 82.87 66.00

Novembro 82.45 78.89 111.53 83.93 74.56 0.79 83.62 0.87 64.58

Dezembro 105.10 90.56 108.49 97.64 97.43 119.98 92.94 106.72 102.36
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Em posse de todas estas informações, calculou-se a demanda de irrigação para cada espécie a 

partir da aplicação da equação (4) e o consumo total de água por irrigação através do 

somatório proposto pela equação (5). Os valores de demanda obtidos são apresentados na 

tabela a seguir: 

Tabela 6 – Demandas anuais de irrigação por espécie. 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

Foram calculadas também as demandas mensais consumidas por irrigação para cada espécie 

para identificação do mês de maior consumo. Esta informação é necessária para análise de 

viabilidade técnica do sistema de aproveitamento pluvial que será abordada na seção 6.3.2.2. 

Os valores de demandas mensais calculados são apresentados na tabela a seguir: 

Tabela 7 – Demandas mensais de irrigação por espécie. 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

Os subindicadores “Tp”, “Aa” e “Cr” aplicados as variáveis apresentadas na tabela 7 

correspondem às iniciais de cada espécie analisada. 

Wetland 

ESPÉCIE
Área

(m²)
ks kd kmc KL

ET0

(mm/ano)

ETL

(mm/ano)
IE CE

Demanda

(L/ano)

Tradescantia pallida 8.20 0.6 1.1 0.8 0.528 771.25 407.22 0.9 1.0 3710.23

Asparagus aethiopicus 8.20 0.5 1.1 0.8 0.440 771.25 339.35 0.9 1.0 3091.86

Callisia repens 8.20 0.5 1.1 0.8 0.440 771.25 339.35 0.9 1.0 3091.86

TOTAL = 9.89 m³/ano

Mês
Área

(m²)

ET0

(mm/mês)

ETL Tp

(mm/mês)

ETL Aa

(mm/mês)

ETL Cr

(mm/mês)
IE CE

DEMANDATp

(L/mês)

DEMANDAAa

(L/mês)

DEMANDACr

(L/mês)

Janeiro 8.20 105.26 55.58 46.31 46.31 0.9 1.0 506.37 421.98 421.98

Fevereiro 8.20 98.25 51.88 43.23 43.23 0.9 1.0 472.66 393.89 393.89

Março 8.20 68.31 36.07 30.06 30.06 0.9 1.0 328.64 273.87 273.87

Abril 8.20 60.63 32.01 26.68 26.68 0.9 1.0 291.69 243.08 243.08

Maio 8.20 43.73 23.09 19.24 19.24 0.9 1.0 210.37 175.31 175.31

Junho 8.20 32.27 17.04 14.20 14.20 0.9 1.0 155.25 129.38 129.38

Julho 8.20 41.19 21.75 18.12 18.12 0.9 1.0 198.16 165.13 165.13

Agosto 8.20 43.00 22.71 18.92 18.92 0.9 1.0 206.88 172.40 172.40

Setembro 8.20 45.65 24.10 20.09 20.09 0.9 1.0 219.60 183.00 183.00

Outurbro 8.20 66.00 34.85 29.04 29.04 0.9 1.0 317.51 264.59 264.59

Novembro 8.20 64.58 34.10 28.42 28.42 0.9 1.0 310.68 258.90 258.90

Dezembro 8.20 102.36 54.05 45.04 45.04 0.9 1.0 492.41 410.34 410.34

TOTAL = 3.71 m³/ano 3.09 m³/ano 3.09 m³/ano
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A wetland localizada aos fundos do terreno foi projetada como parte do sistema de tratamento 

e reuso de efluente sanitário e constitui o último grupo paisagístico contemplado pela 

edificação. O sistema é composto por três espécies de vegetação escolhidas em virtude de 

suas eficiências nos processos de remoção de carga orgânica e nutrientes. São elas: 

a) Phormium tenax (fórmio); 

b) Cyperus giganteus (papiro); 

c) Iris pseudacorus (íris-amarelo). 

 
Uma vez que o sistema de tratamento foi projetado para contar sempre com uma lâmina 

d’água mínima em sua zona de raízes, observa-se que as espécies são capazes de manter sua 

autopreservação a partir da operação do sistema de reuso, não necessitando de irrigação 

artificial. Assim, admite-se que o volume de demanda para irrigação da wetland seja nulo para 

efeitos de cálculo. Os detalhes a cerca da configuração e operação do sistema de reuso serão 

abordados na seção 6.3.3. 

6.3.2 Aproveitamento pluvial 

De forma a facilitar a compreensão do sistema e da análise sobre ele desenvolvida, esta seção 

será apresentada em duas etapas: descrição do sistema e análise de viabilidade técnica. Para os 

efeitos deste estudo, a análise de viabilidade técnica do sistema consiste na avaliação de sua 

capacidade para fornecer água em volume igual ou superior ao exigido por suas demandas de 

projeto. 

6.3.2.1 Descrição do sistema 

A água de chuva que está sendo armazenada para aproveitamento é coletada através de duas 

áreas de captação distintas, sendo elas a porção oeste da área de telhado do galpão principal 

(38 m²), equivalente a um quarto da área total do telhado, e a área de telhado verde do pórtico 

de cobertura do espaço de lazer (60 m²). A figura a seguir apresenta a planta de implantação 

do projeto com as áreas de captação destacadas em azul para facilitar o entendimento do 

sistema. 
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Figura 18 – Planta de implantação com áreas de captação pluvial destacadas em 
azul. 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

A água captada é então transportada por calhas e condutores até uma cisterna inferior de 

armazenamento de 5.000 litros localizada próxima ao container vestiário. Antes de chegar à 

cisterna, a água de chuva captada passa por um filtro preliminar para remoção de sólidos 

grosseiros. O filtro é composto por um dispositivo separador de folhas e uma tela de filtragem 

para remoção de partículas de granulometria superior a 0,33 milímetros. A figura a seguir 

apresenta um desenho esquemático do sistema de tratamento preliminar instalado junto à 

cisterna inferior de armazenamento. 

Figura 19 – Sistema de aproveitamento pluvial: filtro preliminar AUXTRAT 
AC250. 
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(fonte: AUXTRAT, [2015]) 

A cisterna de armazenamento (Cx.1) é conectada a uma cisterna superior de distribuição 

(Cx.2) localizada sobre a laje de cobertura da fachada leste. A cisterna Cx.2, por sua vez, é 

ligada a uma terceira cisterna de abastecimento (Cx.3) posicionada sobre o patamar mais 

elevado acima do container vestiário. A distribuição de água de Cx.1 para Cx.2 ocorre por 

recalque utilizando uma bomba de sucção, enquanto que a distribuição de Cx.2 para Cx.3 se 

dá por vasos comunicantes visto que Cx.2 é posicionada em um nível mais elevado do que 

Cx.3.  

A primeira cisterna de distribuição (Cx.2) possui capacidade para 1.000 litros e tem como 

finalidade o abastecimento do toilet lid sink instalado no banheiro destinado a visitantes, da 

torneira de copa instalada na área de lazer e do sistema de irrigação da parede verde. A 

cisterna Cx.3, por sua vez, possui capacidade para 500 litros e foi projetada para abastecer 

todos os chuveiros e torneiras de lavatório instalados dentro do container, tanto para o 

vestiário masculino quanto para o feminino. A disposição das cisternas no terreno pode ser 

verificada nas plantas e cortes esquemáticos apresentados na seção 6.1.  

Conforme estabelecido nas premissas de projeto enumeradas na seção 6.2, o sistema de 

captação e aproveitamento de água de chuva é projetado para atender as demandas 

provenientes do uso de torneiras e chuveiros de todo o empreendimento, abastecer o sistema 

de irrigação da parede verde e fornecer água ao toilet lid sink. Visto que o uso de torneiras e 

chuveiros implica em atividades de contato humano direto, fez-se necessário que água de 

chuva fosse tratada sob parâmetros de potabilidade conforme estabelecido pela Portaria Nº 

2.914 (BRASIL, 2011). 

Para garantir atendimento aos parâmetros requeridos, instalou-se uma ETA pluvial para 

tratamento da água captada. A ETA é posicionada próximo à saída da cisterna Cx.1 de 

maneira que a água armazenada só é distribuída para a cisterna Cx.2 após passar pelo 

tratamento. O equipamento é composto por uma bomba de sucção, uma câmara com 5 filtros 
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de polipropileno e um dosador de cloro pra desinfecção. O processo é operado 

automaticamente através de um painel de comando eletrônico que também integra o produto. 

A figura a seguir oferece uma visualização do sistema completo instalado. 

Figura 20 – ETA pluvial instalada. 

 
(fonte: ALFAMEC, [2015]) 

O sistema de tratamento ainda dispõe de um filtro UV instalado na saída da cisterna Cx.3 para 

potabilização da água. Os filtros UV servem como agentes esterilizadores, complementando o 

processo de desinfecção da água e auxiliando na remoção de agentes patogênicos. Esta adição 

foi instalada para garantir qualidade de potabilidade à água utilizada para banho. O mesmo 

não foi adotado para a cisterna Cx.2 entendendo-se que o padrão de qualidade oferecido 

somente pelo processo de desinfecção com cloro já é adequado suficiente para realizar as 

tarefas de irrigação da parede verde e abastecimento do toilet lid sink. 

6.3.2.2 Análise de viabilidade técnica 

A primeira etapa para análise da capacidade de abastecimento do sistema consistiu no 

levantamento dos históricos de precipitação registrados para o município de Curitiba para 

estimativa do potencial de oferta de água. Os registros históricos analisados para estimativa da 

precipitação mensal local foram extraídos do portal eletrônico do BDMEP durante um 

intervalo de monitoramento de 30 anos compreendido entre os dias 02/01/1985 e 01/01/2015. 
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A partir destes dados, calculou-se as médias de precipitação mensal para o município de 

Curitiba. Constatou-se que o histórico temporal analisado continha uma falha nos registros, 

apresentando apenas medições de setembro, outubro, novembro e dezembro para o ano de 

2011. Em virtude desta anomalia, optou-se por excluir os dados referentes ao ano de 2011 do 

cálculo das médias de precipitação. A partir da alteração proposta, obteve-se os seguintes 

resultados: 

Tabela 8 – Médias mensais de precipitação estimadas para um intervalo de 29 anos. 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

Conhecidas as médias mensais de precipitação, prosseguiu-se com a etapa de análise 

preliminar prescrita na seção 5.4.1 da metodologia. Conforme apresentado na descrição do 

sistema, o projeto apresenta duas áreas de cobertura destinadas para captação pluvial: porção 

oeste da área de telhado do galpão principal (38 m²) e área de telhado verde do pórtico de 

cobertura do espaço de lazer (60 m²). 

Para efeitos de cálculo do volume captado, atribuiu-se um coeficiente de escoamento de 0,95 

para o telhado de cobertura do galpão principal e de 0,8 para a área de cobertura do pórtico. O 

valor reduzido atribuído à cobertura do pórtico é devido à presença do telhado verde que 

promoverá a absorção de parte do volume precipitado para desenvolvimento das plantas. Por 

esta razão, adotou-se uma perda mais conservadora de 20% da água disponível. O fator de 

MÊS PRECIPITAÇÃO (mm)
Jan 220.16

Fev 168.19

Mar 144.41

Abr 95.89

Mai 97.37

Jun 98.27

Jul 101.78

Ago 77.31

Set 142.67

Out 140.91

Nov 114.99

Dez 152.72
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eficiência do sistema de captação foi arbitrado como 0,9, considerando uma perda de 10% da 

água captada na passagem pelo filtro de sólidos grosseiros. 

A partir destas definições, calculou-se os volumes mensais passíveis de aproveitamento (V) 

através da aplicação da equação (6). Os resultados obtidos para o volume aproveitável são 

apresentados na tabela a seguir. 

Tabela 9 – Volumes pluviais mensais passíveis de aproveitamento. 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

Por fim, os valores encontrados para os volumes mensais de água de chuva disponíveis foram 

contrastados contra as demandas conhecidas de projeto do sistema de aproveitamento pluvial, 

conforme apresentado na tabela 10. 

MÊS
PRECIPITAÇÃO

(mm)
V (L)

Jan 220.16 16663.81 AGALPÃO = 38 m²

Fev 168.19 12730.01 AT.VERDE = 60 m²

Mar 144.41 10930.68 CGALPÃO = 0.95

Abr 95.89 7258.15 CT.VERDE = 0.80

Mai 97.37 7369.86 hCAPTAÇÃO = 0.90

Jun 98.27 7437.72

Jul 101.78 7703.68 VMÉD.ANUAL = 117.67 m³

Ago 77.31 5851.88

Set 142.67 10798.61

Out 140.91 10665.77

Nov 114.99 8703.83

Dez 152.72 11559.17
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Tabela 10 – Volumes pluviais mensais passíveis de aproveitamento e demandas de 
projeto. 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

Os valores inseridos na coluna de demanda de equipamentos correspondem ao somatório das 

demandas de chuveiros, torneiras e do toilet lid sink apresentadas individualmente na tabela 2. 

Os valores de demanda de irrigação foram calculados na seção 6.3.1.2 e estão dispostos na 

tabela 7. 

Verifica-se que o volume aproveitável (V) é superior a demanda de projeto para todos os 

meses do ano. Assim, atesta-se o potencial do sistema de aproveitamento para atendimento da 

demanda projetada. 

6.3.3 Tratamento e reuso de efluente 

De maneira análoga ao procedimento de apresentação tomado na seção 6.3.2, esta seção 

também será dividida entre as etapas de descrição do sistema e análise de viabilidade técnica. 

De mesma forma, aceita-se aqui as mesmas premissas de definição de viabilidade técnica 

assumidas na seção anterior. 

6.3.3.1 Descrição do sistema 

MÊS
PRECIPITAÇÃO

(mm)
V (L)

DEMANDA 

IRRIGAÇÃO

(L)

DEMANDA 

EQUIPAMENTOS

(L)

DEMANDA 

TOTAL

(L)

Jan 220.16 16663.81 1350.33 2724.70 4075.03

Fev 168.19 12730.01 1260.44 2724.70 3985.14

Mar 144.41 10930.68 876.37 2724.70 3601.07

Abr 95.89 7258.15 777.84 2724.70 3502.54

Mai 97.37 7369.86 560.99 2724.70 3285.69

Jun 98.27 7437.72 414.01 2724.70 3138.71

Jul 101.78 7703.68 528.43 2724.70 3253.13

Ago 77.31 5851.88 551.68 2724.70 3276.38

Set 142.67 10798.61 585.60 2724.70 3310.30

Out 140.91 10665.77 846.70 2724.70 3571.40

Nov 114.99 8703.83 828.47 2724.70 3553.17

Dez 152.72 11559.17 1313.10 2724.70 4037.80

TOTAL = 1554.67 mm/ano 117.67 m³/ano 9.89 m³/ano 32.70 m³/ano 42.59 m³/ano



 

__________________________________________________________________________________________ 
Martin Santos Michel. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2015  

96

O sistema de tratamento e reuso de efluentes é composto por três elementos principais: 

vermifiltro, torre verde e wetland. 

Vermifiltro 

Conforme salientado na seção 4.6.1.4.2, o vermifiltro, ou minhocário, consiste em um filtro 

de tratamento de efluentes biológico constituído por camadas sucessivas de membranas de 

fibra PC e minhocas da espécie Eisenia Foetida. As camadas são afastadas por um separador 

físico (grelha plástica) de forma a garantir sempre a presença de oxigênio na operação do 

processo (figura 21). Dentro dele, a matéria orgânica é consumida pelas minhocas e o efluente 

líquido inicia um processo biológico de tratamento durante o caminho de percolação até o 

fundo do tanque. O tratamento biológico se dá a partir do contato entre o efluente e colônias 

de bactérias formadas entre as camadas do vermifiltro, decorrentes do processo de digestão da 

matéria orgânica. Ao final do tanque, é instalado um piso elevado que separa a matéria 

orgânica em decomposição da água tratada. 

Figura 21 – Configuração das camadas do vermifiltro (sem minhocas). 
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(fonte: ECOTELHADO, [2015]) 

O vermifiltro é alimentado por todos efluentes gerados a partir do uso dos equipamentos 

instalados no container vestiário. O tanque apresenta formato cilíndrico com extremidade 

inferior de 1,4 metros de diâmetro e é localizado adjacente à cisterna de armazenamento 

pluvial (Cx.1). O módulo de piso elevado (cones drenantes) instalado no fundo do vermifiltro 

apresenta altura de 20 centímetros, conferindo ao sistema uma capacidade aproximada de 

armazenamento de 300 litros. A foto representada na figura 22 a seguir apresenta a disposição 

do sistema. 

Figura 22 – Disposição do vermifiltro (em preto) no terreno. 

 
(fonte: foto do autor) 

O vermifiltro é dotado de sensores de nível máximo e mínimo e de uma bomba submersível 

que realiza o recalque da água tratada para um segundo dispositivo de tratamento: torre verde. 

Torre verde 
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A torre verde consiste em um segundo elemento de filtragem. Ela foi executada em alvenaria 

e é composta por uma série de camadas filtrantes com o objetivo de remover partículas em 

suspensão durante o fluxo descendente de água. A torre possui 1,3 metros de altura e é 

composta por camadas de areia grossa e brita graduada. A figura 23 a seguir apresenta um 

desenho esquemático de representação do sistema. 

Figura 23 – Perspectiva e desenho esquemático da torre verde. 

 
(fonte: trabalho não publicado13) 

A camada superior da torre é constituída por módulos de elevação idênticos aos instalados no 

fundo do vermifiltro, permitindo a consolidação de um reservatório de água em suspensão. A 

estrutura de alvenaria tem dimensões de 1,5 metros de comprimento por 50 centímetros de 

largura enquanto o cone de elevação apresenta altura de 20 cm, conferindo ao sistema uma 

capacidade de armazenamento total de 150 litros. 

A torre verde é alimentada pelo efluente líquido de saída do vermifiltro. O processo de 

recalque é governado por sensores de nível instalados na área de reservatório da torre. Ao 

                                                           
13 Material desenvolvido e disponibilizado pela empresa VG Petinelli Inc. 
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Wetland 

O empreendimento dispõe de um 

de tratamento natural. A disposição do banhado é 

Figura 

O banhado é também formado pelos cones drenantes utilizados no vermifiltro e na torre 

verde, o que lhe permite uma altura de lâmina d’água de 20 centímetros. 

considerando a área ocupada pela 

capacidade de armazenamento equivalente a 5 metros cúbicos.

A água acumulada no banhado construído é utilizada para suprir as demandas de descargas 

container vestiário. Assim, o sist

uma cisterna de distribuição (Cx.4) encarregada de promover o abastecimento dos aparelhos 
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final da percolação pelas camadas filtrantes, a água é descarregada gradualmente na 

O empreendimento dispõe de um banhado construído de 25 m² como estágio final do processo 

A disposição do banhado é apresentada na figura 24 a seguir:

Figura 24 – Distribuição da wetland no terreno. 

(fonte: elaborado pelo autor)

O banhado é também formado pelos cones drenantes utilizados no vermifiltro e na torre 

o que lhe permite uma altura de lâmina d’água de 20 centímetros. 

área ocupada pela wetland de 25 m², observa-se que o sistema apresenta 

capacidade de armazenamento equivalente a 5 metros cúbicos. 

A água acumulada no banhado construído é utilizada para suprir as demandas de descargas 

. Assim, o sistema dispõe de uma bomba de recalque que fornece água a 

ão (Cx.4) encarregada de promover o abastecimento dos aparelhos 
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ntes, a água é descarregada gradualmente na wetland 

de 25 m² como estágio final do processo 

a seguir: 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

O banhado é também formado pelos cones drenantes utilizados no vermifiltro e na torre 

o que lhe permite uma altura de lâmina d’água de 20 centímetros. Desta forma, 

se que o sistema apresenta 

A água acumulada no banhado construído é utilizada para suprir as demandas de descargas do 

ema dispõe de uma bomba de recalque que fornece água a 

ão (Cx.4) encarregada de promover o abastecimento dos aparelhos 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Martin Santos Michel. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2015  

100

de descarga instalados no container. A cisterna Cx.4 é localizada sobre o primeiro patamar 

elevado acima do container e possui capacidade de armazenamento para 500 litros.  

Antes de chegar à cisterna de distribuição, a água recalcada passa por dois filtros de carvão 

ativado para remoção de parâmetros associados a sabor e odor. Na saída da cisterna, a água 

tratada ainda passa por um filtro de desinfecção UV para remoção de possíveis agentes 

patogênicos ainda presentes. 

6.3.3.2 Análise de viabilidade técnica 

Para efeitos de análise, a viabilidade técnica consiste na avaliação do balanço entre o volume 

de entrada e saída do sistema de reuso. Conforme apresentado na etapa de descrição do 

sistema, o sistema de reuso é alimentado pela água residual proveniente de todos os aparelhos 

sanitários instalados no container vestiário. Desta forma, pôde-se calcular o volume potencial 

de abastecimento por reuso a partir dos valores apresentados na tabela 2. Verificou-se, assim, 

que o sistema apresenta um volume potencial de abastecimento equivalente a 7,81 m³ por 

mês. 

Calculado o volume potencial de abastecimento do sistema, fez-se necessário conhecer sua 

demanda de projeto para análise do balanço hídrico. Visto que o sistema de reuso é projetado 

para abastecer os aparelhos de descarga do container vestiário, seu volume de projeto será 

equivalente ao somatório das demandas provenientes do uso de vasos sanitário e mictórios, 

conforme explicitado na equação (12). Assim, observando os valores apresentados na tabela 

2, verificou-se que a demanda de projeto para o sistema de reuso é equivalente a 5,17 m³ 

mensais. 

Visto que o volume potencial de abastecimento (7,81 m³/mês) é superior ao volume de 

demanda (5,17 m³/mês), assegura-se a viabilidade técnica do sistema. Vale ainda ressaltar que 

o sistema de reuso recebe um incremento de volume durante eventos de precipitação visto que 

a wetland projetada apresenta boa capacidade de armazenamento (5 m³), o que aumenta a 

resiliência do sistema. 
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7 RESULTADOS E ANÁLISES 

Para analisar os benefícios promovidos pelas medidas de eficiência implantadas, desenvolveu-

se um comparativo de desempenho contrastando os resultados de consumo obtidos para 

edificação estudada contra o consumo esperado para uma edificação convencional (baseline). 

Nesta seção, serão apresentadas as análises comparativas provenientes da aplicação do 

método descrito no capítulo 5 sobre o estudo de caso analisado na seção anterior. 

7.1 PADRÃO DE REFERÊNCIA 

De forma a permitir a comparação de resultados, calculou-se as demandas da edificação 

baseline conforme as premissas de desempenho definidas na seção 5.5. De maneira análoga 

ao método de apresentação aplicado na análise do estudo de caso, os grupos de consumo para 

condição de referência foram definidos como demanda de equipamentos e demanda de 

irrigação. 

O consumo de equipamentos hidrossanitários para condição de baseline foi estimado de 

acordo com a relação de vazões definidas no quadro 11, apresentado na seção 5.5.1. A partir 

da relação proposta, calculou-se a demanda através da aplicação da equação (1). Os resultados 

obtidos para consumo de aparelhos sanitários na condição de referência são apresentados na 

tabela a seguir: 

Tabela 11 – Demandas de água por equipamento hidrossanitário para condição de 
baseline. 

 

DIÁRIO MENSAL ANUAL

Bacias sanitárias 439.00 L/dia 9.66 m³/mês 115.90 m³/ano

Mictório 128.00 L/dia 2.82 m³/mês 33.79 m³/ano

Torneiras de lavatório 175.95 L/dia 3.87 m³/mês 46.45 m³/ano

Torneira de copa 97.50 L/dia 2.15 m³/mês 25.74 m³/ano

Chuveiros 142.50 L/dia 3.14 m³/mês 37.62 m³/ano

TOTAL EQUIPAMENTOS = 982.95 L/dia 21.62 m³/mês 259.50 m³/ano

EQUIPAMENTO
CONSUMO
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(fonte: elaborado pelo autor) 

Para estimar o consumo de irrigação do paisagismo, por usa vez, fez-se necessário formatar 

uma configuração paisagística adequada para comparação. Conforme analisado na seção 

6.3.1.2, o edifício estudado apresenta quatro áreas distintas de paisagismo: gramado frontal, 

telhado verde, wetland e parede verde. Visto que as três primeiras não necessitam de irrigação 

artificial para autopreservação, optou-se por considerar que a condição de baseline para estes 

grupos seria composta em sua totalidade por vegetação nativa e/ou adaptada, 

desconsiderando, portanto, suas demandas de água do cálculo de consumo de irrigação. 

A configuração do padrão de referência equivalente à composição paisagística da parede 

verde, por sua vez, foi desenvolvida segundo as orientações propostas na seção 5.5.2. Assim, 

para efeitos de cálculo, adotou-se valores médios para os coeficientes de espécie (ks) e 

densidade (kd) representativos da condição de baseline, conforme os limites apresentados no 

quadro 10. Ademais, foi considerada a instalação de um sistema de irrigação por aspersão sem 

controladores automáticos como configuração de referência.  

A partir das hipóteses adotadas, calculou-se o consumo de irrigação do padrão de referência 

conforme o método de cálculo desenvolvido na seção 5.2.2. Os resultados obtidos são 

apresentados na tabela a seguir: 

Tabela 12 – Demandas anuais de irrigação para condição de baseline. 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

7.2 ANÁLISE DE DESEMPENHO 

A análise comparativa de desempenho desenvolvida será abordada nesta seção a partir da 

avaliação individual de cada medida de eficiência implantada, conforme discutido na seção 

6.3.3. A apresentação da análise será divida em duas tipologias de medidas de eficiência: 

medidas de conservação de água e medidas de abastecimento alternativo. Por fim, será 

ESPÉCIE
Área

(m²)
ks kd kmc KL

ET0

(mm/ano)

ETL

(mm/ano)
IE

Demanda

(L/ano)

BASELINE 8.20 0.5 1.0 0.8 0.40 771.25 308.50 0.625 4047.53

BASELINE 8.20 0.5 1.0 0.8 0.40 771.25 308.50 0.625 4047.53

BASELINE 8.20 0.5 1.0 0.8 0.40 771.25 308.50 0.625 4047.53

TOTAL = 12.14 m³/ano
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apresentado um comparativo de desempenho global analisando o efeito combinado de todas 

as medidas adotadas no que diz respeito à redução de consumo de água potável. 

7.2.1 Medidas de conservação de água 

A partir da análise dos resultados apresentados nas tabelas 2 e 11, referentes às demandas de 

água por aparelhos sanitários para o caso estudado e para condição de baseline, 

respectivamente, observa-se que a edificação em análise apresenta uma redução de consumo 

de equipamentos expressiva apenas pela instalação de equipamentos economizadores. A 

imagem a seguir apresenta os consumos anuais calculados para cada aparelho analisado na 

forma de um gráfico de barras. 

Figura 25 – Demandas de água anuais por equipamento hidrossanitário para o estudo 
de caso e condição de baseline. 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

Analisando os valores destacados na figura acima, verifica-se que a instalação de 

equipamentos eficientes é capaz de promover uma redução total de 63,51% sobre a demanda 

de referência para aparelhos sanitários. Destaca-se ainda o domínio de bacias sanitárias como 

o grupo de maior consumo entre os equipamentos, representando aproximadamente metade 

do consumo total deste grupo de demanda para a condição do caso estudado. A imagem a 

Vasos Mictorios Torneiras Lav.
Torneiras 

Copa
Chuveiros

BASELINE 115.90 m³ 33.79 m³ 46.45 m³ 25.74 m³ 37.62 m³

ESTUDO DE CASO 46.89 m³ 16.05 m³ 12.67 m³ 6.60 m³ 12.47 m³

0.00 m³

20.00 m³

40.00 m³

60.00 m³

80.00 m³

100.00 m³

120.00 m³
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de equipamentos para o estudo de caso.

Figura 26 – Representatividade de consumo de cada grupo de equipamentos para a 

De maneira análoga, comparou

edifício estudado e para a condição de referência.

comparativa são apresentados na figura a seguir

Figura 27 – Demandas de água anuais 
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a representatividade de cada aparelho sanitário como parte da demanda total 

udo de caso. 

Representatividade de consumo de cada grupo de equipamentos para a 
condição do estudo de caso. 

(fonte: elaborado pelo autor)

De maneira análoga, comparou-se também os consumos de irrigação calculados para o 

condição de referência. Os resultados obtidos através da análise

são apresentados na figura a seguir: 

Demandas de água anuais para irrigação para o estudo de caso e 
condição de baseline. 
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a representatividade de cada aparelho sanitário como parte da demanda total 

Representatividade de consumo de cada grupo de equipamentos para a 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 
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(fonte: elaborado pelo autor) 

A imagem exibida acima apresenta as demandas de água requeridas para preservação das 

espécies integrantes do paisagismo, os volumes de água desperdiçados no processo de 

irrigação (reflexo das eficiências dos sistemas) e o consumo total desprendido para irrigação, 

representado pelo somatório das duas variáveis iniciais. Analisando os resultados obtidos, 

verifica-se que a seleção de espécies adotada para o estudo de caso não consolida uma 

composição eficiente visto que sua demanda hídrica é superior à demanda estimada para 

condição de baseline. Ainda assim, pode-se observar que o consumo total desprendido para 

irrigação do paisagismo implantado é inferior ao consumo estimado de referência em virtude 

da instalação de um sistema eficiente de irrigação por gotejadores que permite uma redução 

total de consumo de 18,52%. 

Combinando os resultados das análises representados nas figuras 25 e 27, pode-se analisar a 

eficiência total das medidas de conservação adotadas no que diz respeito à redução de 

consumo de água do empreendimento. Os resultados obtidos para a análise combinada das 

medidas são apresentados na imagem a seguir: 

Figura 28 – Demandas combinadas de água anuais para o estudo de caso e condição 
de baseline. 
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(fonte: elaborado pelo autor) 

Analisando a figura, observa-se que o estudo de caso apresenta uma redução total de consumo 

de 167,06 m³ de água por ano, ou 61,50% da demanda de referência, resultante apenas da 

implantação de medidas eficientes de conservação. Verifica-se ainda que as medidas adotadas 

para redução de consumo de irrigação são pouco representativas em relação à redução total. 

Isto se deve ao fato de que os volumes de demanda necessários para irrigação (9,89 m³/ano) 

são pouco expressivos em relação às demandas de aparelhos sanitários (94,68 m³/ano). Assim, 

apesar de efetivas na redução de suas próprias demandas (quase 20% de redução para 

irrigação), observa-se que as medidas de irrigação eficiente pouco influem na conservação de 

água total apresentada pelo caso estudado. 

Por fim, conclui-se que a instalação de equipamentos eficientes promove uma redução 

expressiva de 164,82 m³/ano (98,65% da redução total), enquanto o sistema de irrigação por 

gotejamento reduz a demanda anual em 2,25 m³/ano (1,35% da redução total). 

7.2.2 Medidas de abastecimento alternativo 

Conforme apresentado nas seções 6.3.2 e 6.3.3, a edificação estudada dispõe de sistemas de 

aproveitamento pluvial e reuso de efluente sanitário para abastecimento da totalidade de sua 

demanda de água, conforme requerido pelo critério net zero água. A partir das análises dos 

sistemas de abastecimento alternativo desenvolvidas nas seções anteriores, pode-se verificar 

que o sistema de aproveitamento pluvial é projetado para atender uma demanda anual de 

42,59 m³, enquanto o sistema de reuso abastece os remanescentes 61,99 m³ anuais 

consumidos na operação do empreendimento. 

Uma vez verificadas as condições dos sistemas em atender suas demandas de projeto, 

conforme discutido nas análises de viabilidade técnica desenvolvidas no capítulo 6, e 

conhecidos os volumes de consumo da edificação, pode-se identificar a representatividade de 

cada sistema como fonte de abastecimento de água para o empreendimento. Assim, verifica-

se que o sistema de reuso é responsável pelo abastecimento de aproximadamente 59% (61,99 

m³/ano) do consumo total de operação do edifício, enquanto os 41% (42,59 m³/ano) restantes 

são supridos por água pluvial. Os gráficos a seguir ilustram a representatividade de cada 

sistema dentro do processo de abastecimento de água da edificação: 
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Figura 29 – Representatividade de cada sistema de abastecimento alternativo no 
processo de fornecimento de água. 

 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

7.2.3 Análise integrada 

O processo de análise integrada consistiu em avaliar o impacto da aplicação simultânea de 

todas as medidas de eficiência adotadas sobre a redução de consumo total do edifício 

estudado em relação ao padrão de referência. A partir desta análise, desenvolveu-se uma 

tabela resumo de avaliação incorporando todos os processos que envolvem o uso da água 

dentro da operação do empreendimento. Os resultados obtidos são apresentados na tabela a 

seguir: 
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Tabela 13 – Tabela resumo dos processos que envolvem o uso da água no estudo de 
caso. 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

Verifica-se, a partir da tabela 13 e dos gráficos representados na figura 29, que o projeto é 

capaz de abastecer 100% de sua demanda de água utilizando somente água pluvial e água de 

reuso, atestando, portanto, sua condição como edificação hidricamente autossuficiente. Por 

fim, avaliou-se a capacidade individual de redução de consumo de água potável demonstrada 

por cada medida de eficiência avaliada. A síntese dos resultados encontrados através das 

análises é apresentada no quadro abaixo. 

Quadro 13 – Quadro de avaliação da eficiência de redução individual de cada 
medida estudada. 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

7.3 ANÁLISE ECONÔMICA 

De forma a verificar a viabilidade econômica de implantação das medidas de eficiência 

adotadas na edificação em estudo, traçou-se um balanço de comparação entre os custos de 

implantação e os benefícios econômicos promovidos pelas medidas. A partir do balanço, 

DEMANDA ESTUDO DE CASO BASELINE

IRRIGAÇÃO 9.89 m³ 12.14 m³

TOILET LID SINK 0.95 m³ -

CHUVEIROS 12.47 m³ 37.62 m³

TORNEIRAS LAV. 12.67 m³ 46.45 m³

TORNEIRAS COPA 6.60 m³ 25.74 m³

VASOS 45.94 m³ 115.90 m³

MICTÓRIO 16.05 m³ 33.79 m³

ÁGUA PLUVIAL -42.59 m³ -

ÁGUA DE REUSO -61.99 m³ -

CONSUMO TOTAL = 0.00 m³/ano 271.64 m³/ano

MEDIDA DE EFICIÊNCIA REDUÇÃO (m³) REDUÇÃO (%)
EQUIPAMENTOS ECONOMIZADORES 164.82 m³ 60.67%

IRRIGAÇÃO EFICIENTE 2.25 m³ 0.83%

APROVEITAMENTO PLUVIAL 42.59 m³ 15.68%

REUSO DE EFLUENTE 61.99 m³ 22.82%

ECONOMIA TOTAL = 271.64 m³ 100%
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pôde-se calcular o período de retorno de investimento para o estudo de caso através da 

aplicação da equação (10). 

A análise econômica desenvolvida compreende um período de avaliação de 30 anos, o que 

corresponde ao tempo de vida útil de projeto para componentes hidrossanitários segundo o 

limite superior apresentado na norma de desempenho para edifícios habitacionais (POSSAN; 

DEMOLINER, 2013, p. 11-12). O critério arbitrado para análise da viabilidade de 

implantação consistiu na avaliação do período de retorno do investimento. Desta forma, 

considerou-se como viável um investimento que apresentasse retorno em um período de 

tempo igual ou inferior a 30 anos. 

7.3.1 Custo de viabilidade 

O custo total de viabilidade das medidas é composto por três parcelas de gastos: custos de 

implantação, manutenção e operação. Os custos de implantação abrangem todos os gastos 

relacionados à instalação física dos sistemas, incorporando gastos de aquisição de material e 

custos de mão de obra de execução e instalação. Para análise econômica do estudo de caso, 

desconsiderou-se os custos relacionados à mão de obra de instalação visto que toda instalação 

dos equipamentos foi executada pelos próprios ocupantes do edifício. Para estimativa do custo 

de mão de obra de execução das obras de infraestrutura realizadas, arbitrou-se um gasto 

equivalente a 45% do valor total de compra de material de construção. 

Os custos de manutenção, por sua vez, compreendem todos os gastos relacionados à troca de 

peças e reparos de equipamentos. O custo de manutenção anual foi estimado pela empresa de 

consultoria em 150 reais ao ano. Porém, uma vez que os sistemas instalados ainda não se 

encontram em operação, não se pode atestar a veracidade deste valor. Ainda assim, 

acreditando que a estimativa represente uma boa aproximação da realidade, optou-se por 

adotar o valor fornecido para efeitos de cálculo do payback. 

Finalmente, os custos de operação envolvem todos os gastos relacionados à operação própria 

dos sistemas hidráulicos instalados na edificação em análise. Para o estudo de caso, optou-se 

por considerar como custos de operação somente os gastos de consumo de energia envolvidos 

no processo. Assim, outros custos que poderiam ser associados a esta classificação, como 

reposição de minhocas para o vermifiltro ou reposição de cloro líquido para a ETA pluvial, 
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foram vinculados aos custos de manutenção dos sistemas, sendo embutidos no valor estimado 

de manutenção anual. O custo de abastecimento de água e coleta de esgoto foi também 

considerado nulo visto que se trata de uma edificação autossuficiente. 

O edifício estudado está sendo projetado para se tornar uma edificação autossuficiente não 

somente em água, mas também em energia. Desta forma, serão instalados painéis 

fotovoltaicos (figura 9) para geração de toda energia necessária para operação do 

empreendimento. À luz deste fato, optou-se por desconsiderar os custos associados à operação 

da edificação do cálculo de balanço econômico, visto que toda energia utilizada no processo 

será produzida no local. 

Definidos os parâmetros de cálculo, estimou-se o custo total de implantação das medidas de 

eficiência adotadas pela edificação em estudo. Esta estimativa de custo foi desenvolvida 

através da análise das notas fiscais de aquisição de material, fornecidas pela empresa VG 

Petinelli Inc., e de pesquisa própria. Todas as informações relevantes a cerca do levantamento 

de gastos desenvolvido estão à disposição para conferência no Apêndice B. 

A partir da compilação das informações analisadas no levantamento de custos, desenvolveu-

se o seguinte quadro resumo de gastos: 

Quadro 14 – Quadro resumo de custo total de implantação por medida de eficiência. 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

Analisando os resultados apresentados no quadro acima, destaca-se o valor expressivo do 

sistema de reuso de efluente instalado em relação aos demais custos. Porém, cabe salientar 

que o elevado valor constatado é decorrente dos custos de obra civil necessários para 

implantação da wetland e do vermifiltro, já embutidos na estimativa apresentada. O Apêndice 

B apresenta uma descrição detalhada de custos individuais de cada componente integrante dos 

sistemas analisados disponível para conferência e apreciação. 

SISTEMA CUSTO (R$) CUSTO (%)
Equipamentos economizadores $6,281.44 12.57%

Irrigação eficiente $1,227.16 2.45%

Aproveitamento pluvial $16,266.46 32.54%

Reuso de efluente sanitário $26,215.17 52.44%

CUSTO TOTAL = $49,990.23 100%
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Por tratar-se de um projeto pioneiro, o empreendimento ainda contou com uma série de 

doações de equipamentos e componentes para execução da reforma provenientes de empresas 

parceiras interessadas em oportunidade de marketing a partir da exposição de seus produtos. 

Assim sendo, o custo real desprendido pela empresa ocupante para execução da reforma foi 

reduzido significativamente. Os valores referentes aos custos de fato desembolsados, 

excluindo custos de doações, são apresentados no quadro a seguir: 

Quadro 15 – Quadro resumo de custo efetivo de implantação por medida de 
eficiência. 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

Verifica-se que, através de parcerias e doações, o estudo de caso foi capaz de reduzir suas 

despesas em quase 65%, conforme ilustrado na figura a seguir:  

Figura 30 – Relação de custos totais e efetivos para o estudo de caso. 

 

SISTEMA CUSTO (R$) CUSTO (%)
Equipamentos economizadores $1,039.44 5.86%

Irrigação eficiente - -

Aproveitamento pluvial $3,984.96 22.48%

Reuso de efluente sanitário $12,702.21 71.66%

CUSTO TOTAL = $17,726.61 100%
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(fonte: elaborado pelo autor) 

7.3.2 Benefícios econômicos 

Para equitação dos custos de implantação estimados e cálculo efetivo do período de retorno 

do investimento, fez-se necessária a análise quantitativa dos benefícios econômicos 

produzidos a partir da instalação das medidas de eficiência estudadas. Conforme salientado na 

seção 2.5, o único parâmetro avaliado como benefício econômico para análise de viabilidade 

consiste na redução comparativa de consumo anual de água apresentada pelo estudo de caso, 

segundo os valores registrados no quadro 13. 

Para estimar o valor econômico da redução de consumo promovida, fez-se necessária uma 

análise do histórico tarifário da companhia de saneamento local (SANEPAR14). A 

SANEPAR, assim como as demais companhias de saneamento, arbitra os valores tarifários 

dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto a partir de classes de consumo. 

Visto que o estudo de caso consiste em uma edificação comercial, a cobrança tarifada sobre 

ele consiste no valor de R$101,58 para um consumo de até dez metros cúbicos de água por 

mês e de R$11,45 para cada metro cúbico excedente, sendo associado às condições tarifárias 

da tarifa normal para classe comercial/industrial/utilidade pública (PARANÁ, 2015). 

A partir da relação de tarifas existente, estimou-se o custo de água anual para o padrão de 

referência de forma a permitir a medição dos benefícios econômicos decorrentes das medidas 

de conservação. Conforme apresentado na tabela 13, verificou-se um consumo anual de 

271,64 metros cúbicos para a condição de baseline, o que representa um consumo mensal 

aproximado de 22,64 metros cúbicos considerando a operação contínua de doze meses por 

ano. Assim, estima-se que o custo mensal de água para a condição de referência seja de 

aproximadamente R$246,31, representando um gasto anual de R$2.955,70. Verifica-se ainda 

que este valor total é composto por uma parcela de R$1.218,96, referente ao custo mínimo de 

10 metros cúbicos por mês, e outra de R$1.736,74, relativa aos 12,64 metros cúbicos mensais 

excedentes. 

De maneira análoga, calculou-se o custo de água para abastecer as demandas estimadas da 

edificação em estudo, apresentadas também na tabela 13. Observa-se que o edifício analisado 

apresenta um consumo estimado de 104,58 metros cúbicos por ano, equivalente a 8,72 metros 
                                                           
14 Companhia de saneamento básico do Paraná.  
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cúbicos por mês. Visto que o consumo mensal estimado para a edificação estudada é inferior 

à demanda mínima estipulada de 10 metros cúbicos por mês, seu custo virtual seria 

justamente o valor de R$1.218,96 por ano relativo ao custo de tarifa mínima (R$101,58/mês). 

Assim, atribui-se a economia anual de R$1.736,74 às medidas de conservação de uso da água 

e o montante remanescente de R$1.218,96 às medidas de abastecimento alternativo. Ademais, 

pode-se verificar, a partir dos dados apresentados na figura 28, que 98,65% da economia 

oriunda de medidas de conservação é atribuída à instalação de equipamentos economizadores, 

enquanto os restantes 1,35% são efeito do sistema de irrigação eficiente. Da mesma forma, 

pode-se constatar, a partir da análise da figura 29, que 59% da economia promovida por 

medidas de abastecimento alternativo é devida à instalação do sistema de reuso de efluente, 

enquanto os demais 41% são atribuídos ao sistema de aproveitamento pluvial. O quadro a 

seguir apresenta a compilação dos resultados de economia anual para cada medida de 

eficiência: 

Quadro 16 – Quadro resumo de economia gerada por medida de eficiência. 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

Observa-se que os percentuais de economia obtidos são ligeiramente diferentes dos 

percentuais de redução de consumo (quadro 13), o que representa uma aparente 

inconsistência. Porém, isto se deve à condição diferenciada do processo de tarifação, o qual 

envolve a divisão de cobrança tarifária entre demandas até 10 metros cúbicos e demandas 

excedentes, responsável por promover uma excentricidade sobre o cálculo de economia. 

7.3.3 Período de retorno de investimento 

Levantados os custos de implantação e conhecidos os benefícios trazidos por cada medida de 

eficiência, pôde-se prosseguir para a etapa final da análise de viabilidade econômica: cálculo 

MEDIDA DE EFICIÊNCIA ECONOMIA (R$) ECONOMIA (%)
EQUIPAMENTOS ECONOMIZADORES $1,713.29 /ano 57.97%

IRRIGAÇÃO EFICIENTE $23.45 /ano 0.79%

APROVEITAMENTO PLUVIAL $499.77 /ano 16.91%

REUSO DE EFLUENTE $719.19 /ano 24.33%

TOTAL = $2,955.70 /ano 100%
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do payback. Porém, antes de aplicar os valores encontrados nas seções 7.3.1 e 7.3.2 à fórmula 

de cálculo expressa pela equação (10), fez-se necessário adotar alguns parâmetros econômicos 

de avaliação do capital ao longo do tempo. 

O primeiro parâmetro adotado diz respeito ao crescimento do valor da tarifa de cobrança da 

SANEPAR com o passar do tempo. Este parâmetro é necessário para estimar o custo de água 

no futuro, o qual será correlacionado como economia em virtude das medidas de eficiência 

implantadas. A estimativa do reajuste anual da tarifa de água foi calculada a partir de uma 

análise do histórico de reajuste no período compreendido entre 2011 e 2015. 

A tarifa de água no estado do Paraná vem apresentando elevados reajustes anuais desde 2011. 

Os reajustes sofridos foram de 16% em 2011, 16,5% em 2012, 6,9% em 2013 e 6,4% em 

2014 (GAZETA DO POVO, 2015). Ademais, só no ano de 2015, até o momento, foram 

impostos três reajustes tarifários. O primeiro foi validado ao final de março e correspondeu a 

um incremento de 6,5%. O segundo ocorreu no início de junho e consistiu em um aumento de 

6% sobre a tarifa (GAZETA DO POVO, 2015). Finalmente, o terceiro reajuste foi decretado 

em setembro e representou um acréscimo de 8%, consolidando um reajuste anual acumulado 

de 21,92% para o ano de 2015 (PARANÁ, 2015). 

A partir da análise do histórico de reajuste tarifário apresentado nos últimos anos pela 

SANEPAR, arbitrou-se um valor médio de reajuste para cálculo do payback. O valor adotado 

consistiu na média aritmética dos cinco reajustes apresentados, incidindo em uma taxa de 

reajuste anual de 13,54% a.a (ao ano). O valor de reajuste da tarifa foi aplicado a todas as 

economias promovidas pelas medidas de eficiência analisadas. Assim a variação do benefício 

econômico promovido por cada medida é regida pela equação a seguir: 

n
t jBB )1(0 +⋅=  (13) 

Sendo: 

B0 – benefícios promovidos no tempo zero em reais; 

j – reajuste tarifário. 
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De maneira análoga, foram arbitrados parâmetros de correção econômica para os custos de 

manutenção dos sistemas. O parâmetro adotado para simulação do aumento do custo de 

manutenção com o passar do tempo foi o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) que consiste no indicador oficial do Governo Federal para ajuste de metas 

inflacionárias (ADVFN, 2015). O reajuste adotado para correção consistiu no valor 

acumulado até setembro de 2015 para o IPCA, correspondendo ao valor de 7,64% (ADVFN, 

2015). A variação temporal dos custos de manutenção é também calculada a partir da 

aplicação da equação (13). Porém, neste caso, adota-se o valor do IPCA acumulado no lugar 

da variável “j”. 

Para estimativa da taxa de juros anual, representada na fórmula de cálculo do payback pela 

variável “i”, adotou-se um valor ajustado a partir de dois índices econômicos: a Taxa Mínima 

de Atratividade (TMA) e o IPCA. A TMA consiste em um indicador econômico que 

representa o percentual mínimo de ganho esperado ao se fazer um investimento. A aplicação 

deste indicador ao cálculo serve para descontar o valor de ganho virtual que seria gerado caso 

o investidor aplicasse o capital inicial em outro investimento. A aplicação da TMA permite, 

assim, uma análise mais compreensiva do período de retorno de investimento, 

desconsiderando a parcela de economia que seria gerada invariavelmente do cálculo de 

payback. Para o caso estudado, aplicou-se uma TMA de 6% a.a que pode ser entendida como 

o desconto do valor virtual que seria gerado caso o investidor mantivesse seu capital aplicado 

em uma conta poupança. 

Por fim, de forma a desenvolver uma análise econômica verdadeiramente fiel, optou-se por 

corrigir o valor da TMA multiplicando-a pelo valor registrado do IPCA. Este ajuste consiste 

na atribuição dos efeitos da inflação à análise descontada. Assim, obteve-se um valor de 

14,10% a.a para a taxa de juros representada pela variável “i”. 

A partir das ressalvas estabelecidas, calculou-se o período de retorno de investimento para o 

estudo de caso através da aplicação da equação (10). O valor encontrado consistiu em um 

período de retorno de investimento de sete anos, o que significa que o investimento realizado 

para implantação das medidas de eficiência se pagaria no ano de 2022. Este tempo de retorno 

foi calculado considerando os valores de investimento apresentados no quadro 15, o qual 

representa a análise fiel dos gastos desembolsados pela empresa. A análise econômica 

representativa deste cenário é apresentada na figura a seguir: 
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Figura 31 – Análise econômica representativa do cenário de investimento original 
para um período de 30 anos. 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

Cabe ressaltar, no entanto, que os resultados obtidos dizem respeito a um cenário singular, no 

qual o investidor foi agraciado com diversas doações que promoveram uma redução de custo 

capital significativa. Assim, visando fornecer uma estimativa de retorno de investimento de 

aplicação mais abrangente, desenvolveu-se uma segunda análise econômica desconsiderando 

as reduções de custos provenientes das doações. 

O segundo cenário de investimento contemplado consistiu em uma análise econômica dos 

custos de investimento apresentados no quadro 14 a partir dos parâmetros econômicos 

analisados no cenário original. O payback obtido para este segundo cenário foi de 21 anos, o 

que significa que o investimento realizado se pagaria em meados de 2036. A imagem disposta 

a seguir ilustra a configuração de investimento analisada. 
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Figura 32 – Análise econômica representativa do segundo cenário de investimento 
para um período de 30 anos. 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

Verifica-se que em ambos cenários de análise econômica o investimento apresentou retorno 

financeiro em um período inferior a 30 anos, sendo considerado, portanto, como um 

investimento viável. Ainda assim, cabe ressaltar que o valor encontrado de 21 anos no cálculo 

de payback para o cenário de análise genérica consiste em um período de retorno de 

investimento elevado, o que salienta a importância do planejamento a longo prazo para 

desenvolvimento de edificações autossuficientes no uso da água. 

Todas as informações utilizadas no cálculo de payback para ambos cenários estão disponíveis 

na memória de cálculo apresentada no Apêndice B. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados e análises apresentados demonstram que de fato existe viabilidade técnico-

econômica para desenvolvimento de edificações hidricamente autossuficientes no cenário 

construtivo atual. A partir da abordagem de análise holística, destaca-se ainda o impacto de 

redução promovido pela instalação de equipamentos economizadores, representando uma 

medida de eficiência de baixo custo e grandes resultados. 

Cabe ainda ressaltar que o balanço econômico desenvolvido para o cálculo de payback 

considera somente as economias relacionadas à redução de consumo de água por 

abastecimento público como benefício econômico. No entanto, existem diversos outros 

possíveis benefícios decorrentes da implantação de medidas de eficiência não abordados na 

monografia, tais como a redução do tamanho de cisternas de armazenamento de água ou de 

dispositivos de drenagem pluvial. Caso estes parâmetros fossem integrados ao escopo de 

análise, possivelmente poderia se obter resultados econômicos ainda mais atraentes. 

Do ponto de vista técnico, cabe salientar que o desenvolvimento de edificações net zero água 

garante autonomia ao usuário quanto as suas necessidades hídricas. Ademais, promove-se 

também uma maior conscientização do ocupante em relação ao ciclo da água dentro da 

operação de um edifício a partir da exposição deste aos processos de tratamento e 

abastecimento de água que ocorrem no local. Na prática, promove-se a descentralização da 

infraestrutura hidráulica a partir do tratamento e reciclagem da água no ponto de geração do 

efluente e da integração do usuário ao processo global. 

Entretanto, apesar de todos os benefícios atrelados a edificações net zero água e da 

confirmação de viabilidade técnico-econômica apresentados neste estudo, observa-se ainda a 

inexistência de empreendimentos desta natureza no Brasil e uma amostragem muito pequena 

de edificações net zero em operação mesmo na escala mundial. Embora não exista um 

consenso apontando uma razão principal para esta constatação, pode-se especular uma grande 

variedade de possíveis motivos que impedem a execução de projetos net zero água e a 

consequente descentralização da infraestrutura hidráulica, tais como: 
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a) a estrutura atual de incentivo e regulamentação governamental projetada 
para sustentar o modelo tradicional de infraestrutura centralizada; 

b) a aversão ao risco por parte de usuários e o despreparo técnico de 
profissionais da construção civil em relação a tecnologias de tratamento e 
reuso de água; 

c) o comodismo público manifestado através de atitudes e expectativas 
convencionais no que diz respeito ao uso da água em edificações; 

d) a estrutura atual de abastecimento e tratamento de água a baixo custo e o 
consequente uso irresponsável do recurso. 

 
Analisando as razões enumeradas acima, verifica-se a consolidação de um sistema rígido de 

infraestrutura, engessado através da centralização de processos hidráulicos. Observa-se, 

assim, que para mudança efetiva do paradigma de construção atual é necessário promover 

uma maior conscientização de todas as partes constituintes do sistema, sendo elas 

profissionais da construção, usuários de edificações e órgãos governamentais de fiscalização e 

regulamentação, a cerca das práticas insustentáveis englobadas no processo de operação do 

sistema tradicional de infraestrutura hidráulica. Entretanto, segundo Nelson (2008, p. 12), esta 

transformação de mentalidade consiste em um processo de difícil abordagem, visto que as 

práticas convencionais de engenharia hídrica são tidas como uma das maiores realizações da 

sociedade moderna no que diz respeito à saúde pública e à proteção de corpos hídricos. 

Ainda assim, é necessário que alternativas ao modelo tradicional de infraestrutura comecem a 

ser analisadas para que se inicie um movimento de transição da infraestrutura hidráulica, 

permitindo a redução de gastos públicos sobre um modelo que se mostra incapaz de atender a 

população nacional de maneira sustentável. Diagnósticos recentes da Agência Nacional de 

Águas (ANA) indicam que 46% dos municípios brasileiros irão requerer expansão de seus 

sistemas de abastecimento de água no período compreendido entre 2015 e 2025, sendo que 

9% do total irão demandar uma fonte de abastecimento inteiramente nova (trabalho não 

publicado15). 

No período atual de crise hídrica e escassez de água, torna-se imprescindível que medidas de 

descentralização hidráulica comecem a ganhar força perante agentes tomadores de decisão 

para permitir um prognóstico nacional futuro mais otimista em relação à disponibilidade de 

                                                           
15 Informação obtida em apresentação no formato Power Point da disciplina de Manejo, Controle e Gestão de 

Recursos Hídricos, ministrada pelo Professor Guilherme Marques, no curso de Engenharia Ambiental da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, semestre 2015/2. 
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água para atendimento ao público em geral. Assim, espera-se que este estudo sirva como 

ferramenta de análise para avaliação futura de prospecção de projetos a partir de medidas 

descentralizadas, visando promover a construção de edificações de ótimo desempenho 

voltadas à melhoria das condições ambientais e urbanas.  
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9 RECOMENDAÇÕES 

Em virtude da ampla variedade de temas abordados durante o desenvolvimento da 

monografia, existem múltiplas possibilidades para estudo contínuo e aprofundado a cerca de 

edificações net zero água e estratégias de conservação e reuso de água. Mediante as limitações 

delimitadas para o estudo, observa-se que os resultados apresentados são válidos somente para 

o caso específico analisado. Porém, o roteiro de análise desenvolvido permite uma aplicação 

mais abrangente, envolvendo prédios comerciais e/ou residenciais em geral. 

Destaca-se ainda que o roteiro de cálculo é baseado em apenas dois grupos de demanda de 

água, equipamentos hidrossanitários e irrigação do paisagismo, apresentando, assim, 

oportunidades para aperfeiçoamento. A partir desta limitação, recomenda-se que para estudos 

futuros seja definido um método de cálculo para estimativa dos consumos de outros grupos de 

demanda recorrentes em edificações, tais como atividades de limpeza, operação de máquinas 

e consumo próprio, de forma a garantir resultados de análise de maior confiabilidade. 

Ademais, a partir da avaliação numérica de novas demandas, pode-se também estender a 

aplicação de análise a outras tipologias de edifícios, tais como complexos industriais. Neste 

caso, recomenda-se também a avaliação de alternativas de tratamento para reuso da água 

residual de processos de operação industrial. Embora o estudo de edificações desta natureza 

promova resultados que não permitem grandes generalizações, visto que cada empresa possui 

um processo único de produção, sua análise é extremamente válida em virtude dos enormes 

consumos de água utilizados em processos industriais, constituindo um elemento de grande 

importância para prospecção e dimensionamento da rede hidráulica. 

Cabe salientar também que muito é discutido durante o desenvolvimento do trabalho a cerca 

dos benefícios promovidos por edificações net zero água sobre a rede hidráulica de 

distribuição de água e coleta de esgotos, porém o escopo do estudo não aborda a quantificação 

numérica dos mesmos. Assim, outra possível contribuição à monografia seria o 

desenvolvimento de uma análise do impacto ambiental e econômico provocado a partir da 

construção de edificações net zero sobre o ciclo de operação e os custos de implantação de 

companhias de saneamento básico. 
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Vale ainda destacar que análises desta natureza promoveriam resultados de grande relevância, 

visto que no Brasil todos os serviços de abastecimento e tratamento de água são executados 

pelo poder público. A partir destas avaliações, por exemplo, seria possível analisar a validade 

de estratégias de cunho governamental, tais como oferecimento de incentivos fiscais para 

empreendimentos que adotam medidas de conservação ou reuso de água, para 

descentralização da infraestrutura hidráulica, avaliando se estas consistiriam em alternativas 

econômicas interessantes. 
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APÊNDICE A – Memória de Cálculo 

  



 

__________________________________________________________________________________________ 
Autossuficiência hídrica: análise de viabilidade técnico-ra para desenvolvimento 

de projetos net zero água 

129

Cálculo dos consumos de água por equipamentos hidrossanitários para condição de 

referência (baseline) e para o estudo de caso (proposto). 

 

FTE:

25 25

BASELINE PROPOSTO

Sistema Quantidade Duração Número de usos Consumo Total Sistema Quantidade     Duração
Número de 

usos
Consumo Total

Flow Fixture Flow Fixture

Torneira Lavatório (litros/ciclo) Torneira Lavatório (litros/ciclo)

Masc. 2.3 1 48 110.40 Masc. 0.64 1 48 30.72

Fem. 2.3 1 27 62.10 Fem. 0.64 1 27 17.28

Chuveiro (LPM) Chuveiro (LPM)

Masc. 11.4 5 2 91.20 Masc. 3.78 5 2 30.24

Fem. 11.4 5 1 51.30 Fem. 3.78 5 1 17.01

Copa (LPM) Copa

Torneira 15.6 0.25 25 97.50 Torneira 4 0.25 25 25.00

Flush Fixture Flush Fixture

Mictório (LPD) Mictório (LPD)

Masc. 4 1 32 128.00 Masc. 1.9 1 32 60.80

Vaso  Sanitário (LPD) Vaso  Sanitário (LPD)

Masc.- Ful l Flush 10 1 16 160.00 Masc.- Ful l Flush 4.8 1 16 76.80

Masc - Low Flush 1 0.00 Masc - Low Flush 3 1 0 0.00

Fem.- Full Flush 10 1 27 270.00 Fem.- Full Flush 4.8 1 9 43.20

Fem.- Low Flush 1 0.00 Fem.- Low Flush 3 1 18 54.00

 TOTAL:  TOTAL:

Transientes

3 3

BASELINE PROPOSTO

Sistema Quantidade
Duração

Número de usos Consumo Total Sistema Quantidade     Duração
Número de 

usos
Consumo Total

Flow Fixture Flow Fixture

Torneira Lavatório (litros/ciclo) Torneira Lavatório (litros/ciclo)

Masc. 2.3 1 0.75 1.73 Masc. 0.36 0 0.75 0.00

Fem. 2.3 1 0.75 1.73 Fem. 0.36 0 0.75 0.00

Flush Fixture Flush Fixture
Mictório (LPD) Mictório (LPD)

Masc. 4 0 1 0.00 Masc. 0.7 0 1 0.00

Vaso  Sanitário (LPD) Vaso  Sanitário (LPD)

Masc.- Ful l Flush 10 1 0.15 1.50 Masc.- Ful l Flush 6 1 0.05 0.30

Masc.- Low  Flush 1 0.00 Masc - Low Flush 3 1 0.10 0.30

Fem.- Full Flush 10 1 0.75 7.50 Fem.- Full Flush 6 1 0.25 1.50

Fem.- Low Flush 1 0.00 Fem.- Low Flush 3 1 0.50 1.50

 TOTAL:  TOTAL:

Situação: Referencia

Usos 

diários - 

FTE

Usos diários - 

Transientes

Torneira Banheiro 3 0.5

Redução: Chuveiro 0.1 0

Torneira Copa 1 0

Distribuição de gênero FTE Transientes Mictórios 2 0.4

Feminino 36% 50% Vasos sanitários Low (M) 2 0.07

Masculino 64% 50% Vasos sanitários Ful l (M) 1 0.03

Vasos sanitários Low (F) 2 0.33

Vasos sanitários Ful l (F) 1 0.17

12.45 L/dia 3.60 L/dia

BASELINE X PROPOSTO

63.51%

970.50 L/dia 355.05 L/dia
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Cálculo dos consumos de água por irrigação para condição de referência (baseline) e 

para o estudo de caso (proposto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseline: (Valores intermediários para Ks e Kd. Sprinkler para Irrigação)

Nome da espécie
Tipo de 

Vegetação

Classificação 

Regional

Área  

(m²)
Ks Kd Kmc KL 

ET0

(mm/ano)

ETL

(mm/ano)

Sistema de 

Irrigação

Eficiência do 

Sistema de 

Irrigação (IE)

Eficiência do 

Sistema de 

Controladores 

(CE)

Total de água 

consumida

(L)

BASELINE Perennial Exótica 8.2 0.5 1 0.8 0.40 771.25 308.50 Sprinkler 0.625 1.0 4047.53

BASELINE Perennial Exótica 8.2 0.5 1 0.8 0.40 771.25 308.50 Sprinkler 0.625 1.0 4047.53

BASELINE Perennial Exótica 8.2 0.5 1 0.8 0.40 771.25 308.50 Sprinkler 0.625 1.0 4047.53

Área Total: 24.6 TWA Total: 12,142.58

Proposto: (Usar mesmo Kmc do Baseline, Ks e Kd são preenchidos manualmente)

Nome da espécie
Tipo de 

Vegetação

Classificação 

Regional

Área  

(m²)
Ks Kd Kmc KL 

ET0

(mm/ano)

ETL

(mm/ano)

Sistema de 

Irrigação

Eficiência do 

Sistema de 

Irrigação (IE)

Eficiência do 

Sistema de 

Controladores 

(CE)

Total de água 

consumida

(L)

Tradescantia pallida (Setcreasea pallida) Perennial Exótica 8.2 0.6 1.1 0.8 0.53 771.25 407.22 Drip 0.900 1.0 3710.23

Asparagus aethiopicus and cvs. (A. densiflorusPerennial Exótica 8.2 0.5 1.1 0.8 0.44 771.25 339.35 Drip 0.900 1.0 3091.86

Callisia repens Perennial Exótica 8.2 0.5 1.1 0.8 0.44 771.25 339.35 Drip 0.900 1.0 3091.86

0

Área Total: 24.6 TWA Total: 9,893.95

REDUÇÃO 18.52%
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Resumo dos cálculos de consumo por grupo de demanda e das economias promovidas 

por medida de eficiência 

 

 

 

 

 

EQUIPAMENTOS ESTUDO DE CASO BASELINE REDUÇÃO
VASOS 46.89 m³ 115.90 m³ 69.01 m³

MICTÓRIO 16.05 m³ 33.79 m³ 17.74 m³

CHUVEIROS 12.47 m³ 37.62 m³ 25.15 m³

TORNEIRAS LAV. 12.67 m³ 46.45 m³ 33.78 m³

TORNEIRAS COPA 6.60 m³ 25.74 m³ 19.14 m³

BASELINE ESTUDO DE CASO REDUÇÃO

EQUIPAMENTOS 259.50 m³ 94.68 m³ 164.82 m³

IRRIGAÇÃO 12.14 m³ 9.89 m³ 2.25 m³

CONSUMO TOTAL 271.64 m³ 104.58 m³ 167.06 m³

DEMANDA ESTUDO DE CASO BASELINE
IRRIGAÇÃO 9.89 m³ 12.14 m³

TOILET LID SINK 0.95 m³ -

CHUVEIROS 12.47 m³ 37.62 m³

TORNEIRAS LAV. 12.67 m³ 46.45 m³

TORNEIRAS COPA 6.60 m³ 25.74 m³

VASOS 45.94 m³ 115.90 m³

MICTÓRIO 16.05 m³ 33.79 m³

ÁGUA PLUVIAL -42.59 m³ -

ÁGUA DE REUSO -61.99 m³ -

CONSUMO TOTAL = 0.00 m³/ano 271.64 m³/ano

MEDIDA DE EFICIÊNCIA REDUÇÃO (m³) REDUÇÃO (%)
EQUIPAMENTOS ECONOMIZADORES 164.82 m³ 60.67%

IRRIGAÇÃO EFICIENTE 2.25 m³ 0.83%

APROVEITAMENTO PLUVIAL 42.59 m³ 15.68%

REUSO DE EFLUENTE 61.99 m³ 22.82%

ECONOMIA TOTAL = 271.64 m³ 100%
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APÊNDICE B – Análise econômica 
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Relação de custos totais apresentados nas notas fiscais compartilhadas pela empresa VG 

Petinelli Inc.  

 

DOAÇÃO? NF DATA SISTEMA COMPONENTE FORNECEDOR MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
SIM 000.002.666 14-04-15 Paisagismo Parede verde Ecotelhado Módulo jardim de parede canguru un. 780 $7.56 $5,896.80

SIM 000.002.666 14-04-15 Paisagismo Parede verde Ecotelhado Suporte perfil c/ encaixe zincado un. 195 $17.20 $3,354.00

SIM 000.002.666 14-04-15 Paisagismo Parede verde Ecotelhado União perfil c/ encaixe zincado un. 150 $4.40 $660.00

SIM 000.002.666 14-04-15 Paisagismo Parede verde Ecotelhado Parafuso sext 3/16 x 50 ZB un. 300 $0.36 $108.00

SIM 000.002.666 14-04-15 Paisagismo Parede verde Ecotelhado Bucha 8x50 un. 300 $0.08 $24.00

SIM 000.002.666 14-04-15 Irrigação Controlador de irrigação Ecotelhado NEA 2 timer eletrônico LCD & Program un. 2 $182.00 $364.00

SIM 000.002.666 14-04-15 Paisagismo Parede verde Ecotelhado Carcaça STD fertilizador un. 2 $135.00 $270.00

SIM 000.002.666 14-04-15 Irrigação Sistema de gotejamento Ecotelhado Tubo de poliuretano 6.00 x 1.00 AZ un. 27.5 $3.30 $90.75

SIM 000.002.666 14-04-15 Irrigação Sistema de gotejamento Ecotelhado União em L 6mm para mangueirinhas canguru un. 6 $7.04 $42.24

SIM 000.002.666 14-04-15 Irrigação Sistema de gotejamento Ecotelhado União em T 6mm para mangueirinhas canguru un. 22 $9.20 $202.40

SIM 000.002.666 14-04-15 Irrigação Sistema de gotejamento Ecotelhado Gotejador botão 8L/h un. 23 $1.51 $34.73

SIM 000.002.666 14-04-15 Irrigação Sistema de gotejamento Ecotelhado Nipel de 3/4'' un. 2 $1.05 $2.10

SIM 000.002.666 14-04-15 Irrigação Sistema de gotejamento Ecotelhado Joelho com rosca de 1/2 (interna un. 2 $2.10 $4.20

SIM 000.002.666 14-04-15 Irrigação Sistema de gotejamento Ecotelhado Registro de esfera 25 mm tigre un. 2 $8.80 $17.60

SIM 000.002.666 14-04-15 Paisagismo Parede verde Ecotelhado Forth jardim balde 3kg un. 2 $51.00 $102.00

SIM 000.002.666 14-04-15 Irrigação Sistema de gotejamento Ecotelhado Conexão pneumárica de 1/2 para mangueira gotejamento un. 2 $17.00 $34.00

SIM 000.002.666 14-04-15 Irrigação Sistema de gotejamento Ecotelhado Bucha de redução de 3/4 para 1/2 rosca un. 4 $3.60 $14.40

SIM 000.002.666 14-04-15 Irrigação Sistema de gotejamento Ecotelhado Nipel (rosca interna e externa) para canguru un. 2 $4.92 $9.84

SIM 000.002.666 14-04-15 Irrigação Sistema de gotejamento Ecotelhado Rebite alumínio 4x12 un. 600 $0.30 $180.00

SIM 000.002.666 14-04-15 Água de reuso Wetland Ecotelhado Cone do ecodreno un. 310 $9.00 $2,790.00

SIM 000.002.666 14-04-15 Água de reuso Wetland Ecotelhado Tubo gotejador subterrâneo m 16 $7.15 $114.40

SIM 000.002.666 14-04-15 Água de reuso Vermifiltro Ecotelhado Membrana fibra (pelego branco) m² 23.52 $5.50 $129.36

SIM 000.002.666 14-04-15 Água de reuso Vermifiltro Ecotelhado Grelha de pavimento natural un. 112 $7.12 $797.44

SIM 000.002.666 14-04-15 Água de reuso Vermifiltro Ecotelhado Molde vermifilter tampa e fundo 40 kg un. 1 $883.00 $883.00

SIM 000.002.666 14-04-15 Água de reuso Vermifiltro Ecotelhado Tampa vermifiltro 2kg un. 1 $45.00 $45.00

SIM 000.002.666 14-04-15 Água de reuso Vermifiltro Ecotelhado Molde intermediário 15kg un. 1 $332.00 $332.00

SIM 000.002.666 14-04-15 Água de reuso Vermifiltro Ecotelhado Chapa de PEAD preto (25kg lateral vermifiltro) un. 0.5 $240.00 $120.00

SIM 000.002.666 14-04-15 Água de reuso Vermifiltro Ecotelhado Tampa pequena 1kg un. 1 $23.00 $23.00

SIM 000.002.666 14-04-15 Água de reuso Vermifiltro Ecotelhado Tela agrícola 65% m² 9 $3.68 $33.12

SIM 000.002.666 14-04-15 Paisagismo Telhado verde Ecotelhado Módulo alveolar 1.4x1.15x0.015 un. 11 $58.00 $638.00

SIM 000.002.666 14-04-15 Paisagismo Telhado verde Ecotelhado Membrana absorção FAG14 m² 16 $8.00 $128.00

SIM 000.002.666 14-04-15 Paisagismo Telhado verde Ecotelhado Composto de substrato leve 26kg lts 540 $0.45 $243.00

SIM 000.002.666 14-04-15 Paisagismo Telhado verde Ecotelhado Forth gel kg 1 $52.50 $52.50

NÃO 955.318 03-02-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Areia média 1/2 m³ uso geral carga - Briforte m³ 1 $63.10 $63.10

NÃO 955.319 03-02-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Areia média 1 m³ uso geral carga - Briforte m³ 1 $85.26 $85.26

NÃO 955.320 03-02-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Argamassa 20kg porcelanato interno cinza - quartzolit un. 4 $18.89 $75.56

NÃO 955.320 03-02-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Tijolo 6 furos 9x14x19cm normatizado un. 65 $0.34 $22.10

NÃO 955.320 03-02-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Prego 17x27 GERDAU kg 2 $6.91 $13.82

NÃO 955.320 03-02-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Ripa Pinus (1x3'') 2.5x7.5cm 2.5m un. 2 $1.89 $3.78
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NÃO 000.002.583 04-02-15 Obra civil Materiais de construção Cimentart Canaleta 09x19x39 un. 115 $2.24 $257.60

NÃO 000.002.583 04-02-15 Obra civil Materiais de construção Cimentart Bloco 09x19x39 un. 50 $1.71 $85.50

NÃO 977.290 12-02-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Pó de brita m³ - Briforte m³ 1 $94.46 $94.46

NÃO 000.009.311 13-02-15 Obra civil Materiais de construção AFL Materiais de construçãoPó de pedra m³ 9 $50.00 $450.00

NÃO 107.176 14-04-15 Obra civil Materiais de construção Brita 01 1/2 m³ - Briforte m³ 1 $64.75 $64.75

NÃO 014125 17-04-15 Obra civil Impermeabilização Diprotec Bidim G-07 c/ 2.30x100m cinza m² 120 $2.50 $300.00

NÃO 312780 23-04-15 Água pluvial Reservatórios Leroy Merlin Caixa d'água poli fort plus 5000L Fortlev un. 1 $2,050.90 $2,050.90

NÃO 312780 24-04-15 Água pluvial Reservatórios Leroy Merlin Caixa d'água poli fort plus 1000L Fortlev un. 1 $488.13 $488.13

NÃO 312780 25-04-15 Água pluvial Reservatórios Leroy Merlin Caixa d'água poli fort plus 500L Fortlev un. 1 $293.63 $293.63

NÃO 312780 25-04-15 Água de reuso Reservatórios Leroy Merlin Caixa d'água poli fort plus 500L Fortlev un. 1 $293.63 $293.63

NÃO 213.423 03-06-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Cal virgem 20kg un. 5 $6.90 $34.50

NÃO 213.423 03-06-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Cimento CPII 50kg Portland - Votoran un. 3 $25.80 $77.40

NÃO 213.423 03-06-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Tijolo 6 furos 9x14x19cm normatizado un. 300 $0.34 $102.00

SIM 000.002.818 21-05-15 Paisagismo Telhado verde Ecotelhado Modulo alveolar 1.4x1.15x0.015 un. 15 $73.00 $1,095.00

SIM 000.002.818 21-05-15 Paisagismo Telhado verde Ecotelhado Membrana absorção - fag14 un. 21 $10.00 $210.00

NÃO 079.263 30-03-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Brita 01 1/2 m³ - Briforte m³ 1 $64.75 $64.75

NÃO 079.262 30-03-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Areia média 1 m³ uso geral carga - Briforte m³ 1 $85.26 $85.26

NÃO 145.474 02-05-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Pedrisco m³ cinza - Briforte m³ 2 $77.35 $154.70

NÃO 130.766 24-04-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Pedrisco m³ cinza - Briforte m³ 3 $77.35 $232.05

NÃO 30-04-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Pedrisco m³ cinza - Briforte m³ 2 $77.35 $154.70

NÃO 074.411 06-04-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Lona plástica 2x4m un. 2 $14.72 $29.44

NÃO 074.411 06-04-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Lona plástica 3x4m un. 1 $82.14 $82.14

NÃO 074.411 06-04-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Areia média 20kg un. 10 $4.28 $42.80

NÃO 074.411 06-04-15 Obra civil Materiais de construção Balaroti Tijolo 6 furos 9x14x19cm normatizado un. 100 $0.34 $34.00

NÃO 209.201 10-11-14 Obra civil Impermeabilização Balaroti Manta líquida 15kg sikafill branco - Sika un. 5 $209.48 $1,047.40

NÃO 209.201 10-11-14 Obra civil Impermeabilização Balaroti Manta líquida 12kg sikafill branco - Sika un. 2 $203.81 $407.62

NÃO 209.201 10-11-14 Obra civil Impermeabilização Balaroti Manta líquida 12kg sikafill branco - Sika un. 1 $203.81 $203.81

NÃO 695.255 17-10-14 Metais & Louças Toiler Lid Sink Balaroti Caixa p/ acoplar targa/rav/izy/aspen 3/6L B. Gelo un. 1 $165.10 $165.10

NÃO 695.255 17-10-14 Metais & Louças Toiler Lid Sink Balaroti Cuba apoio basic c/ mesa curve 1 bco - Celite un. 1 $317.09 $317.09

NÃO 695.255 17-10-14 Metais & Louças Toilet Lid Sink Balaroti Bacia p/caixa acoplar ravena bco gelo P909 un. 1 $238.75 $238.75

NÃO 155.893 29-11-14 Obra civil Impermeabilização Impermix Imp. Acel. Vedacit rapido CL 20kg un. 1 $125.00 $125.00

NÃO 155.893 29-11-14 Obra civil Impermeabilização Impermix Imp. Acel. Vedacit rapido CL 3.6kg un. 1 $30.00 $30.00

NÃO 155.893 29-11-14 Obra civil Materiais de construção Impermix Cimento CPII 50kg Portland - Votoran un. 5 $29.00 $145.00

NÃO 374.666 17-06-14 Obra civil Materiais de construção Balaroti Tijolo 6 furos 9x14x19cm normatizado un. 500 $0.34 $170.00

NÃO 17-06-14 Obra civil Materiais de construção Balaroti Areia média 20kg un. 20 $4.28 $85.60

NÃO 17-06-14 Obra civil Materiais de construção Balaroti Cal virgem 20kg un. 2 $8.95 $17.90

NÃO 17-06-14 Obra civil Materiais de construção Balaroti Cimento CPII 50kg Portland - Votoran un. 2 $23.70 $47.40

NÃO 17-06-14 Obra civil Materiais de construção Balaroti Tijolo 6 furos 9x14x19cm normatizado un. 500 $0.34 $170.00

NÃO 17-06-14 Obra civil Materiais de construção Balaroti Lona plástica 6x4m transparente un. 1 $42.03 $42.03

NÃO 371.376 16-06-14 Obra civil Materiais de construção Balaroti Areia média 20kg un. 20 $4.28 $85.60
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NÃO 371.376 16-06-14 Obra civil Materiais de construção Balaroti Cal virgem 20kg - Hidra un. 2 $8.95 $17.90

NÃO 371.376 16-06-14 Obra civil Materiais de construção Balaroti Cimento CPII 50kg Portland - Votoran un. 2 $23.70 $47.40

NÃO 185.021 27-06-14 Obra civil Materiais de construção Balaroti Areia média 20kg un. 20 $4.28 $85.60

NÃO 185.021 27-06-14 Obra civil Materiais de construção Balaroti Cimento CPII 50kg Portland - Votoran un. 1 $23.70 $23.70

NÃO 185.021 27-06-14 Obra civil Materiais de construção Balaroti Massa fina 1kg - Hidra un. 1 $8.50 $8.50

NÃO 022703 30-06-14 Obra civil Materiais de construção Balaroti Areia média 20kg un. 15 $4.28 $64.20

NÃO 022703 30-06-14 Obra civil Materiais de construção Balaroti Cal virgem 20kg un. 1 $8.95 $8.95

NÃO 031985 30-06-14 Obra civil Materiais de construção Balaroti Areia fina 20kg un. 15 $4.42 $66.30

NÃO 165.617 11-03-14 Obra civil Materiais de construção Balaroti Areia média 20kg un. 4 $4.28 $17.12

SIM 000.001.850 15-08-14 Metais & Louças Mictório TOTO Mictório comercial de porcelana un. 1 $292.00 $292.00

SIM 000.001.850 15-08-14 Metais & Louças Torneira de lavatório TOTO Bica Standard Self Power un. 2 $632.00 $1,264.00

SIM 000.001.850 15-08-14 Metais & Louças Mictório TOTO Válvula automática para Mictório un. 1 $1,228.00 $1,228.00

SIM 000.001.850 15-08-14 Metais & Louças Vaso sanitário feminino 4.8/3 L TOTO Bacia sanitária de porcelana VTN un. 1 $224.00 $224.00

SIM 000.001.850 15-08-14 Metais & Louças Vaso sanitário feminino 4.8/3 L TOTO Caixa de descarga sanitária de porcelana VTN un. 1 $82.00 $82.00

SIM 000.001.850 15-08-14 Metais & Louças Torneira de lavatório TOTO Cuba de sobrepor P=Pluto un. 2 $198.00 $396.00

SIM 000.001.850 15-08-14 Metais & Louças Vaso sanitário feminino 4.8/3 L TOTO Assento sanitário VTN de plástico com tampa fechamento gradual un. 1 $60.00 $60.00

SIM 000.001.850 15-08-14 Metais & Louças Vaso sanitário masculino 4.8 L TOTO Bacia sanitária monobloco Soiree de porcelana un. 1 $1,130.00 $1,130.00

SIM 000.001.850 15-08-14 Metais & Louças Vaso sanitário feminino 4.8 L TOTO Bacia sanitária Performax un. 1 $242.00 $242.00

SIM 000.001.850 15-08-14 Metais & Louças Vaso sanitário feminino 4.8 L TOTO Tanque da bacia Performax de porcelana un. 1 $156.00 $156.00

SIM 000.001.850 15-08-14 Metais & Louças Vaso sanitário feminino 4.8 L TOTO Assento sanitário de plástico e tampa com fechamento gradual formato D#383un. 1 $168.00 $168.00

NÃO 012711 03-12-14 Obra civil Impermeabilização Diprotec Bidim G-07 c/ 2.30x100m cinza m² 46 $2.20 $101.20

SIM 553 18-09-14 Água pluvial Filtros Auxtrat AC - Filtro separado AC250 un. 1 $617.00 $617.00

SIM 553 18-09-14 Água pluvial Filtros Auxtrat AC - Freio aerador un. 1 $47.00 $47.00

SIM 553 18-09-14 Água pluvial Filtros Auxtrat AC - Sifão ladrão anti-retorno un. 1 $67.00 $67.00

SIM 553 18-09-14 Água pluvial Filtros Auxtrat AC - Bóia mangueira de sucção un. 1 $166.00 $166.00

SIM 553 18-09-14 Água pluvial Filtros Auxtrat AC - Sistema de realimentação para estiagem un. 1 $224.00 $224.00

SIM 553 18-09-14 Água pluvial Filtros Auxtrat Esterilizador Ultravioleta 18 W Inox un. 1 $889.00 $889.00

SIM 553 18-09-14 Água de reuso Filtros Auxtrat Esterilizador Ultravioleta 18 W Inox un. 1 $889.00 $889.00

SIM 000.007.421 29-09-15 Água pluvial ETA pluvial Alfamec Estação de tratamento de água para chuva 5000L/h automática un. 1 $9,980.00 $9,980.00

SIM 000.007.421 29-09-15 Água pluvial ETA pluvial Alfamec Cartucho polipropileno un. 5 $58.30 $291.50

SIM 000.007.421 29-09-15 Água de reuso Filtros Alfamec Carcaça Big Blue 20 1-1/2'' NPT c/ elemento filtrante ASEE P20-BB un. 2 $2,860.00 $5,720.00

NÃO 000755 17-09-15 Água de reuso Sensores Finder Rele de controle de nível 7201.8.125.0000 un. 1 $362.60 $362.60

NÃO 000755 17-09-15 Água de reuso Sensores Finder Rele de controle de nível 7201.8.240.0000 un. 1 $285.00 $285.00

NÃO 000755 17-09-15 Água de reuso Sensores Finder Eletrodo suspenso 15M un. 1 $143.60 $143.60

NÃO Arbitrado com base no CUB Obra civil Mão de obra Mão de obra Mão de obra un. 1 $2,532.56 $2,532.56

SIM Internethttp://www.meritocomercial.com.br/bomba-drenagem-unilift-kp-250-m1-110v-grundfos/p202600340001Água de reuso Bombas Grundfos Bomba de drenagem submersível KP250-A-1 un. 1 $786.64 $786.64

NÃO Internethttps://www.rainharvestingsupplies.com/grundfos-cm-1-i-all-304-stainless-steel-pumps-5-gpm-rated-flow-34-psi-to-130-psi/Água de reuso Bombas Grundfos Bomba de recalque CM1-1 un. 1 $1,711.33 $1,711.33

NÃO Internethttp://www.ciadaminhoca.com.br/produtoseservicos.htmlÁgua de reuso Vermifiltro Cia da Minhoca Húmus de minhoca 20kg un. 1 $28.00 $28.00

NÃO Internethttp://www.ciadaminhoca.com.br/produtoseservicos.htmlÁgua de reuso Vermifiltro Cia da Minhoca Minhocas Africana un. 14 $45.00 $630.00

SIM Internethttp://store.rainbird.com/sst600i-6-station-indoor-sst-simple-to-set-irrigation-timer.htmlIrrigação Controlador de irrigação Rainbird Rainbird STP-600i controlador de irrigação un. 1 $230.90 $230.90

NÃO Informado pelo proprietário Metais & Louças Chuveiro Ecotech Water Low flow shower head 1 GPM un. 2 $150.00 $300.00

NÃO Internethttp://www.hidroshop.com.br/listaprodutos.asp?IDLoja=12503&IDProduto=4769194&q=restritor-de-vazao-deca-4l-min-4266017Metais & Louças Torneira de copa DECA Restritor de vazão 4 L/min un. 1 $18.50 $18.50

SIM Informado pelo fabricante Água de reuso Filtros Auxtrat Câmara mista UV-C 184 nm e geração de ozônio un. 1 $850.00 $850.00

NÃO Internethttp://www.ferragensebazar.com.br/torneira-boia-click-1-2-3-4-e-1-tigre-p10920Água pluvial Sensores Tigre Torneira de bóia Click Tigre un. 3 $38.90 $116.70

NÃO Internethttps://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LA16M40/Água pluvial Sensores ICOS Sensor de nível LA16M-40 un. 4 $26.00 $104.00

NÃO Internethttps://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LA16M40/Água de reuso Sensores ICOS Sensor de nível LA16M-40 un. 6 $26.00 $156.00

NÃO Internethttps://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/FE18B02/Água pluvial Sensores ICOS Sensor de fluxo 18B02 un. 2 $465.80 $931.60

NÃO Internethttps://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/FE18B02/Água de reuso Sensores ICOS Sensor de fluxo 18B02 un. 2 $465.80 $931.60
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Tabela dinâmica de custos totais da reforma (desconsiderando doações) 

 

DOAÇÃO? (Tudo)

Rótulos de Linha Soma de CUSTO TOTAL

Água de reuso $18,054.72

Bombas $2,497.97

Bomba de drenagem submersível KP250-A-1 $786.64

Bomba de recalque CM1-1 $1,711.33

Reservatórios $293.63

Caixa d'água poli fort plus 500L Fortlev $293.63

Sensores $1,878.80

Eletrodo suspenso 15M $143.60

Rele de controle de nível 7201.8.125.0000 $362.60

Rele de controle de nível 7201.8.240.0000 $285.00

Sensor de fluxo 18B02 $931.60

Sensor de nível LA16M-40 $156.00

Vermifiltro $3,020.92

Chapa de PEAD preto (25kg lateral vermifiltro) $120.00

Grelha de pavimento natural $797.44

Membrana fibra (pelego branco) $129.36

Molde intermediário 15kg $332.00

Molde vermifilter tampa e fundo 40 kg $883.00

Tampa pequena 1kg $23.00

Tampa vermifiltro 2kg $45.00

Tela agrícola 65% $33.12

Húmus de minhoca 20kg $28.00

Minhocas Africana $630.00

Wetland $2,904.40

Cone do ecodreno $2,790.00

Tubo gotejador subterrâneo $114.40

Filtros $7,459.00

Câmara mista UV-C 184 nm e geração de ozônio $850.00

Carcaça Big Blue 20 1-1/2'' NPT c/ elemento filtrante ASEE P20-BB $5,720.00

Esterilizador Ultravioleta 18 W Inox $889.00

Água pluvial $16,266.46

ETA pluvial $10,271.50

Cartucho polipropileno $291.50

Estação de tratamento de água para chuva 5000L/h automática $9,980.00

Reservatórios $2,832.66

Caixa d'água poli fort plus 1000L Fortlev $488.13

Caixa d'água poli fort plus 5000L Fortlev $2,050.90

Caixa d'água poli fort plus 500L Fortlev $293.63

Sensores $1,152.30

Sensor de fluxo 18B02 $931.60

Sensor de nível LA16M-40 $104.00

Torneira de bóia Click Tigre $116.70

Filtros $2,010.00

AC - Bóia mangueira de sucção $166.00

AC - Filtro separado AC250 $617.00

AC - Freio aerador $47.00

AC - Sifão ladrão anti-retorno $67.00

AC - Sistema de realimentação para estiagem $224.00

Esterilizador Ultravioleta 18 W Inox $889.00
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Irrigação $1,227.16

Controlador de irrigação $594.90

NEA 2 timer eletrônico LCD & Program $364.00

Rainbird STP-600i controlador de irrigação $230.90

Sistema de gotejamento $632.26

Bucha de redução de 3/4 para 1/2 rosca $14.40

Conexão pneumárica de 1/2 para mangueira gotejamento $34.00

Gotejador botão 8L/h $34.73

Joelho com rosca de 1/2 (interna $4.20

Nipel (rosca interna e externa) para canguru $9.84

Nipel de 3/4'' $2.10

Rebite alumínio 4x12 $180.00

Registro de esfera 25 mm tigre $17.60

Tubo de poliuretano 6.00 x 1.00 AZ $90.75

União em L 6mm para mangueirinhas canguru $42.24

União em T 6mm para mangueirinhas canguru $202.40

Metais & Louças $6,281.44

Chuveiro $300.00

Low flow shower head 1 GPM $300.00

Mictório $1,520.00

Mictório comercial de porcelana $292.00

Válvula automática para Mictório $1,228.00

Toiler Lid Sink $482.19

Caixa p/ acoplar targa/rav/izy/aspen 3/6L B. Gelo $165.10

Cuba apoio basic c/ mesa curve 1 bco - Celite $317.09

Torneira de copa $18.50

Restritor de vazão 4 L/min $18.50

Torneira de lavatório $1,660.00

Bica Standard Self Power $1,264.00

Cuba de sobrepor P=Pluto $396.00

Vaso sanitário feminino 4.8 L $566.00

Assento sanitário de plástico e tampa com fechamento gradual formato D#383 $168.00

Bacia sanitária Performax $242.00

Tanque da bacia Performax de porcelana $156.00

Vaso sanitário feminino 4.8/3 L $366.00

Assento sanitário VTN de plástico com tampa fechamento gradual $60.00

Bacia sanitária de porcelana VTN $224.00

Caixa de descarga sanitária de porcelana VTN $82.00

Vaso sanitário masculino 4.8 L $1,130.00

Bacia sanitária monobloco Soiree de porcelana $1,130.00

Toilet Lid Sink $238.75

Bacia p/caixa acoplar ravena bco gelo P909 $238.75
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Obra civil $8,160.46

Impermeabilização $2,215.03

Bidim G-07 c/ 2.30x100m cinza $401.20

Imp. Acel. Vedacit rapido CL 20kg $125.00

Imp. Acel. Vedacit rapido CL 3.6kg $30.00

Manta líquida 12kg sikafill branco - Sika $611.43

Manta líquida 15kg sikafill branco - Sika $1,047.40

Materiais de construção $3,412.87

Areia fina 20kg $66.30

Areia média 1 m³ uso geral carga - Briforte $170.52

Areia média 1/2 m³ uso geral carga - Briforte $63.10

Areia média 20kg $380.92

Argamassa 20kg porcelanato interno cinza - quartzolit $75.56

Bloco 09x19x39 $85.50

Brita 01 1/2 m³ - Briforte $129.50

Cal virgem 20kg $61.35

Cal virgem 20kg - Hidra $17.90

Canaleta 09x19x39 $257.60

Cimento CPII 50kg Portland - Votoran $340.90

Lona plástica 2x4m $29.44

Lona plástica 3x4m $82.14

Lona plástica 6x4m transparente $42.03

Massa fina 1kg - Hidra $8.50

Pedrisco m³ cinza - Briforte $541.45

Pó de brita m³ - Briforte $94.46

Pó de pedra $450.00

Prego 17x27 GERDAU $13.82

Ripa Pinus (1x3'') 2.5x7.5cm 2.5m $3.78

Tijolo 6 furos 9x14x19cm normatizado $498.10

Mão de obra $2,532.56

Mão de obra $2,532.56

Total geral $49,990.23
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Tabela dinâmica de custos efetivos da reforma (considerando doações) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOAÇÃO? NÃO

Rótulos de Linha Soma de CUSTO TOTAL

Água de reuso $4,541.76

Bombas $1,711.33

Bomba de recalque CM1-1 $1,711.33

Reservatórios $293.63

Caixa d'água poli fort plus 500L Fortlev $293.63

Sensores $1,878.80

Eletrodo suspenso 15M $143.60

Rele de controle de nível 7201.8.125.0000 $362.60

Rele de controle de nível 7201.8.240.0000 $285.00

Sensor de fluxo 18B02 $931.60

Sensor de nível LA16M-40 $156.00

Vermifiltro $658.00

Húmus de minhoca 20kg $28.00

Minhocas Africana $630.00

Água pluvial $3,984.96

Reservatórios $2,832.66

Caixa d'água poli fort plus 1000L Fortlev $488.13

Caixa d'água poli fort plus 5000L Fortlev $2,050.90

Caixa d'água poli fort plus 500L Fortlev $293.63

Sensores $1,152.30

Sensor de fluxo 18B02 $931.60

Sensor de nível LA16M-40 $104.00

Torneira de bóia Click Tigre $116.70
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Metais & Louças $1,039.44

Chuveiro $300.00

Low flow shower head 1 GPM $300.00

Toiler Lid Sink $482.19

Caixa p/ acoplar targa/rav/izy/aspen 3/6L B. Gelo $165.10

Cuba apoio basic c/ mesa curve 1 bco - Celite $317.09

Torneira de copa $18.50

Restritor de vazão 4 L/min $18.50

Toilet Lid Sink $238.75

Bacia p/caixa acoplar ravena bco gelo P909 $238.75

Obra civil $8,160.46

Impermeabilização $2,215.03

Bidim G-07 c/ 2.30x100m cinza $401.20

Imp. Acel. Vedacit rapido CL 20kg $125.00

Imp. Acel. Vedacit rapido CL 3.6kg $30.00

Manta líquida 12kg sikafill branco - Sika $611.43

Manta líquida 15kg sikafill branco - Sika $1,047.40

Materiais de construção $3,412.87

Areia fina 20kg $66.30

Areia média 1 m³ uso geral carga - Briforte $170.52

Areia média 1/2 m³ uso geral carga - Briforte $63.10

Areia média 20kg $380.92

Argamassa 20kg porcelanato interno cinza - quartzolit $75.56

Bloco 09x19x39 $85.50

Brita 01 1/2 m³ - Briforte $129.50

Cal virgem 20kg $61.35

Cal virgem 20kg - Hidra $17.90

Canaleta 09x19x39 $257.60

Cimento CPII 50kg Portland - Votoran $340.90

Lona plástica 2x4m $29.44

Lona plástica 3x4m $82.14

Lona plástica 6x4m transparente $42.03

Massa fina 1kg - Hidra $8.50

Pedrisco m³ cinza - Briforte $541.45

Pó de brita m³ - Briforte $94.46

Pó de pedra $450.00

Prego 17x27 GERDAU $13.82

Ripa Pinus (1x3'') 2.5x7.5cm 2.5m $3.78

Tijolo 6 furos 9x14x19cm normatizado $498.10

Mão de obra $2,532.56

Mão de obra $2,532.56

Total geral $17,726.61
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Cálculo de payback pelo método VPL para o primeiro cenário de investimento 

(considerando doações) 

 

Período Ano

Custo virtual com 

consumo de água

(consumo real = 0)

ECONOMIA

EQUIPAMENTOS

ECONOMIA

IRRIGAÇÃO

ECONOMIA

ÁGUA PLUVIAL

ECONOMIA

ÁGUA DE REUSO

ECONOMIA

VPL

Investimento 

inicial

Custo de 

manutenção

Fluxo de 

caixa

1 2016 $1,384.01 $1,945.27 $26.62 $567.44 $816.56 $2,941.23 -$17,726.61 $161.46 -$14,946.84

2 2017 $1,571.40 $2,208.66 $30.23 $644.27 $927.13 $2,926.84 $173.80 -$12,193.79

3 2018 $1,784.17 $2,507.72 $34.32 $731.51 $1,052.66 $2,912.52 $187.07 -$9,468.35

4 2019 $2,025.75 $2,847.26 $38.96 $830.56 $1,195.19 $2,898.26 $201.37 -$6,771.45

5 2020 $2,300.03 $3,232.78 $44.24 $943.01 $1,357.02 $2,884.08 $216.75 -$4,104.12

6 2021 $2,611.46 $3,670.50 $50.23 $1,070.70 $1,540.76 $2,869.96 $233.31 -$1,467.47

7 2022 $2,965.05 $4,167.49 $57.03 $1,215.67 $1,749.38 $2,855.92 $251.13 $1,137.31

8 2023 $3,366.52 $4,731.76 $64.75 $1,380.27 $1,986.24 $2,841.94 $270.32 $3,708.93

9 2024 $3,822.34 $5,372.44 $73.52 $1,567.16 $2,255.18 $2,828.03 $290.97 $6,245.99

10 2025 $4,339.89 $6,099.87 $83.48 $1,779.35 $2,560.53 $2,814.19 $313.20 $8,746.98

11 2026 $4,927.51 $6,925.80 $94.78 $2,020.28 $2,907.23 $2,800.42 $337.13 $11,210.26

12 2027 $5,594.69 $7,863.55 $107.61 $2,293.82 $3,300.87 $2,786.71 $362.89 $13,634.09

13 2028 $6,352.21 $8,928.27 $122.18 $2,604.41 $3,747.81 $2,773.08 $390.62 $16,016.55

14 2029 $7,212.30 $10,137.16 $138.72 $2,957.04 $4,255.26 $2,759.50 $420.46 $18,355.59

15 2030 $8,188.85 $11,509.73 $157.51 $3,357.43 $4,831.42 $2,746.00 $452.58 $20,649.01

16 2031 $9,297.62 $13,068.15 $178.83 $3,812.02 $5,485.59 $2,732.56 $487.16 $22,894.41

17 2032 $10,556.52 $14,837.58 $203.05 $4,328.17 $6,228.34 $2,719.19 $524.38 $25,089.22

18 2033 $11,985.87 $16,846.59 $230.54 $4,914.21 $7,071.66 $2,705.88 $564.44 $27,230.66

19 2034 $13,608.75 $19,127.61 $261.76 $5,579.59 $8,029.16 $2,692.64 $607.56 $29,315.73

20 2035 $15,451.38 $21,717.49 $297.20 $6,335.07 $9,116.31 $2,679.46 $653.98 $31,341.21

21 2036 $17,543.50 $24,658.04 $337.44 $7,192.83 $10,350.66 $2,666.35 $703.95 $33,303.61

22 2037 $19,918.89 $27,996.74 $383.13 $8,166.74 $11,752.14 $2,653.30 $757.73 $35,199.18

23 2038 $22,615.90 $31,787.50 $435.00 $9,272.52 $13,343.38 $2,640.31 $815.62 $37,023.88

24 2039 $25,678.10 $36,091.53 $493.90 $10,528.02 $15,150.08 $2,627.39 $877.93 $38,773.34

25 2040 $29,154.91 $40,978.32 $560.78 $11,953.51 $17,201.40 $2,614.53 $945.00 $40,442.86

26 2041 $33,102.48 $46,526.78 $636.71 $13,572.02 $19,530.47 $2,601.74 $1,017.20 $42,027.40

27 2042 $37,584.56 $52,826.51 $722.92 $15,409.67 $22,174.89 $2,589.00 $1,094.92 $43,521.48

28 2043 $42,673.51 $59,979.22 $820.80 $17,496.14 $25,177.37 $2,576.33 $1,178.57 $44,919.25

29 2044 $48,451.50 $68,100.41 $931.94 $19,865.12 $28,586.39 $2,563.72 $1,268.61 $46,214.36

30 2045 $55,011.84 $77,321.20 $1,058.12 $22,554.85 $32,456.98 $2,551.18 $1,365.53 $47,400.00
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Cálculo de payback pelo método VPL para o segundo cenário de investimento 

(desconsiderando doações) 

 

Período Ano

Custo virtual com 

consumo de água

(consumo real = 0)

ECONOMIA

EQUIPAMENTOS

ECONOMIA

IRRIGAÇÃO

ECONOMIA

ÁGUA PLUVIAL

ECONOMIA

ÁGUA DE REUSO

ECONOMIA

VPL

Investimento 

inicial

Custo de 

manutenção

Fluxo de 

caixa

1 2016 $1,384.01 $1,945.27 $26.62 $567.44 $816.56 $2,941.23 -$49,990.23 $161.46 -$47,210.45

2 2017 $1,571.40 $2,208.66 $30.23 $644.27 $927.13 $2,926.84 $173.80 -$44,457.41

3 2018 $1,784.17 $2,507.72 $34.32 $731.51 $1,052.66 $2,912.52 $187.07 -$41,731.96

4 2019 $2,025.75 $2,847.26 $38.96 $830.56 $1,195.19 $2,898.26 $201.37 -$39,035.07

5 2020 $2,300.03 $3,232.78 $44.24 $943.01 $1,357.02 $2,884.08 $216.75 -$36,367.74

6 2021 $2,611.46 $3,670.50 $50.23 $1,070.70 $1,540.76 $2,869.96 $233.31 -$33,731.09

7 2022 $2,965.05 $4,167.49 $57.03 $1,215.67 $1,749.38 $2,855.92 $251.13 -$31,126.30

8 2023 $3,366.52 $4,731.76 $64.75 $1,380.27 $1,986.24 $2,841.94 $270.32 -$28,554.68

9 2024 $3,822.34 $5,372.44 $73.52 $1,567.16 $2,255.18 $2,828.03 $290.97 -$26,017.62

10 2025 $4,339.89 $6,099.87 $83.48 $1,779.35 $2,560.53 $2,814.19 $313.20 -$23,516.64

11 2026 $4,927.51 $6,925.80 $94.78 $2,020.28 $2,907.23 $2,800.42 $337.13 -$21,053.35

12 2027 $5,594.69 $7,863.55 $107.61 $2,293.82 $3,300.87 $2,786.71 $362.89 -$18,629.53

13 2028 $6,352.21 $8,928.27 $122.18 $2,604.41 $3,747.81 $2,773.08 $390.62 -$16,247.07

14 2029 $7,212.30 $10,137.16 $138.72 $2,957.04 $4,255.26 $2,759.50 $420.46 -$13,908.02

15 2030 $8,188.85 $11,509.73 $157.51 $3,357.43 $4,831.42 $2,746.00 $452.58 -$11,614.60

16 2031 $9,297.62 $13,068.15 $178.83 $3,812.02 $5,485.59 $2,732.56 $487.16 -$9,369.20

17 2032 $10,556.52 $14,837.58 $203.05 $4,328.17 $6,228.34 $2,719.19 $524.38 -$7,174.39

18 2033 $11,985.87 $16,846.59 $230.54 $4,914.21 $7,071.66 $2,705.88 $564.44 -$5,032.95

19 2034 $13,608.75 $19,127.61 $261.76 $5,579.59 $8,029.16 $2,692.64 $607.56 -$2,947.88

20 2035 $15,451.38 $21,717.49 $297.20 $6,335.07 $9,116.31 $2,679.46 $653.98 -$922.40

21 2036 $17,543.50 $24,658.04 $337.44 $7,192.83 $10,350.66 $2,666.35 $703.95 $1,040.00

22 2037 $19,918.89 $27,996.74 $383.13 $8,166.74 $11,752.14 $2,653.30 $757.73 $2,935.57

23 2038 $22,615.90 $31,787.50 $435.00 $9,272.52 $13,343.38 $2,640.31 $815.62 $4,760.26

24 2039 $25,678.10 $36,091.53 $493.90 $10,528.02 $15,150.08 $2,627.39 $877.93 $6,509.72

25 2040 $29,154.91 $40,978.32 $560.78 $11,953.51 $17,201.40 $2,614.53 $945.00 $8,179.25

26 2041 $33,102.48 $46,526.78 $636.71 $13,572.02 $19,530.47 $2,601.74 $1,017.20 $9,763.78

27 2042 $37,584.56 $52,826.51 $722.92 $15,409.67 $22,174.89 $2,589.00 $1,094.92 $11,257.87

28 2043 $42,673.51 $59,979.22 $820.80 $17,496.14 $25,177.37 $2,576.33 $1,178.57 $12,655.63

29 2044 $48,451.50 $68,100.41 $931.94 $19,865.12 $28,586.39 $2,563.72 $1,268.61 $13,950.74

30 2045 $55,011.84 $77,321.20 $1,058.12 $22,554.85 $32,456.98 $2,551.18 $1,365.53 $15,136.39


