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"Declaração Universal dos Direitos da Água".
1. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada
nação, cada região, cada cidade, cada cidadão, é plenamente responsável aos
olhos de todos.
2. A água é a seiva de nosso planeta. Ela é condição essencial de vida de todo
vegetal, animal ou ser humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a
atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura.
3. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos,
frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com
racionalidade, precaução e parcimônia.
4. O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de
seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para
garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende em particular,
da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam.
5. A água não é somente herança de nossos predecessores; ela é, sobretudo, um
empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital,
assim como a obrigação moral do homem para com as gerações presentes e
futuras.
6. A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico:
precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito
bem escassear em qualquer região do mundo.
7. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira
geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento para que não se
chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das
reservas atualmente disponíveis.

8. A utilização da água implica em respeito à lei. Sua proteção constitui uma
obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta questão não
deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo Estado.
9. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as
necessidades de ordem econômica, sanitária e social.
10. O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o
consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra.
ONU (Organização das Nações Unidas) em 22/03/1992 – Dia Mundial da Água

ORAÇÃO DA ÁGUA

“Bendito sejais, ó Deus Criador, pela água, criatura vossa, fonte de vida para a Terra
e os seres que a povoam”.
Bendito sejais, ó Pai Providente, pelos rios e mares imensos, pela bênção das
chuvas, pelas fontes refrescantes e pelas águas secretas do seio da terra.
Bendito sejais, ó Deus Salvador, pela água feita vinho em Caná, pela bacia do lavapés e pela fonte regeneradora do Batismo.
Perdoai-nos, Senhor Misericordioso, pela contaminação das águas, pelo desperdício
e pelo egoísmo que privam os irmãos desse bem tão necessário à vida.
Dai-nos, ó Espírito de Deus, um coração fraterno e solidário, para usarmos a água
com sabedoria e prudência e para não deixar que ela falte a nenhuma de vossas
criaturas.
Ó Cristo, Vós que também tivestes sede, ensinai-nos a dar de beber a quem tem
sede.
E concedei-nos com fartura a água viva que brota de Vosso coração e jorra para a
vida eterna.
Amém.”

Campanha da Fraternidade de 2004
CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil)

RESUMO
Embora o Brasil possua consideráveis reservas de água doce é importante observar
que a água como bem indispensável à vida, precioso e finito deve ter o seu uso o
mais racional possível.
Estudos abordando os custos de implantação, manutenção e de viabilidade técnicoeconômica de um sistema de aproveitamento de água pluvial para uso doméstico,
cotidiano e do tratamento da água de chuva são vitais para mostrar aos
empreendedores, agentes financeiros e usuários do meio urbano que o sistema de
aproveitamento de água de chuva é de importância estratégica para a sociedade e
que sua importância não deverá nunca ser desprezada, como o foi até recente
período.
Este trabalho apresenta um método de análise financeira baseada no custo de
reservação e que permite ao usuário fazer uma avaliação financeira preliminar para
verificar a possibilidade ou não de implantação de um sistema de aproveitamento de
água de chuva.
São apresentados exemplos baseados em hipóteses simples de cálculo que
permitem a comparação dos eventuais custos de implantação de reservatórios de
água de chuva com os valores de aplicações financeiras definidas.
Considerando somente a variável custo de reservatório demonstra-se que o período
de retorno do capital investido é relativamente longo quando considerada somente a
redução do consumo de água potável oriunda do sistema público de abastecimento.

Palavras-chave: análise financeira preliminar; água de chuva; reservação.

ABSTRACT
Although Brazil has considerable fresh water reserves, it is important to observe that
water, as an asset which is indispensable to life, precious and finite, should be used
in the most rational manner possible.
Studies on the costs of implementation, maintenance and the technical and
economic feasibility of a system to harvest rainwater for domestic, daily use and of
rainwater treatement are vital to show entrepreneures, financial agents and urban
users that the system to harvest rainwater is of strategic importance for society at
large and that its importance should never be cast aside as it has been until recently.
This paper presents a method of financial analysis based on the cost of storage and
allows the user to make a preliminary financial assessment to verify whether or not
the implementation of a rainwater harvesting system is possible.
The paper presents examples based on simple calculation hypotheses that allow
comparisons between the possible costs of implementing rainwater reservoirs with
the values of specific financial investments.
Considering only one variable – the cost of the storage, it is demonstrated that the
payback period on the capital invested is relatively long when one considers only the
reduction in consumption of drinking water coming from the public supply system

Key words: preliminary financial assessment; rainwater; reservation.
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1. INTRODUÇÃO
Quando a água é pura,
o coração do povo é forte.
Quando a água é suficiente,
o coração do povo é tranqüilo.
Provérbio Chinês.
Fonte: Uniagua.

Pode-se perceber que todas as vezes que uma nova idéia, conceito ou tecnologia é
apresentada, e isto em qualquer campo de atuação do ser humano, surgem, pelo
menos, três correntes, dentro da sociedade, que a olham de maneira inteiramente
distinta: uma que a rejeita incondicionalmente, talvez querendo manter o “status quo”
vigente; outra que a aceita incondicionalmente, talvez querendo mudar o “status
quo” vigente e a terceira que, antes de rejeitar ou aceitar, procura analisar, estudar e
verificar

as

reais

possibilidades

de

aplicação

e

aceitação

da

mesma,

independentemente do “status quo” vigente.
É dentro desta última corrente de pensamento que as novas tecnologias, métodos e
quaisquer outras idéias terão sua formação, sua estruturação, seu embasamento
técnico-científico e sua aceitação ou rejeição.
No que tange a inovações tecnológicas, geralmente, a discussão inicial contempla
equipamentos, metodologias, instalações, custos, benefícios e vantagens, tudo sob
um pano de fundo de valores culturais correspondentes a contextos sociais e
correntes de pensamento de diferentes naturezas. (CARVALHO, 2004).
Para os técnicos é importante conhecer os equipamentos, técnicas, métodos e
metodologias desenvolvidas. Para o consumidor intermediário, os custos envolvidos
e a demanda existente ou de como criá-la. Para os consumidores finais, os
benefícios e vantagens que a nova tecnologia presumivelmente trará, traduzindo-se
naquelas frases ou pensamentos os mais comuns: “Qual a economia que terei?”;
“Quanto eu vou ganhar?”.
Trata-se obviamente de uma visão simplificada das diversas abordagens que a
realidade permite e que, também, muitas pessoas já se preocupam com o meio
ambiente em que vivem e o levam em consideração nas suas escolhas.
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Se o usuário final está ciente que a tecnologia que ele pretende utilizar está
desenvolvida e aceita, que os benefícios serão, senão imediatos, alcançados em
período razoável, ele tende a fazer bom uso desta tecnologia.
Muitas vezes o usuário se deixa levar pela empolgação ou modismos e acaba
adquirindo uma tecnologia ou sistema muito além de suas necessidades, ou seja,
ele irá pagar por uma “coisa” que não usará plenamente, que talvez frustre suas
perspectivas de economia e benefícios e acabe sendo, para ele, uma grande
decepção.
É aqui que o presente estudo pretende intervir, fornecendo um método simples para
análise/escolha daquilo que se quer utilizar, ou seja: o equipamento mais
apropriado, técnica e economicamente.
Não se está discutindo capacidades ou idéias. Está se discutindo a necessidade e o
benefício do usuário em adquirir e usar um equipamento que atenda às suas reais
necessidades de maneira eficiente e econômica.
Associando aos novos padrões globais de desenvolvimento sustentável pode-se
prever mudanças significativas através do uso e aplicação de novos conceitos,
notadamente o uso da tecnologia capaz de sistematizar o aproveitamento da água
de chuva.
De acordo com as diretrizes globais de desenvolvimento sustentável é de vital
importância uma mudança radical nos costumes de consumo de bens finitos pela
sociedade e também no modelo de produção das empresas. (SAUTCHUK, 2005).
Verifica-se que há um aumento considerável do consumo de água em regiões
altamente adensadas. A melhoria do padrão econômico gera, quase sempre, um
aumento da demanda por este e outros bens. Percebe-se, ainda, uma forte e
descontrolada urbanização e conseqüente degradação das regiões de mananciais,
em princípio por parte das populações menos favorecidas e depois disseminadas
até entre a população de maior e melhor condição econômica. (BITAR, 2005).
Associado a isso pode-se acrescentar a forte tendência de crescimento econômico
onde os responsáveis por este setor devem ter presente a idéia de manutenção e
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melhoria da qualidade de vida da população, pois esta política é parte integrante da
visão estratégica dos responsáveis por este setor empresarial.
A conservação de água através do aproveitamento das águas pluviais poderá trazer
benefícios para uma boa parte da sociedade. Tal modelo é de importância
estratégica para a manutenção de nosso padrão de vida e permitirá legar às
gerações futuras condições, senão melhores, ao menos mais propícias e adequadas
ao bem viver. Além disso, deve-se considerar o manejo das águas pluviais em meio
urbano, atualmente em plena fase de discussão e inserção no cotidiano das
sociedades urbanas.
A abordagem do manejo das águas pluviais através da palavra “drenagem” implica
em aplicar uma engenharia para conduzir com maior velocidade e eficiência possível
toda a água precipitada para um ponto mais a jusante, menosprezando e
esquecendo que aquele meio urbano teve uma dinâmica natural que foi substituída
pelo “ambiente construído” que alterou completamente o equilíbrio. Desse
desequilíbrio

criado

pelo

homem

surgiram

fenômenos

deletérios

diversos

(inundações, erosão e assoreamento, entre outros) que levaram a uma crescente
intervenção por meio de obras hidráulicas visando corrigir tais eventos. No entanto a
abordagem não levou em conta o fenômeno como um todo – o impacto da
ocupação, a modificação das dinâmicas naturais – e, assim, canalizações,
alargamentos e aprofundamentos de rios, entre outros, foram construídos, levando,
mais uma vez, os problemas para um ponto mais à frente. Entretanto essa
concepção equivocada de manejo vem sendo revertida. Nesse sentido cumpre citar,
a título de exemplo, a lei nº 13.276/2002 do município de São Paulo pela qual nos
lotes, edificados ou não, que tenham área impermeabilizada maior que 500m²
deverão ser construídos reservatórios de acumulação de água de chuva, para
posterior descarga na rede de drenagem. Também na cidade de São Paulo
recentemente foi assinada a lei nº14.018/05 que institui o Programa Municipal de
Conservação

e

Uso

Racional

da

Água

em

Edificações,

que

propõe

o

desenvolvimento de ações voltadas para a conservação e uso racional da água,
utilização

de

fontes

alternativas,

utilização

de

águas

servidas

(cinzas),

desenvolvimento de técnicas para captação, armazenamento e utilização de água
de chuva e de águas servidas (ver ANEXO A).
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Diversos pesquisadores vêm desenvolvendo tecnologias voltadas ao novo conceito
do manejo da água de chuva levando em conta o desastre que abordagem anterior,
a drenagem, provocou (ALVES e ZANELLA, 2004).
Em conseqüência dessas práticas nos meios urbanos os custos da água para uso
do homem cresceram, dada à degradação geral do meio ambiente e dos recursos
hídricos em particular. Portanto, há um cenário onde o agente econômico não tem
diante de si apenas a questão de utilizar ou não certa tecnologia, de forma a
satisfazer suas necessidades, respeitados fatores econômicos propriamente ditos. A
sociedade urbana está dentro de um conjunto de fatores onde uma decisão
individual (mesmo que tomada estritamente dentro da lógica econômica individual)
terá repercussão ampla, no meio urbano, na sociedade.
A preocupação deste trabalho é apresentar um estudo que possibilite ao futuro
usuário do sistema de aproveitamento de água de chuva ter ferramentas que o
auxiliem de maneira objetiva a decidir pela implantação ou não do sistema,
comparando-o com a oferta de água tratada existente no local de sua aplicação
(moradia, trabalho, lazer); com a oferta de água de chuva; com a demanda de água
existente; com os custos envolvidos, com a sua disponibilidade financeira, com
aplicações financeiras possíveis e também com a situação do meio ambiente.
Dentro deste contexto, o presente trabalho pretende apresentar um método simples
de análise para tomada de decisão quanto ao sistema que se pretende utilizar, tendo
como referência uma base comparativa econômico-financeira.
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2. OBJETIVOS
Se estiveres no caminho certo,
avança;
se estiveres no errado,
recua.
Lao-Tsé

2.1 OBJETIVO GERAL
Criar um procedimento que permita avaliar, baseado em dados econômicos, se a
alternativa de implantação de um sistema do aproveitamento de água de chuva em
residências, na cidade de São Paulo, é viável economicamente.
O procedimento deverá ser de fácil entendimento e manuseio, propiciando ao
usuário um mecanismo que embase sua decisão em relação à implantação do
sistema de aproveitamento de água de chuva.
A elaboração de tabelas e gráficos envolvendo o conhecimento de volume de água
de chuva armazenada, os ganhos econômicos e financeiros conseguidos, as
condições físicas da edificação, como a área de captação, e a intensidade
pluviométrica da região considerada são fatores importantes a serem levados em
consideração para a elaboração do procedimento a ser proposto.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Paciência, esperança, trabalho.
E, seja qual for o trabalho,
nunca se trabalha o bastante.
Louis Pawels
(“Despertar dos mágicos” p.96)

Entende-se como uso racional da água a sistematização das intervenções que
devem ser realizadas em uma edificação, fazendo com que, através do
conhecimento do sistema, as ações de redução de consumo resultem positivas. Tal
metodologia está focada, especificamente, na demanda de água. (SAUTCHUK,
2005).
Ressalta-se que, em uma edificação, a água tratada (potável) atende a todas as
atividades consumidoras, desde uma atividade nobre, como suprir a necessidade de
beber do ser humano, até a uma menos nobre, como lavar o piso.
Segundo o mesmo autor “... a evolução do conceito do uso racional para a
conservação de água consiste na associação da gestão, não somente da demanda,
mas também da oferta de água, de forma que usos menos nobres possam ser
supridos, sempre que possível, por águas de qualidade inferior”.
Várias ações voltadas para a gestão da oferta e demanda de água em edificações
podem e devem ser pensadas não somente para as edificações existentes como
também, e principalmente, para as que vierem a ser construídas. Deve-se levar em
conta que em edificações existentes a aplicação de tecnologias pode ser
inviabilizada devido às questões de limitações físicas da própria edificação.
Uma análise recente do problema de água em quase 150 países levou as Nações
Unidas a considerar que existe crise de água quando o potencial disponível for
inferior a 500m³/hab./ano; taxa entre 500 a 1000m³/hab./ano caracteriza nível de
estresse e taxas entre 1000 e 2000m³/hab./ano são consideradas como suficientes
para um nível de vida adequado à produção e usufruto e que acima de
2000m³/hab./ano significa condição muito confortável. A ONU, através do Banco
Mundial, desaconselha o investimento de recursos monetários em localidades com
disponibilidade de água inferior a 2000m³/habitante/ano (PÁDUA, 2005).
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O consumo anual de água no mundo, por tipo de uso, está assim distribuído
atualmente: 8% para uso doméstico, cerca de 22% para uso industrial e 70% para
uso agrícola. Enquanto a América do Norte e a Europa consomem 48% e 55% de
água, respectivamente, na indústria, a América Latina, o Caribe, a Ásia e a África
consomem só na agricultura 79%, 85% e 88%. Somente a Oceania é que consegue
consumir 64% de sua água disponível no setor doméstico (PÁDUA, 2005).
3.1 A SITUAÇÃO DA ÁGUA DOCE NO BRASIL
O Brasil detém 13,7% da água doce superficial do mundo, sendo que cerca de 70%
desta água está localizada na região Amazônica, 30% restantes estão distribuídas
desigualmente pelo país e são responsáveis por atender a 93% da população.
A tabela 1 mostra como é a distribuição da água nas regiões geopolíticas brasileiras.
Tabela 1: Distribuição dos recursos hídricos, da superfície e da população (em % do total do
país).
Região
Norte
Centro-oeste
Sul
Sudeste
Nordeste

Recursos Hídricos
68,5
15,7
6,5
6,0
3,3

Superfície
45,3
18,8
6,8
10,8
18,3

População
6,98
6,41
15,05
42,65
28,91

Fonte: DNAEE 1992

Fica fácil observar a enorme oferta de água para uma população pequena (regiões
norte e centro-oeste) em contrapartida com a enorme demanda por água nas
regiões sul, sudeste e nordeste e a pouca oferta de água.
O Brasil apresenta, tendo como base uma população de aproximadamente 185
milhões de habitantes (IBGE, 2005), e com as atuais descargas de seus rios, um
potencial de 35 mil m³/hab. /ano; além do que, as reservas de águas subterrâneas,
estimadas em 11200 km³, têm uma taxa explotável da ordem de 5000m³/hab. /ano
podendo, desta maneira, elevar o potencial até 40 mil m³/hab/ano.
Aparentemente o Brasil encontra-se em condições muito confortáveis, com cerca de
20% das águas disponíveis para consumo imediato, portanto ocupando o primeiro
lugar entre os mais ricos em água doce. Vale salientar que tanto as potencialidades

22

dos rios, como das águas subterrâneas, são distribuídas de forma muito irregular,
nem sempre adequadas, com a distribuição populacional. Por exemplo, nos estados
do Nordeste semi-árido (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia) os potenciais atuais nos rios estão entre 1000 e 2000
m³/hab. /ano e que, ocasionalmente, as taxas variam entre 500 e 1000 m³/hab. /ano
(PÁDUA, 2005).
De acordo com a Organização Pan-americana de Saúde, cerca de 20% da
população brasileira não têm acesso à água potável. E mais: 40% da água de
torneiras não têm confiabilidade, 50% das casas não têm coleta de esgotos e 80%
do esgoto coletado é lançado diretamente nos rios, sem qualquer tratamento.
No meio rural a Associação Brasileira de Reforma Agrária afirma que 90% da
população rural não têm acesso à água tratada.
Para o Ministério das Cidades: “O diagnóstico sobre o saneamento ambiental no
Brasil mostra que quase a metade da população (83 milhões de pessoas) não é
atendida por sistemas de esgotos; 45 milhões de cidadãos carecem de serviços de
distribuição de água potável. Nas áreas rurais, mais de 80% das moradias não é
servida por redes gerais de abastecimento de água e quase 60% dos esgotos de
todo o país são lançados, sem tratamento, diretamente nos mananciais de água”.
Apesar das diferenças observadas pode-se concluir que uma grande parte da
população brasileira sofre com a precariedade do abastecimento de água e com o
tratamento de esgotos.
No Brasil, a água está sendo deteriorada pela poluição, pelos danos causados aos
rios e aos lençóis subterrâneos, pela destruição das nascentes e dos mangues.
Outros problemas são a concentração da água em mãos de particulares, a falta de
aproveitamento da água de chuva, a má gestão dos recursos hídricos e o
problema grave da transformação da água em mercadoria. Do ponto de vista da
Constituição Brasileira, de 1988, e da Lei Nacional de Recursos Hídricos (nº
9.433/97), as nossas águas são bens de domínio público, ou seja, da União ou dos
Estados. Por isso, a água deve ser preservada como bem público. Ela pertence a
todos. É um direito de todos. Essa mesma lei estabelece um sistema de gestão
bastante moderno e instrumentos a altura das necessidades.

23

As águas não podem ser privatizadas, ou seja, não podem tornar-se propriedade
privada de alguma pessoa física ou jurídica. A legislação brasileira tornou-a um bem
público. Ela pertence a todos, não sendo justo que esteja a serviço apenas de
alguns com exclusão de outros (BISINOTO, 2005).
A generosidade da natureza faz crer em inesgotáveis mananciais, abundantes e
renováveis. Hoje, o mau uso, aliado à crescente demanda pelo recurso, vem
preocupando especialistas e autoridades no assunto, pelo evidente decréscimo da
disponibilidade de água apropriada aos usos demandados em todo o planeta.
Recurso natural de valor econômico, estratégico e social, essencial à existência e
bem estar do homem e à manutenção dos ecossistemas do planeta, a água é um
bem comum a toda a humanidade.
Apesar da abundância de água existente no Brasil muitas são as causas, por mais
paradoxal que possa parecer, de sua escassez, advindas da má formação e
educação ambiental (desmatamentos, queimadas); do incremento incessante e
positivo da população (geração de lixo, de esgoto, aumento da demanda por água);
do uso inadequado de implementos agrícolas (contaminação dos corpos de água
superficiais e subterrâneos); das atividades industriais (poluição, chuva ácida,
resíduos industriais, esgoto).
Porém um dos fatores mais importantes é o desperdício de água, pelo uso
inadequado e pouco inteligente deste bem natural em todas as atividades
desenvolvidas pelo homem.
Segundo Moretti e Lopez (2004) “Toma corpo, de forma crescente, a imagem da
água enquanto mercadoria, produto cada vez mais difícil e caro, objeto de cobiça do
capital internacional, que pressiona pela privatização dos serviços de abastecimento
de água”.
3.1.1 CONSCIÊNCIA CONSERVACIONISTA E MEDIDAS DE USO RACIONAL
É necessária uma nova consciência mundial no que tange respeito ao uso da água,
para que se possa legar às gerações futuras aquilo que a geração atual e as
passadas puderam desfrutar: água em abundância, de boa qualidade e,
principalmente, acessível.
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A implantação da filosofia dos 5 R’s, segundo Lopes (2003), têm garantido ótimos
resultados entre a população de baixa e média renda: Reduzir, Reusar, Reciclar,
Recuperar, Rejeitar são formas e maneiras de se educar fácil e positivamente a
população, tornando-a pró-ativa em relação a esse assunto. Os empresários têm se
conscientizado que reduzir desperdício, reusar insumos, reciclar e recuperar
produtos e máquinas e rejeitar processos danosos ao meio ambiente e à população
em geral têm gerado resultados altamente positivos e satisfatórios, associando a
empresa/indústria e o seu produto a uma imagem de responsabilidade social
altamente positiva. Além disso, tais empresários foram os primeiros a perceber que o
uso racional de insumos, principalmente da água, aumenta os seus lucros.
A filosofia dos 5 R’s, adaptada ao consumo de água, pode ser encarada pela
redução do consumo de água potável; uso de águas pluviais e reuso de águas
cinzas; reciclagem das águas através do tratamento e desinfecção; recuperação de
mananciais e outras fontes de água e a rejeição dos resíduos orgânicos (esgoto
orgânico doméstico) e resíduos industriais.
Focando na busca de fontes alternativas à água potável para os usos que não
exijam qualidade tão refinada, tem-se a utilização de água de chuva como uma
alternativa tecnicamente viável.
A captação, armazenamento e utilização a água de chuva era bastante comum até
meados do século passado, especialmente em habitações rurais. As técnicas de
aproveitamento foram levadas para as cidades, na migração aos centros urbanos,
fenômeno fortemente observado até hoje. Com a melhoria do abastecimento das
edificações através da rede pública e, dado à abundância de água disponibilizada e
de boa qualidade, o costume de se armazenar água de chuva caiu em desuso e,
afinal, no esquecimento. A emergência da temática conservacionista em torno da
água como bem vital e escasso, no entanto, recoloca o tema de forma inadiável
(ALVES e ZANELLA, 2004).
Em virtude da constatação que a água é um bem finito, existe atualmente um
movimento de retomada da prática da coleta, reservação e utilização de água de
chuva nos centros urbanos, para usos que não exigem a água potável, como a
limpeza de pisos, alimentação de vasos sanitários, lavagem de roupas e de pátios,
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rega de jardins e reserva de incêndio. Na indústria, a estes usos podem acrescentarse: a utilização em caldeiras, torres de resfriamento e lavagem de peças e
equipamentos.
Algumas cidades, como São Paulo e Porto Alegre, possuem leis que regulamentam
a construção de reservatórios de acumulação de água de chuva, visando
exclusivamente ao amortecimento das enchentes. A legislação até agora
desenvolvida não regulamenta, ou orienta, quanto ao aproveitamento da água
acumulada. A lei paulistana, por exemplo, (Lei 13.276/02 PMSP, 2005) define o
volume do reservatório exclusivamente em função da área impermeabilizada e
orienta que a água seja infiltrada no solo (preferencialmente), despejada na rede
pública uma hora após a chuva ou utilizada para finalidades não potáveis, para o
quê não fornece qualquer orientação. Um aperfeiçoamento da lei seria propor a
execução de um sistema conforme uma norma técnica de sistemas de
aproveitamento de águas pluviais, uma fronteira de pesquisa tecnológica a ser
desenvolvida.
O aproveitamento da água de chuva vem sendo praticado baseando-se, na maioria
dos casos, apenas em técnicas empíricas de coleta e armazenamento. Vários
pesquisadores vêm estudando soluções tecnológicas de aperfeiçoamento dos
sistemas de captação, filtração, tratamento, armazenagem e distribuição da água de
chuva e para consumo nas várias atividades do ser humano de modo bastante
objetivo, incrementando os processos de captação e armazenagem utilizados em
passado recente (AYUB et al, 2005).
Para estabelecer o equilíbrio entre oferta e demanda de água e garantir o
desenvolvimento econômico social de forma sustentável é necessário, além da
mudança de hábitos e costumes arraigados da população e dos empresários, que
sistemas alternativos sejam desenvolvidos e aplicados de forma bastante criteriosa,
levando em consideração as características do usuário final, quer seja ligado à
atividade econômica de produção ou de serviços, quer seja consumidor residencial.
Intensificar sistemas educativos em todos os níveis sociais visando tais mudanças
de costumes também pode ser usado de forma convincente e produtiva.
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A utilização das águas pluviais como fonte alternativa de água pode, também, ser
encarada como uma medida de conservação da água, além de colaborar para seu
uso racional em edificações, quer sejam rural ou urbana, auxiliando sobremaneira a
sustentabilidade ambiental, ou seja, é uma medida conservacionista na medida que
pode ser encarada como fonte alternativa e auxilia no uso racional, pois reduz o uso
da água segundo o requisito de qualidade compatível.
A consideração sobre o aproveitamento da água de chuva in loco ser uma medida
conservacionista deve ser aprofundada. No entanto, pode-se apontar para o fato de
que em um grande número de situações esse aproveitamento é, de fato, um
componente da conservação da água, na medida em que se considera caso não
utilizada como fonte alternativa, seu escoamento se daria em condições que
causariam a sua poluição a tal ponto que, ao alcançar o corpo hídrico, não estaria,
na prática, em condições de uso.
3.2 PEQUENO HISTÓRICO DE APROVEITAMENTO DA ÁGUA DE CHUVA NO
MUNDO
A captação de água de chuva tem sido uma técnica popular em muitas partes do
mundo, especialmente em regiões áridas e semi-áridas. A figura 1 mostra as zonas
áridas. A área assinalada em amarelo e marrom corresponde a mais ou menos 30%
da superfície da terra.

Figura 1 - Zonas Áridas da Terra
Fonte: IRCSA/IRPAA (2003)
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Diferentes formas de captação de água de chuva foram utilizadas através dos
séculos. Porém estes métodos só começaram a ser estudados técnica e
cientificamente, em épocas recentes.
A coleta de água de chuva foi iniciada independentemente em diversas partes do
mundo e em diferentes continentes há milhares de anos.
No Planalto de Loess da China (Província Ganzu) já existiam cacimbas e tanques
para água de chuva há dois mil anos. Na Índia, um projeto de pesquisa denominado
“Sabedoria prestes a desaparecer” (Dying Wisdom) (IRPAA, 2003) enumera muitas
experiências tradicionais de coleta de água de chuva nas quinze diferentes zonas
ambientais do país. No Irã encontramos os Abanbars, o tradicional sistema de
captação de água de chuva comunitário (IRCSA/IRPAA 2003), conforme ilustrado na
figura 2.

Figura 2 - Abanbar, tradicional cisterna no Irã (Gnadlinger)
Fonte: IRCSA/IRPAA (2003)

Segundo a referida fonte, há 2.000 anos existiu um sistema integrado de manejo de
água de chuva no deserto de Negev, hoje território de Israel e Jordânia.
As práticas pré-colombianas na península de Yucatán, hoje México, rica em antigas
e tradicionais tecnologias de coleta de água de chuva, estão datadas desde a época
dos Aztecas e Maias. Ao sul da cidade de Oxkutzcab ao pé do Monte Puuc, ainda
hoje pode-se ver as realizações dos Maias. No século X existia ali uma agricultura
baseada na coleta de água de chuva. As pessoas viviam nas encostas e sua água
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potável era fornecida por cisternas com capacidade de 20.000 a 45.000 litros,
chamadas Chultuns (Figura 3). Essas cisternas eram cobertas por uma laje de pedra
com um buraco no meio, onde se encaixa um pino de madeira, que regula a
passagem da água.

Figura 3 - Cisterna do povo Maia, chamada Chultun.
Fonte: IRCSA/IRPAA 2003

Estas cisternas tinham um diâmetro de aproximadamente 5 metros e eram
escavadas no subsolo calcário, revestidas com reboco impermeável. Acima delas
havia uma área de captação de 100 a 200 m2. Nos vales usavam-se outros sistemas
de captação de água de chuva, como Aguadas (reservatórios de água de chuva
cavados artificialmente com capacidade de 10 a 150 milhões de litros) e Aquaditas
(pequenos reservatórios artificiais para 100 a 50.000 litros).
É interessante observar que as Aguadas e Aquaditas eram usadas para irrigar
árvores frutíferas e/ou bosques, além de fornecer água para o plantio de verduras e
milho em pequenas áreas. Muita água era armazenada, garantindo o abastecimento
durante períodos de seca inesperados.
Na península de Yucatán, o desaparecimento do uso de coleta de água de chuva
aconteceu, em parte, pelas lutas entre os diversos povos indígenas, mas
principalmente pela invasão espanhola no século XVI. Os colonizadores espanhóis
introduziram outro sistema de agricultura, vários novos animais domésticos, plantas
e métodos de construção europeus, os quais não eram adaptados à realidade
cultural e ambiental de Yucatán. (UNESCO, 2003). Na Índia, razões semelhantes
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causaram o desaparecimento da captação de água de chuva. O sistema colonial
britânico só se interessava por tributos, forçando, portanto, as pessoas a
abandonarem o sistema comunitário dos vilarejos, causando, assim, o colapso de
um sistema centenário.
O progresso técnico do século XIX e XX ocorreu principalmente nos, assim hoje
chamados, países desenvolvidos, em zonas climáticas moderadas e mais úmidas,
sem necessidade de captação de água de chuva. Como conseqüência da
colonização, práticas de agricultura de zonas climáticas moderadas foram
implantadas em zonas climáticas mais secas. Além disso, houve uma ênfase na
construção de grandes barragens, no desenvolvimento do aproveitamento de águas
subterrâneas e em projetos de irrigação encanada com altos índices de uso de
energia fóssil e elétrica; estas são algumas razões porque as tecnologias de coleta
de água de chuva foram postas de lado ou completamente esquecidas.
Em muitas regiões semi-áridas do mundo, o crescimento populacional exerce
pressão sobre o abastecimento de água para consumo humano, para os animais e
para a agricultura.
Projetos de agricultura e água baseados em tecnologias sofisticadas e alto consumo
de energia, oriundo de combustíveis fósseis, se mostram cada vez menos
sustentáveis.
Ao mesmo tempo, tecnologias re-descobertas ou novas e/ou materiais modernos,
tem permitido uma nova abordagem na construção de tanques de armazenamento e
áreas de captação.
Tudo isso levou a uma nova expansão dos sistemas de captação de água de chuva,
tanto em regiões onde já eram usados anteriormente, como em áreas onde até
então eram desconhecidos.
Na década de 80, em várias cidades do Japão, retomou-se a idéia de
armazenamento de água de chuva nas cidades, como o Lago Maimaizu, onde se
propunha a criação de um tanque subterrâneo em forma de caracol para armazenar
a água coletada dos telhados vizinhos. Na cidade de Sumida, em uma rua chamada
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Eco-Roji, foi construído um tanque subterrâneo que acumulava 10 m3 de água que
era bombeada manualmente para servir a comunidade local.
Em Tóquio, durante a Conferência Internacional sobre Utilização da Água de Chuva
(agosto/1994), que abordou o tema: “O aproveitamento da água da chuva salva a
Terra e cria uma amizade entre os pingos da chuva e as cidades”, promoveu-se um
Concurso de Idéias de Aproveitamento de Água da Chuva, onde foram
apresentados 123 trabalhos, dentre os quais 7 eram estrangeiros.(Group Raindrops,
2002).
No Planalto de Loess do Norte e Noroeste da China, onde as precipitações são
baixas e as águas subterrâneas são escassas, as pessoas têm feito muitas
experiências com a coleta de água de chuva. A agricultura nesta região depende
principalmente da chuva como fonte de água. Nos últimos anos, o governo local da
província de Gansu colocou em prática o projeto de captação de água de chuva
denominado "121" (figuras 4 e 5).

Figura 4 - Projeto de coleta de água de chuva denominado "121" no Norte da China
Fonte: IRCSA/IRPAA 2003
Observação:
1. Tiled roof: telhado (cobertura de telhas);
2. cemented channel: canal cimentado (impermeabilizado);
3. cemented courtyard: pátio cimentado (impermeabilizado);
4. water cellar ( shuijiao): reservatório de água enterrado;
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5. sealed road: estrada pavimentada (impermeabilizada).

Figura 5 - Projeto de coleta de água de chuva “121”, (vista parcial Gnadlinger)
Fonte: IRCSA/IRPAA 2003

O governo auxiliou cada família a construir uma área de captação de água, com dois
tanques de armazenamento de água e um lote para plantação de culturas
comercializáveis. O projeto solucionou o problema de água potável para 1,3 milhões
de pessoas (260.000 famílias) e seus 1,18 milhões de cabeças de animais. Desde
1997, o projeto de captação de água de chuva e irrigação tem tido continuidade,
almejando fornecer água para uma irrigação suplementar com um método altamente
eficiente de economia de água. A água de chuva é captada nos pátios ou em áreas
inclinadas guarnecidas com lajes de concreto e armazenada em tanques
subterrâneos. É a primeira vez na história que estufas são construídas em uma
região a 2.300 m. acima do nível do mar e com apenas 300 mm de precipitação
anual, para plantar verduras. A captação de água de chuva tem se tornado uma
medida estratégica para o desenvolvimento social e econômico desta região semiárida (UNESCO, 2003).
Na região semi-árida do Brasil, a agricultura foi introduzida somente em um passado
recente. A população local não teve oportunidade de fazer experiências com
métodos de coleta de água de chuva e menos ainda de aprender a viver e trabalhar
em um clima semi-árido. Porém, principalmente devido ao crescimento populacional
e à degradação do meio-ambiente, as pessoas agora têm que aprender a viver
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nesta região rural semi-árida, que se estende sobre 900.000 km2. Uma fonte
confiável de água de superfície existe só para uma pequena área às margens do rio
São Francisco e as águas subterrâneas no subsolo, predominantemente cristalino,
são escassas e salobras. Por isso a água de chuva é a fonte mais confiável de água
para uso humano e animal. Das experiências do passado e em outras regiões semiáridas consumou-se o conhecimento de que a sustentabilidade de sistemas é
baseada na combinação entre as necessidades básicas dos agricultores, as
condições naturais locais e as condições políticas e econômicas predominantes da
região.
As pessoas aprendem a viver em uma região semi-árida criando uma nova cultura
de convívio com o meio-ambiente e com a água. Esta nova relação com o ambiente
e a água tem sido encorajada, particularmente pelas muitas organizações de base
na região. Por outro lado, ainda estão sendo implantados grandes projetos de
irrigação ao longo do rio São Francisco. Grandes companhias estão planejando
irrigar extensas áreas para produzir culturas para exportação.
O incremento e utilização de novas tecnologias, notadamente o sistema de
aproveitamento de água de chuva, que incorporem melhorias técnicas e
econômicas, que promovam a inclusão social e mudanças positivas nos hábitos e
consumo de pessoas devem ser analisados pelos órgãos públicos, fornecedores de
serviços e agentes financiadores de modo a viabilizar, baseando-se em parâmetros
técnico-econômicos, a utilização destas tecnologias. De outra parte, a moderna
legislação brasileira de recursos hídricos oferece todos os instrumentos para a
gestão participativa e a integração de todos os usuários.
A definição dos parâmetros deve obedecer a critérios técnicos, econômicos, de uso
e de manutenção, que visem a melhoria das condições habitacionais e de
habitabilidade da população, em especial a de baixa renda.
É bom lembrar que o programa “1 milhão de cisternas”, desenvolvido pela ANA, no
semi-árido nordestino está dando bons resultados.
Ressalte-se que alguns órgãos públicos já estão manifestando, através de leis, a
sua preocupação com os problemas causados pelo excesso e falta de água. Em
São Paulo, a lei das “piscinhas”, que visa o controle de enchentes e a lei nº14018/05
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que institui o programa de conservação e uso de água em residências e em Curitiba,
a lei que regulamenta o uso e aproveitamento de água de chuva, são exemplos
dessa preocupação.
Muitas são as vantagens em se utilizar o sistema de aproveitamento de água de
chuva, dentre elas pode-se destacar a qualidade da água pluvial para usos não
potáveis; o emprego de mão-de-obra e materiais locais; é um sistema que não
requer grande quantidade de energia para sua operação, além de ser um sistema
independente do de abastecimento normal, portanto o seu uso é ideal em
comunidades sem abastecimento de águas tratadas ou muito distantes dos grandes
centros.
Já nos centros urbanos o aproveitamento de água de chuva apresenta três
vantagens:
1) Abate o pico de inundações a jusante;
2) Substitui todo o volume de água potável por água de menor qualidade, mas
perfeitamente adequado aos usos;
3) Proporciona economia para o usuário.
Deve-se levar em conta que este sistema de abastecimento com água de chuva
tem também suas desvantagens, pois é totalmente dependente da oferta de água
pluvial e do local de captação, ou seja, a quantidade de água a ser captada e
armazenada depende da área de captação e da precipitação local. Além disso, o
custo inicial de instalação pode ser alto e inviabilizar a implantação por parte das
famílias de baixa renda.
Um bom planejamento e projeto para implantação do sistema de captação de água
de chuva devem se basear em três fatores: o social, o técnico e o econômico.
Considerando o fator social deve-se ter em mente os hábitos e costumes que
interferem com a aplicação de novas tecnologias.
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Os profissionais responsáveis pela implementação do sistema devem discutir com a
comunidade (mesmo que seja um único interessado) as vantagens e desvantagens
entre os sistemas existentes e o proposto.
Já o fator técnico deverá levar em consideração a oferta e a demanda de água. A
primeira ligada diretamente à precipitação pluviométrica durante o ano e à qualidade
da água obtida e a segunda, às necessidades do interessado. Existindo, como
existe, uma relação entre oferta e demanda de água, as quais incidem na área de
captação (oferta) e no volume de armazenamento (demanda) o aspecto econômico
deve ser levado em consideração quando se quiser planejar e construir um sistema
que seja adequado às condições locais. Tal aspecto, muitas vezes, tem caráter
restritivo para grande parte dos interessados, especialmente os de baixa renda, que
sofrem com as constantes falhas de abastecimento.
Os custos de implantação do sistema deverão ser comparados com os custos de
melhorias do sistema de abastecimento e tratamento de água (no caso de
comunidades) e também deverá ser comparado com alternativas de investimentos
(UNATSABAR, 2001).
3.3 SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA
Muitas são as empresas que, no Brasil, hoje em dia, se dedicam ao estudo, projeto,
dimensionamento, instalação e manutenção de um sistema de aproveitamento de
água de chuva, sem contar com as soluções adotadas individualmente por pessoas,
técnicos ou não, que se interessam sobre o assunto.
Basicamente, o sistema constitui-se de calhas ou canaletas que recebem a água de
chuva da área de captação, que na maioria das vezes é o telhado ou cobertura,
tubulações que levam esta água ao(s) reservatório(s), filtros, sistemas de recalque e
outros acessórios destinados a melhorar a coleta e qualidade da água de chuva.
O esquema mostrado na figura 6 ilustra o sistema de aproveitamento de água de
chuva em residências.

35

Figura 6: Esquema simplificado de um sistema de aproveitamento de água de chuva. Fonte:
MARQUES (2007)

Importou-se toda uma tecnologia para que se pudesse implantar um sistema de
captação de água de chuva, porém, sem um aprofundado estudo que contemplasse
a realidade brasileira em suas diversas particularidades. O que encarece o sistema é
o reservatório de acumulação, que pode ser instalado na parte inferior do edifício
(enterrado ou semi-enterrado), ou na parte superior (caixas d’água comuns) ou
ambos, (os sistemas de filtração e de desinfecção que também não são muito
baratos não serão abordados neste trabalho). Já existem diferentes tipos de
reservatórios

próprios

para

o

sistema

em

questão,

porém,

aqueles

convencionalmente usados para água potável também poderão ser utilizados.
Normalmente o sistema predial de aproveitamento de água de chuva é composto da
captação, condução, filtração, descarte, armazenamento e desinfecção.
Importante ressaltar que a utilização da água chuva em substituição ao uso da água
potável já vem sendo feita, principalmente, em empreendimentos comerciais e
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industriais e agora mais disseminadas em projetos residenciais uni e multi-familiares
de diferentes faixas econômicas (Condomínio Olaria – CDHU localizado no bairro do
Canindé; Condomínio Palm Hill localizado no bairro Alto da Boa Vista entre outros).
Ressalte-se que ambos os empreendimentos residenciais tiveram o sistema de
aproveitamento de água de chuva estudado desde o seu projeto e implantados com
sucesso, sendo seu custo de implantação pouco ou quase nada significativo se
comparado com o custo total do empreendimento. Pode-se observar que o ganho de
escala viabiliza a implantação do sistema de aproveitamento de água de chuva.
Cabe aqui uma consideração da provável população usuária do sistema de
aproveitamento de água de chuva. Pode-se, para analisar esta população, dividi-la
em quatro grupos: a população de baixa renda alienada dos problemas de
sustentabilidade; a população de baixa renda motivada e consciente desses
problemas; a população de renda mais elevada alienada e aquela preocupada com
os problemas modernos de sustentabilidade.
Para estas duas últimas o uso do sistema de aproveitamento de água de chuva não
deverá acarretar problemas de ordem econômica desde sua implantação até a sua
manutenção, só não sendo usado por aquela parcela alienada dos problemas
mundiais, voltadas somente para seus problemas particulares e que habitam
unidades uni-familiares isoladas; pois aqueles que habitam condomínios onde o
sistema já está instalado não perceberam o acréscimo do valor da residência na
hora da compra.
Já para as duas primeiras, o problema maior que se verifica é a falta de
confiabilidade no sistema de distribuição, ou a sua falta, e a escassez deste precioso
bem até para as necessidades mais básicas do ser humano. Portanto, para esta
importante parcela da população, não é o critério econômico, somente, que será o
balizador para se decidir pelo uso ou não do sistema de aproveitamento de água de
chuva.
O uso, por parte desta população, de reservatórios de grande capacidade de
reservação para se armazenar a água de chuva, necessária para suprir suas
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necessidades de demanda, visa amenizar as deficiências do abastecimento e da
escassez do produto em épocas já conhecidas por eles.
Assim sendo as questões ético-sociais referentes às necessidades do ser humano e
de sua posição na pirâmide social também deverão ser levadas em conta.

3.4

CARACTERIZAÇÃO

DO

SISTEMA

DE

CAPTAÇÃO,

RESERVA

E

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA.
Não são poucas as pessoas, técnicos ou não, que se preocupam com uso racional e
conservação da água, quer nos setores habitacionais, quer nos setores industriais,
de comércio e serviços públicos ou privados.
Ao longo dos últimos anos têm sido desenvolvidas várias técnicas que permitem, de
maneira segura e com algumas restrições ao uso, o aproveitamento da água de
chuva, para uso não potável, em diversas atividades do cotidiano humano, desde o
uso residencial até o uso industrial.
Várias empresas têm comercializado equipamentos e acessórios que permitem a
captação, armazenagem e distribuição da água de chuva, antes uma tecnologia
importada, hoje já com tecnologia nacional.
Importante observar que, devido às características peculiares do Brasil, alguns
sistemas foram tão somente adequados às necessidades locais.
Aliado a essa nova tecnologia, que na verdade veio reforçar a antiga idéia de “em
época de chuvas armazenar a água para suprir as necessidades em épocas de
seca”, vários estudiosos tem se preocupado com a qualidade dessa água.
Não é objeto deste trabalho discutir essa questão, mas é importante que se ressalte
a importância destes estudos, como, por exemplo, o trabalho desenvolvido por
Rebello (2003).
Basicamente o sistema de aproveitamento de água de chuva compõe-se de calhas,
tubos condutores verticais e horizontais, ralos, filtros, bombas de recalque e
pressurização, sifão, válvulas de retenção, reservatórios ou cisternas, entre outros.
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Lógico observar que cada empresa tem seu “kit”, sua metodologia e sua filosofia de
implantação, porém todas têm basicamente o mesmo objetivo: fornecer ao usuário
do sistema a melhor e mais adequada solução tecnológica.
Do ponto de vista ambiental, qualquer tecnologia que ofereça uma economia
significativa destes insumos naturais, que preserve o meio ambiente, que gere
mudança positiva de hábitos e costumes, será sempre bem vinda e será um
benefício para todos, porém de difícil senão impossível mensuração (benefício
intangível).
A utilização da água de chuva atuará em duas vertentes: a falta e o excesso de
água, considerado em meio urbano, ou seja, suprir a falta de água devido à
precariedade ou falhas do sistema de abastecimento existente e evitar enchentes
(excesso de água) através da reservação pontual nas residências, comércio e
indústrias.
De qualquer maneira o uso e aproveitamento da água de chuva trarão não somente
benefícios particulares através da economia da água tratada, como também, a partir
desta economia, possibilitarão um aumento do atendimento a novos usuários por
parte da concessionária, gerando benefícios coletivos.
Considerando a implantação de um sistema de captação, reservação e distribuição
de água de chuva como sendo um investimento e, ainda, não considerando os
benefícios intangíveis que ele certamente proporciona, deve-se conhecer o que
influencia objetivamente o custo deste investimento, ou seja, quais os elementos que
compõem o custo de implantação do sistema.
O custo de implantação (Ci), de maneira geral, é proporcional, direta ou
indiretamente, aos seguintes fatores: volume de reservação (Vr); comprimento das
calhas (Ca), comprimento da tubulação vertical (Co); comprimento da tubulação
hotizontal (Ct); dispositivos usados para filtrar e limpar a água captada (ralos, filtros
entre outros) (Cs); área de captação (A); demanda de água (D); oferta de água de
chuva (intensidade pluviométrica) (i); dispositivos de recalque (Bo), entre outros
(figura 7).
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É importante observar que cada item descrito acima contribui em maior ou menor
grau para aumentar ou diminuir o custo de implantação do sistema de captação de
água de chuva.
Pode-se entender que o custo de implantação (Ci) é função das diversas variáveis já
explicitadas, portanto pode-se expressar a relação do custo de implantação e os
demais fatores de acordo com a equação 3.1:
Ci = f(Vr; Ca; Co; Ct; Cs; A; i; D; Bo; ...)

(3.1)

A equação 3.1, de fácil entendimento, permite que se considere todos os fatores que
influenciam o custo de implantação ou, ainda, que se considere os mais
significativos desprezando-se aqueles menos significativos.
Associando os custos aos vários fatores podemos obter uma fórmula bastante
simples para calcular o custo de implantação do sistema de aproveitamento de
águas pluviais.
Chamando os fatores da equação (3.1) de variáveis que influenciam o sistema
podemos desenvolver a equação 3.2:
Ci = (v1p1+v2p2+v3p3+…+vnpn)

(3.2)

A partir da equação (3.2) pode-se desenvolvê-la para o uso de pesos ao invés de
custos, observando que os pesos a serem usados deverão originar-se dos custos
unitários adotados como na equação 3.3:
Ci = (v1p1+v2p2+v3p3+…+vnpn)/(p1+p2+p3+…+ pn )

(3.3)

Onde:
Ci – custo de implantação;
Pi – peso associado à variável i;
Vi – Variável do sistema.
Ou seja (Equação 3.4):
Ci = Σvipi/Σpi

(3.4)
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O numerador da equação 3.4 pode ser expresso como sendo a multiplicação de
duas matrizes, a das variáveis e a dos pesos: [v] x [p], sendo a primeira matriz
composta de uma linha e n colunas e a segunda matriz de n linhas e uma coluna
(Giamusso 1991).
A equação 3.2 permite que se calcule o custo de implantação do sistema de
aproveitamento de água de chuva conhecendo-se os fatores e seus respectivos
custos, já as equações 3.3 e 3.4 levam em conta as variáveis e seus pesos.
O estudo pode ser feito em função de uma ou mais variáveis, para uma determinada
região (fixando-se o índice pluviométrico). Variando-se o parâmetro que se deseja
estudar e fixando-se os demais, pode-se verificar, para cada caso, o custo de se
implantar um sistema de aproveitamento de água de chuva.
Segundo LIMMER (1996), pode-se criar uma família de curvas em função de cada
uma das variáveis e umas em função das outras de tal modo que se possibilite
descobrir o ponto a partir do qual o custo de implantação do sistema é viável ou,
conforme CONVERSE (1977) a região de um polígono onde isso seja passível de
ser aplicado.
Definido o ponto ou a região onde o custo é viável de ser absorvido, o usuário pode
escolher implantar o sistema de aproveitamento de água de chuva, baseado em
critérios econômicos.
A partir do modelo acima proposto será desenvolvida a análise, o(s) parâmetro(s) de
comparação, as hipóteses que poderão ser adotadas, bem como a construção de
gráficos

e

compreensão.

outros

elementos

que

tornem

o

método

de

mais

fácil
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Figura 7: Fatores que influenciam o custo de implantação de um sistema de água de chuva

Atualmente, a variável que mais pesa no custo de implantação do sistema é o
reservatório já que a idéia básica é a de que quanto mais água de chuva se
armazenar melhor será para o usuário do sistema. Porém, tal conceito pode
inviabilizar a implantação do sistema, já que a aquisição ou construção de
reservatórios de grandes proporções, na maioria das vezes com capacidade ociosa,
acarretará, além de um custo significativo, senão proibitivo, um problema de espaço
físico para sua implantação. Além dos problemas mencionados um outro mais grave
é o da possibilidade de degradação da água de chuva armazenada por um tempo
extremamente longo sem o devido tratamento (REBELLO, 2003).
O dimensionamento da reservação de água é condicionado basicamente por dois
grupos de fatores: os referentes à disponibilidade de água e os relativos ao
consumo.
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A disponibilidade de água de chuva pode ser modelada a partir das características
de precipitação local e das características da área de captação.
O dimensionamento do sistema de aproveitamento de água de chuva não será, aqui,
objeto de estudo, pois existem dados sobre precipitação e o sistema de instalações
hidráulicas e do escoamento nos condutores horizontais e verticais conhecidos,
além do que, o dimensionamento não faz parte do escopo do presente trabalho.
Na literatura existente encontram-se valores médios tanto para o consumo humano
como para os pontos de utilização (tabela 2) e ainda para os diversos locais
(escolas, casas, indústrias, entre outros).
A tabela 2 mostra uma estimativa de distribuição do consumo diário em uma
habitação com 4 pessoas.
Tabela 2: Distribuição do consumo por ponto de utilização de água – residência com 4
pessoas

PONTOS DE UTILIZAÇÃO
DE ÁGUA

CONSUMO DIÁRIO POR
HABITAÇÃO
(L/DIA*HABITAÇÃO)

CONSUMO
(%)

CHUVEIRO

238

55

PIA

80

18

MÁQUINA DE LAVAR
ROUPAS

48

11

LAVATÓRIO

36

8

BACIA SANITÁRIA

24

5

TANQUE

11

3

CONSUMO TOTAL

437

100

Fonte: Rocha, Barreto e Ioshimoto DTA NºE1 PNCDA (1998) p. 37.

Segundo Tomaz (1999) o uso residencial de água não potável se divide em interno
(descargas de bacias sanitárias, máquinas de lavar roupas, entre outros) e externo
(rega de jardim, lavagem de pisos e automóveis, piscina desde que a água seja
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devidamente tratada). A tabela 3 mostra o consumo de água por dia em diferentes
edificações residenciais, desde a moradia popular até a de alto padrão.
Importante salientar que os resultados apresentados na tabela 3 podem variar em
função de hábitos, cultura e educação entre outros fatores.
Tabela 3: Indicadores do consumo de água

TIPO DE PRÉDIO

UNIDADE
Per capita

Apartamento
Apartamento de luxo

CONSUMO litros/dia
200

Por dormitório

300 a 400

Per capita

Residência de luxo

300 a 400

Per capita

Residência de valor médio

150

Per capita

Residência popular

120 a 150

Fonte: Adaptado de Macintyre (1982)

3.5 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA
Considerando um sistema de aproveitamento de água de chuva como uma obra
dentro de um empreendimento é de vital importância que o estudo custo/benefício
mostre a viabilidade de sua execução, além da observância de outros requisitos,
principalmente, os de natureza sanitária e ambiental.
Segundo Giamusso (1991), empreendimento é a designação genérica de qualquer
atividade que implica um custo, uma data de início e um prazo para realização.
Obra, segundo o mesmo autor, “é um caso particular de empreendimento, entendida
como o conjunto de atividades necessárias para a execução de uma construção,
cumpridas de acordo com um plano ou projeto”.
Na medida em que se pensa em um sistema de aproveitamento de água de chuva, é
importante observar que existirá um custo para sua implantação e manutenção.
Tomando

como

exemplo

uma

operação

financeira

de

investimento

e/ou

financiamento pode-se verificar, a qualquer tempo, a enormidade de variáveis que
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interferem na decisão sobre a escolha de qual das várias alternativas de
investimento ou de financiamento é a melhor: tempo de aplicação, instituição
financeira, taxa de juros, taxa de administração, impostos, entre outros (SODRÉ,
2003).
Segundo Sodré (2003), ao realizar um investimento de capital espera-se ampliar o
mesmo, ao passo que realizar um financiamento de um bem se espera reduzir a
aplicação.
Por investimento pode-se entender, portanto, ser um compromisso econômico,
assumido no presente, na expectativa de ganhos futuros. (KARLÖF, 1994).
O termo “investimento” está associado, segundo o mesmo autor, à compra de bens
tangíveis capazes de gerar valor por um longo período de tempo.
Em termos genéricos pode-se considerar “investimento” como sendo a aplicação
de algum tipo de recurso com a expectativa de se receber um retorno futuro superior
ao aplicado.
Há vários tipos de investimentos (bruto, líquido, financeiro e público), porém o que
surge com muita força atualmente é o chamado “investimento social”, que leva em
conta, além dos resultados financeiros, considerações no aspecto ambiental, ético e
social para selecionar ou dar continuidade a investimentos feitos. (INSTITUTO
ETHOS, 2007).
Financiamento pode ser entendido como uma operação financeira em que o agente
financeiro empresta determinado valor para que o tomador possa ter recursos
suficientes para a realização de certo negócio ou empreendimento, ficando, este
último, obrigado a devolver o principal, acrescido de juros e demais condições
acertadas em contrato. (LANCASTER, 1977).
De maneira simplificada, financiamento é uma quantia em dinheiro disponibilizada
por uma instituição financeira a uma pessoa (física ou jurídica), cuja finalidade é
suprir a necessidade de investimento dessa pessoa. A liquidação será efetuada ao
longo de um prazo e encargos financeiros previamente acordados.
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Os dois métodos mais utilizados para a análise de investimentos são o Valor
Presente Líquido e a Taxa Interna de Retorno, pois ambas embutem os conceitos
para o entendimento da operação financeira de investimento ou financiamento.
Segundo Sodré (2003) as seguintes definições podem ser adotadas:
Valor presente líquido (VPL): o valor presente líquido de um fluxo de caixa de uma
operação consiste na soma de todos os valores atuais calculados no instante inicial
para cada elemento isolado da operação.
Taxa interna de retorno (TIR): a taxa interna de retorno de um fluxo de caixa de
uma operação é a taxa real de juros associada a essa operação.
A Tabela 4 apresenta as principais diferenças entre as grandezas acima.
Tabela 4: Comparativo entre valor presente líquido (VPL) e taxa interna de retorno (TIR) do
investimento e do financiamento
VPL

TIR do investimento

TIR do financiamento

Igual a zero

Igual à taxa de mercado

Igual à taxa de mercado

Maior que a taxa de
mercado
Menor que a taxa de
mercado

Menor que a taxa de
mercado
Maior que a taxa de
mercado

Maior que zero (positivo)
Menor que zero (negativo)
Fonte: Sodré, 2003

Basicamente se existirem dois investimentos com seus respectivos valores
presentes líquidos, aquele que proporcionará o maior retorno será aquele que tiver
o maior valor presente líquido.
No caso de serem dois financiamentos, também com seus respectivos valores
presentes líquidos, aquele que proporcionará um menor retorno é aquele que tiver
maior valor presente líquido.
Considerando a implantação de um sistema de captação, armazenagem e
distribuição de água de chuva como um investimento a ser feito, pode-se associar a
ele vários custos e benefícios a fim de compará-los, por exemplo, com algum tipo de
aplicação financeira calculando-se, inclusive, o seu tempo de retorno.
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3.5.1

CUSTOS

Segundo Tomaz (2001): “Custo de investimento refere-se ao custo da solução
adotada e é diretamente proporcional à quantidade de serviços necessários à
realização do empreendimento. Já os custos de operação e de manutenção referemse às despesas efetivadas e disponibilizadas para execução de reparos, limpeza,
inspeções

periódicas

e

revisões,

necessários

ao

bom

funcionamento

do

equipamento durante sua vida útil”.
Segundo Giamusso (1991), custos diretos são os custos de material e serviços
usados para a execução da obra ou empreendimento, são diretamente proporcionais
à quantidade de material ou de serviços. Custos indiretos não são proporcionais à
quantidade de serviços, podem ser considerados como sendo a soma dos custos de
materiais e serviços necessários à execução da obra ou empreendimento, porém
não aplicados diretamente a ele.
O entendimento do empreendedor, especialmente o leigo, em relação a estes
conceitos pode complicar-se ainda mais quando se introduzem, associados aos
conceitos de custos, os conceitos de preço e valor.
Em termos bastante simplificados, pode-se dizer que custo é a importância
necessária para se adquirir certo bem ou serviço; preço é o valor que se paga para
se adquirir um bem ou serviço e valor está intimamente ligado à utilidade ou ao
benefício resultante de um bem ou serviço.
3.5.2 BENEFÍCIOS
Segundo Giamusso (1991) os benefícios podem ser classificados como:
•

Primários - valores de produtos ou serviços que afetam diretamente o
empreendimento, e;

•

Secundários - valores atribuídos aos estudos e projetos.

Os benefícios podem ser tangíveis, mais facilmente mensuráveis, e intangíveis, que
são mais difíceis de uma avaliação monetária (por exemplo, os benefícios
alcançados através de uma conservação ambiental adequada ao meio). Daí a
viabilidade do empreendimento ser de suma importância.
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Conhecer o custo total do empreendimento, comparando-o com alternativas,
inclusive de aplicação no mercado de financeiro, é, tecnicamente, a melhor maneira
de se decidir a favor ou contra sua implantação.
A análise custo/benefício ou, como preferem alguns autores, benefício/custo, vêm ao
encontro dessa necessidade decisória.
Segundo Ehrlich (1977) e Tomaz (2001) podem-se estudar a relação benefício/custo
através de três sistemas bastante simples e práticos, ou seja:
•

Maximizar a relação benefício/custo ou B/C >1;

•

Minimizar a relação custo/benefício ou C/B < 1;

•

Maximizar a diferença B – C > 0.

Para Ehrlich (1977), a apresentação sob a forma de relação, ou seja, B/C, deve ser
bastante criteriosa, pois quando se considera uma dada economia de custos como
um benefício o denominador da relação anterior irá diminuir enquanto o numerador
aumentará, fazendo com que a relação B/C atinja valores altos de onde se pode
concluir ser possível chegar a conclusões errôneas sobre a viabilidade de um
projeto, obra ou serviço. Ehrlich afirma que a forma (B – C) é mais segura porque
inibe arranjos de cálculos dirigidos.
Porém é recomendável o uso das duas relações, pois, em última análise, elas se
corrigem e se complementam.
3.6 OUTROS ESTUDOS
Para Rebello (2003) quanto maior for a área de captação e seu aproveitamento,
melhor será a relação custo/benefício para o empreendimento.
Entretanto o estudo feito por Rebello (2003) praticamente exclui a opção de escolha
entre implantar ou não o sistema de aproveitamento de água de chuva, bem como
edificações com áreas de captação menores que 200m².
O estudo feito por Campos (2003) considera uma área de captação de 350m² e
conclui sobre a viabilidade de implantação do sistema de aproveitamento de água de
chuva, com período de retorno estimado em 6 anos e 9 meses.
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A exemplo de Rebello (2003) o estudo de Campos (2003) não leva em consideração
áreas de captação inferiores a 200m², mais críticas em relação à implantação do
sistema de aproveitamento de águas pluviais visto que a viabilidade econômica
passa a ser questionável e exclui a opção de escolha pelo usuário.
Philippi, Vacari, Peters e Gonçalves (PROSAB, 2006) listam alguns modelos de
dimensionamento de reservatório para armazenamento de água de chuva
considerando as demandas de água não potáveis, bem como uma estimativa de
custos de implantação.
Concluem que a decisão de se construir um sistema de aproveitamento de água de
chuva, em residências com pequena área de captação, não deverá ser tomada
somente sob a ótica econômica, mas também com o objetivo de garantir o futuro da
sustentabilidade hídrica, promovendo a conservação da água e auxiliando no
controle das cheias.
A conclusão a que chegaram Philippi, Vacari, Peters e Gonçalves (PROSAB, 2006)
pode ser complementada para a população de baixa renda que têm um alto grau de
incerteza quanto ao abastecimento ou não abastecimento (se atendidas ou não pela
rede pública) de água, necessitando suprir suas necessidades básicas com fontes
alternativas sem se importar demasiadamente com aspectos de ordem econômica.
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4. METODOLOGIA PROPOSTA

Só a experimentação e
o trabalho constantes,
permanentes e dedicados
produzem resultados duradouros.
Al Biruni
(Filósofo e Matemático árabe).

A metodologia aplicada abordará conceitos de análise econômica, matemática
financeira, avaliação de projetos e investimentos, teoria econômica, otimização entre
outros.
Esses conceitos, somados aos do aproveitamento de água de chuva, poderão
contribuir para uma mudança positiva dos hábitos e costumes da população,
tornando o sistema de aproveitamento de água de chuva mais popular e acessível.
A criação de um método que facilite a análise, inclusive por leigos, permitirá tomarse a decisão de se implantar ou não o sistema de aproveitamento de água de chuva
utilizando critérios econômicos.
Não se abordará aqui nenhum critério de orçamentação do referido sistema, não se
abordará, também, nenhum método de dimensionamento, já que tais atividades são
conhecidas, pelo menos no que concerne às instalações convencionais de águas
pluviais (MACINTYRE, 1982) e não fazem parte do escopo deste trabalho.
Interessa ao presente estudo, os custos de implantação do sistema de
aproveitamento de água de chuva.
De maneira singela, a metodologia consiste em um levantamento de custos dos
reservatórios, por tipo e por capacidade, criando uma família de curvas do tipo
Custo x Volume. Dessa forma não estão sendo considerados os custos de outras
variáveis que influenciam a análise.
Após a obtenção das referidas curvas será estudado o tempo de amortização da
instalação completa, ou seja, em quanto tempo a economia conseguida com o
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aproveitamento de água de chuva pagará o investimento feito, ou seja, o tempo de
retorno do investimento feito.
Em seguida a esta análise far-se-á a comparação dos resultados com investimentos
financeiros existentes no mercado.
Os investimentos escolhidos para comparação com os custos de implantação do
sistema de aproveitamento de água de chuva deverão ser os acessíveis à
população de baixa renda, ou seja, aquela população com acesso a investimentos
da ordem de R$ 500,00 à R$ 10.000,00. Esta limitação se faz necessária por ser
esta a população que está sempre presa às decisões de ordem econômica e de
caráter de exclusão, ou seja, ao optar em fazer alguma coisa excluirá a possibilidade
de fazer outra.
Para a população de renda mais elevada, com acesso a investimentos financeiros
de maior porte, a decisão de implantar um sistema de aproveitamento de água de
chuva não deverá afetar sua situação econômica e de consumo, ao contrário da
população de baixa renda que sempre estará na condição de optante: investir o
dinheiro em uma aplicação financeira ou implantar o sistema.
Avançando-se nos estudos propostos, os gráficos poderão ser adaptados por região
(intensidade pluviométrica) ou área de captação ou demanda por água ou sistemas
diferenciados.
Neste trabalho são considerados dados e parâmetros relativos à Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP); os reservatórios utilizados serão de concreto
armado, fibra de vidro e polietileno. A demanda será considerada para uma casa
padronizada, uni familiar, onde o número de usuários será variável, sendo os demais
elementos constituintes do sistema constantes, isto é, tubulações, filtros, entre
outros que não variarão nem em quantidade nem em dimensão.
Para possibilitar a análise preliminar o seguinte procedimento será adotado:
1. Pesquisa do custo dos reservatórios de fibra-de-vidro, polietileno e concreto
armado;
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2. Elaboração do gráfico CUSTO X VOLUME para cada tipo de reservatório
citado no item 1;
3. Cálculo do volume anual armazenado em função da área de captação e
intensidade pluviométrica;
4. Elaboração do gráfico do volume anual reservado;
5. Cálculo da economia anual em função da área de captação e índice
pluviométrico;
6. Elaboração do gráfico de economia anual;
7. Cálculo dos rendimentos anuais conseguidos em aplicações financeiras;
8. Elaboração das curvas de rendimentos anuais.
Os itens acima descritos possibilitarão a análise preliminar pelo usuário que será
feita baseada no conhecimento por parte deste dos seguintes elementos:
a. Superfície da área de captação;
b. Índice pluviométrico local;
c. Volume anual reservado,
d. Volume mensal médio armazenado;
e. Economia anual obtida;
f. Escolha do tipo e tamanho do reservatório;
g. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras;
h. Comparar o ganho obtido com a instalação de sistema de
aproveitamento de água de chuva com o ganho obtido em aplicação
financeira;
i. Fazer a opção entre uma ou outra alternativa do item h.
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5. DESENVOLVIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E APLICAÇÃO
É necessário que o mundo
depois de ti
seja algo melhor,
porque tu viveste nele.
Papa João XXIII

A partir da equação 3.1 – Ci = f(Vr; Ca; Co; Ct; Cs; A; i; D; Bo;...) – pode-se perceber
que existe uma correlação entre os fatores que compõem o custo de implantação
como, por exemplo: o volume de reservação de água de chuva depende da
demanda de água, ou seja, onde a água de chuva vai ser utilizada; depende ainda
da área de captação dessa água; da oferta de água de chuva, isto é, da precipitação
no local considerado (equação 5.2); depende, ainda, do número de usuários, a
quantidade de vezes que cada usuário utiliza todo e cada local de consumo de água
(equação 5.1), por exemplo: quantas pessoas utilizam a bacia sanitária por dia e
quantas vezes ao dia.
D = g(número de usuários, local de uso)
Vr= h(D; A; i)

(5.1)
(5.2)

Levando as equações 5.1 e 5.2 na equação 3.1, tem-se a equação 5.3:
Ci = f(h(D, A, i); Ca; Co; Ct; Cs; Bo; ...)
Onde:
Ci - custo de implantação.
Vr - volume de reservação.
Ca - comprimento das calhas.
Co - comprimento da tubulação vertical.
Ct - comprimento da tubulação hotizontal.

(5.3)
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Cs - dispositivos usados para filtrar e limpar a água captada (ralos filtros entre
outros).
A - área de captação.
D - demanda de água.
i - oferta de água de chuva (intensidade pluviométrica).
Bo - dispositivos de recalque.
A partir da equação 5.3 pode-se iniciar a análise para, ao fim do estudo, gerar
gráficos do tipo Vr x D (com i e A constantes); Vr x i (com D e A constantes); Vr x A
(com D e i constantes), Ci x D (com os demais parâmetros constantes) e assim
sucessivamente, considerando ora um parâmetro ora outro como variável do
sistema, sendo os demais constantes.
Considerando-se, como já dito, que o reservatório é o item que mais pesa no custo
de implantação em um primeiro momento será estudada a relação Ci x Vr.
Ao se considerar Vr como a variável do sistema e adotando que o custo é
proporcional ao volume de reservação pode-se estabelecer a equação (5.4)
Ci = a.Vr

(5.4)

Onde a é o fator de proporcionalidade
Por meio de pesquisa de mercado pode-se conhecer os vários reservatórios, suas
capacidades, seus preços e qualquer outra informação relevante e desejada, isto
para o caso de reservatórios pré-fabricados. Para os reservatórios moldados “in
loco”, e aqui só válidos para reservatórios inferiores, o estudo pode ser feito através
de uma composição unitária de custo levando-se em consideração se o reservatório
é enterrado ou não e outras informações que se necessite. Assim, para este caso
específico, pode-se determinar o custo unitário de reservação, por m³ de reservatório
construído, para vários materiais, como por exemplo, concreto armado ou
argamassa armada.
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Assim sendo, pode-se considerar o volume de reservação total como sendo
composto por uma parcela referente a reservação superior (aqui sempre com
reservatório pré-fabricado) e uma parcela relativa ao reservatório inferior (que
poderá ser pré-fabricado ou moldado “in loco”), portanto, tem-se:
Ci=a(vri+vrs)

(5.5)

Onde vri corresponde ao reservatório inferior e vrs ao reservatório superior. As
figuras 8 e 9 representam o custo do reservatório de fibra de vidro e de polietileno
respectivamente em função da sua capacidade de reservação. Os dados foram
obtidos através de pesquisa de mercado realizada no dia 23/07/2005 (ver ANEXO
B), com os preços em reais transformados para dólar com cotação de US$ 1,00 =
R$ 2,3753 para o referido dia segundo os dados do jornal Folha de São Paulo,
Caderno Folha Dinheiro pg. B 8, nas lojas de material de construção (tabelas 5, 6).
A partir das capacidades e preços médios foram elaborados os gráficos das figuras 8
e 9 de forma a ilustrar a variação de preço com a capacidade do reservatório.
Tabela 5: Preços médios de reservatórios de fibra de vidro praticados no mercado
Reservatório em fibra de vidro
Capacidade (m³)

Preço Médio (R$)

Preço (US$)*

0,310

98,45

41,45

0,500

98,45

63,21

1,000

275,15

115,84

1,500

334,95

141,01

2,000

515,45

217,00

3,000

702,50

295,75

4,000

920,00

387,32

5,000

1099,50

462,89

6,000

1464,95

616,74

7,500

1640,00

690,44

10,000

2320,95

977,12

15,000

3520,00

1481,92

20,000

4710,00

1982,91

Pesquisa realizada no município de São Paulo em 28/07/2005 para reservatórios préfabricados em fibra de vidro. (anexo B) *US$1,00=R$ 2,3753 em 23/07/2005

Custo (R$x1000)
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Figura 8: Custo de reservatório de fibra de vidro.
Tabela 6: Preços médios de reservatórios de polietileno praticados no mercado
Reservatório em polietileno
Capacidade (L)

Preço Médio (R$)

Preço (US$)*

100

46,70

19,66

150

57,70

24,29

310

98,40

41,43

500

145,50

61,26

750

249,50

105,04

1000

349,50

147,14

1500

489,50

206,08

2500

993,00

418,05

5000

1509,00

635,29

6000

2190,00

921,98

8000

2990,00

1258,79

10000

3650,00

1536,65

12000

4650,00

1957,65

Pesquisa realizada no município de São Paulo em 28/07/2005 para reservatórios préfabricados em polietileno. (anexo B) * US$1,00=R$ 2,3753 em 23/07/2005

Custo (R$x1000)
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Figura 9: Custo de reservatório de Polietileno.

5.1 COMPOSIÇÃO DE CUSTO: RESERVATÓRIO DE CONCRETO
O reservatório de concreto moldado in loco, considerado para a composição de
custos, possui as seguintes dimensões: 3m x 3m x 2m, será de concreto armado,
enterrado (reservatório inferior). Tais dimensões foram escolhidas de modo à tão
somente possibilitar fazer-se a composição do preço para os serviços necessários à
implantação de um reservatório enterrado.
Os custos unitários são de janeiro de 2003, com reajuste definido para janeiro de
2005 de 24,4806%, a partir da tabela de SIURB (Secretária de Infra-Estrutura
Urbana do município de São Paulo), SSO (Secretaria Municipal de Serviços e
Obras) e da composição de preços da EMURB (Empresa Municipal de Urbanização)
para a obra do Complexo Viário Real Parque – Pontes Estaiadas.
Foram considerados os serviços de escavação, transporte de material escavado
para bota-fora, regularização do fundo da escavação, execução do concreto armado
(armação, formas e concretagem), execução de tampa de concreto (armação, forma
e concretagem), concreto usinado; formas em madeirit não resinado.
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Os cálculos para composição do custo do reservatório de concreto armado
especificado encontram-se demonstrados no anexo C.
Com o valor do custo definido em R$ 30.885,89 pode-se calcular o valor por m³ de
reservação, ou seja: R$ 1.715,88/m³. Considerando US$ 1,00 = R$ 2,3753 tem-se
um custo de US$ 722,3845/m³.
Convém lembrar, novamente, que os custos unitários aqui usados são provenientes
de órgãos públicos municipais.
Considerou-se, para a elaboração da figura 10 e facilidade de análise, que o custo
por m³ do reservatório de concreto armado será considerado diretamente
proporcional ao seu custo unitário, ou seja, se 1 m³ custa R$ 1.715,88, 2 m³ custam
2 x R$ 1.715,88 e assim por diante, ou seja, uma função linear.
A figura 10 representa o custo de um reservatório de concreto em função da
capacidade de armazenamento de água.

Custo (R$x1.000,00)
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Figura 10: Custo de reservatório de concreto

Importante observar que as figuras 8, 9 e 10 representam a equação 5.6:
Ci = a.Vr

(5.6)
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A forma de representação gráfica da expressão (5.6): Ci = A.(vri + vrs) não varia pois
considerando que Vr = vri + vrs conclue-se que basta somarmos os custos dos
reservatórios inferiores e superiores, quaisquer que sejam os materiais utilizados,
para retornar-se à expressão 5.4.
Devem ser levados em conta, ainda, os demais custos dos materiais envolvidos na
implantação do sistema de aproveitamento de água pluvial, ou seja, os custos
relativos às calhas, aos condutos, às singularidades, aos filtros, bombas entre
outros.
Mantendo-se esses outros elementos constantes, tem-se que:

Ci = a.(vri + vrs) + K

( 5.7)

Onde K é a constante que representa os custos dos demais fatores do sistema de
aproveitamento de água de chuva que não poderão ser alterados devido às
premissas de projeto, limitações do empreendimento, ou outras condições que
deverão ser obedecidas pelo empreendedor.
Tendo já o conhecimento através dos gráficos, pesquisas, orçamentos ou outros,
do(s) custo(s) do reservatório, o custo dos demais elementos constituintes do
sistema de captação, armazenagem e distribuição de água de chuva, é de
importância capital saber se o sistema a ser implantado é economicamente viável ou
não, para o empreendedor ou usuário.
Lembrando sempre que não serão computados neste estudo os ganhos e benefícios
intangíveis e sim somente aqueles passíveis de mensuração.
Sendo assim, com o que comparar o investimento feito? Qual o retorno deste
investimento? Teria outra alternativa melhor para investir? Existiriam outras opções
de instalação ou de investimento ou de incremento no projeto que trouxessem um
retorno mais rápido e seguro?
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Ressalta-se que o empreendedor poderá estar tentado a implantar o sistema
independente de qualquer argumento contrário, tendo em vista sua educação
ambiental e suas preocupações com sustentabilidade do meio ambiente em que
vive. Isso nada mais é do que procurar valorar os bens considerados intangíveis.
Várias são as alternativas para que se implante tal sistema e outras em sentido
oposto poderão ocorrer: grande oferta de água tratada, com garantia de
abastecimento e preço acessível ao consumidor; alto nível econômico do usuário
fazendo com que ele simplesmente não se preocupe com o preço da água fornecida
pela concessionária local, desconhecimento ou falta de educação ambiental.
Algumas situações são paradoxais como, por exemplo: comunidades de baixo poder
econômico com educação ambiental elevada procurando soluções caseiras para o
problema de abastecimento de água; parcela da sociedade com alto poder aquisitivo
e preocupada com o futuro deste bem precioso que é a água; populações pobres
e/ou ricas alienadas e totalmente voltadas aos seus problemas cotidianos, entre
inúmeras outras situações existentes.
Em regiões onde a oferta de água tratada é pequena, não há garantia de
abastecimento e o preço pesa na economia caseira é provável que as pessoas
busquem soluções para seu problema, às vezes independendo do custo de
implantação, já que a armazenagem da água passa a ser de primordial importância
para as necessidades cotidianas desta população. Não é raro ver pessoas andando
quilômetros com lata d’água por causa do desabastecimento, ou confusão quando
da chegada de um carro-pipa.
De outro lado, em locais onde o abastecimento é garantido e a população possue
um bom nível sócio-econômico-cultural tem-se observado um incremento muito
grande na implantação do sistema de aproveitamento de água de chuva.
Condomínios fechados de alto padrão já vêem incorporando, desde a fase de
projeto, esta nova cultura.
Essas constatações podem levar a conclusões equivocadas como, por exemplo, a
de que o sistema de aproveitamento de água de chuva só é acessível a pessoas de
alto poder aquisitivo.
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Deseja-se criar mecanismos que orientem na escolha da melhor alternativa pelo
usuário final ou empreendedor, fazendo com que não haja desperdício tanto nas
instalações quanto no numerário do empreendedor, que poderá usar a economia
feita em outras instalações.
Construir ou comprar reservatórios de grande capacidade de armazenagem não
somente pode ser um mau investimento como pode trazer problemas quanto à
qualidade da água ali armazenada.
Pretende-se aqui fazer uma comparação entre o investimento que se deseja, o
tempo de retorno deste investimento e um investimento financeiro a ser definido.
Assim sendo poderão ser construídos gráficos representativos destas situações e ao
analisar-se conjuntamente essas curvas determinar o ponto a partir do qual ou até o
qual o custo de implantação do sistema de aproveitamento da água de chuva é
viável ou não. Determinando a real capacidade de reservação, ou reservação mais
adequada àquele usuário, nas condições existentes.
Ressalte-se que na expressão Ci = a.Vr + K, tomou-se como premissa ser a parcela
K constante.
Adotou-se tal premissa somente para simplificação do processo de análise. Caso se
observe que se possa alterar o projeto e com isso as quantidades de materiais
envolvidas pode-se concluir que a parcela K também variará em função dessas
quantidades e assim ter-se-ão duas ou mais variáveis influenciando o estudo. Isto
poderá ser feito em análises posteriores, quando o método aqui apresentado puder
ser desenvolvido para qualquer proposta, criando outras famílias de curvas,
baseados em outras premissas e outro enfoque. Para exemplificar, pode-se pensar
em uma situação em que a capacidade do reservatório é tal que não possa ser
alterada em função do espaço disponível, porém pode-se alterar o projeto de
captação da água de chuva mudando, por exemplo, a área de captação.
Para o desenvolvimento da metodologia de análise tem-se, ainda, que se definir
quais os parâmetros de comparação.
Muitos podem ser os parâmetros escolhidos. A escolha dependerá do momento, das
condições financeiras do empreendedor ou usuário, das condições do mercado
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financeiro, do custo da água fornecida, da garantia de fornecimento, de quanto será
a economia de água quando se utilizar água de chuva, quais os usos a que se
destinará a água de chuva, quais as condições de precipitação local, entre inúmeros
outros fatores.
Limitando a comparação entre o custo de implantação; onde o volume a ser
reservado de água de chuva será variável, mantendo-se os demais itens constantes;
a economia obtida com o uso da água de chuva e uma aplicação financeira mensal
ao longo do período de vida útil considerada da instalação, chegar-se-á a conclusão
de qual volume de reservação será necessário para viabilizar economicamente a
instalação do sistema de aproveitamento de água de chuva. Lembrando sempre que
o custo dos demais componentes será considerado constante.
Para tanto, o empreendedor ou usuário definirá qual a economia de água que
pretende obter, podendo escolher entre um ou mais pontos tais como: torneiras de
jardim para rega, lavagem de piso e/ou automóveis, descarga para bacia sanitária,
lavagem de roupa já que, em alguns casos, o uso da água de chuva é, por
enquanto, desaconselhado.
Definido o uso, a demanda, a quantidade teórica de água a ser economizada,
definir-se-ão os custos totais de implantação, o retorno financeiro que o investimento
proporcionará ou o tempo necessário para este retorno e, comparando com um
investimento financeiro, o empreendedor ou usuário poderá optar ou não pelo
sistema de aproveitamento de água de chuva.
Várias empresas que vêm implantando o sistema de aproveitamento de água de
chuva já desenvolveram técnicas que possibilitam calcular de forma aproximada a
demanda por pessoa, por aparelho usado e com isso conseguindo calcular o volume
de água de chuva que deverá ser acumulado para atender a esta demanda.
Associado à série histórica de precipitação diária, mensal ou anual do local é
possível determinar a economia que se conseguirá com o uso da água de chuva,
economia que poderá ser estudada tanto no período mensal, como no anual.
Por meio da oferta de água de chuva, da demanda prevista e da expectativa de
economia do empreendedor ou usuário é possível estudar a viabilidade de se
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implantar um sistema de aproveitamento de água de chuva que atenda às suas
condições financeiras.
Utilizando um programa simples para o cálculo do volume anual de água de chuva,
que pode ser armazenado e utilizado e da economia gerada com ele, pode-se
construir tabelas relacionando a área de captação e o índice pluviométrico,
entrando-se com os seguintes dados: área de captação e o custo por m³ de água
(tarifa média da SABESP) (ver ANEXO D). Observando-se as tabelas 7, 8, 9, 10, 11
e 12 nota-se que as capacidades de captação e de armazenagem são diretamente
proporcionais às economias conseguidas, ou seja, quanto maior a área de captação
e o volume armazenado, maior a economia de água potável e econômica
conseguida .
Ressalte-se que o presente trabalho não levará em conta a tarifa escalonada da
SABESP, somente o preço médio cobrado descontado o valor pago pelos serviços
de esgoto, pois caberá ao usuário final certificar-se do custo por m³ de água potável
utilizada, também foi considerado que todo o volume de água será utilizado.
Tabela 7 – Volume armazenado e economia anual para uma área de captação de 50m²
Área de
captação
(m²)

Volume de Água
de Chuva
Armazenada por
Ano
(m³/ano)

Economia
anual
(R$)

1000

50

50

72,00

1100

50

55

79,20

1200

50

60

86,40

1300

50

65

93,60

1400

50

70

100,80

1500

50

75

108,00

1600

50

80

115,20

1700

50

85

122,40

1800

50

90

129,60

1900

50

95

136,80

2000

50

100

144,00

Índices
pluviométricos
(mm)

Custo médio por m³ de água = R$ 1,44 SABESP em julho de 2005
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Tabela 8: Volume armazenado e economia anual para área de captação de 100m²
Área de
captação
(m²)

Volume de
Água de Chuva
Armazenada
por Ano
(m³/ano)

Economia
anual (R$)

1000

100

100

144,00

1100

100

110

158,40

1200

100

120

172,80

1300

100

130

187,20

1400

100

140

201,60

1500

100

150

216,00

1600

100

160

230,40

1700

100

170

244,80

1800

100

180

259,20

1900

100

190

273,60

2000

100

200

288,00

Índices
pluviométricos
(mm)

Custo médio por m³ de água = R$ 1,44 SABESP em julho de 2005

Tabela 9: Volume armazenado e economia anual para área de captação de 125m²
Área de
captação
(m²)

Volume de
Água de Chuva
Armazenada
por Ano
(m³/ano)

Economia
anual (R$)

1000

125

125

180,00

1100

125

137,50

198,00

1200

125

150

216,00

1300

125

162,50

234,00

1400

125

175

252,00

1500

125

187,50

270,00

1600

125

200

288,00

1700

125

212,50

306,00

1800

125

225

324,00

1900

125

237,50

342,00

2000

125

250

360,00

Índices
pluviométricos
(mm)

Custo médio por m³ de água = R$ 1,44 SABESP em julho de 2005
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Tabela 10: Volume armazenado e economia anual para área de captação de 150m²
Área de
captação
(m²)

Volume de
Água de Chuva
Armazenada
por Ano
(m³/ano)

Economia
anual (R$)

1000

150

150

216,00

1100

150

165

237,60

1200

150

180

259,20

1300

150

195

280,80

1400

150

210

302,40

1500

150

225

324,00

1600

150

240

345,60

1700

150

255

367,20

1800

150

270

388,80

1900

150

285

410,40

2000

150

300

432,00

Índices
pluviométricos
(mm)

Custo médio por m³ de água = R$ 1,44 SABESP em julho de 2005
Tabela 11: Volume armazenado e economia anual para área de captação de 175m²
Área de
captação
(m²)

Volume de
Água de Chuva
Armazenada
por Ano
(m³/ano)

Economia
anual (R$)

1000

175

175

252,00

1100

175

192,50

277,20

1200

175

210

302,40

1300

175

227,50

327,60

1400

175

245

352,80

1500

175

262,50

378,00

1600

175

280

403,20

1700

175

297,50

428,40

1800

175

315

453,60

1900

175

332,50

478,80

2000

175

350

504,00

Índices
pluviométricos
(mm)

Custo médio por m³ de água = R$ 1,44 SABESP em julho de 2005
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Tabela 12: Volume armazenado e economia anual para área de captação de 200m²
Área de
captação
(m²)

Volume de
Água de
Chuva
Armazenada
por Ano
(m³/ano)

Economia
anual (R$)

1000

200

200

288,00

1100

200

220

316,80

1200

200

240

345,60

1300

200

260

374,40

1400

200

280

403,20

1500

200

300

432,00

1600

200

320

460,80

1700

200

340

489,60

1800

200

360

518,40

1900

200

380

547,20

2000

200

400

576,00

Índices
pluviométricos
(mm)

Custo médio por m³ de água = R$ 1,44 SABESP em julho de 2005
A partir das tabelas 7 a 12 pode-se montar as tabelas 13 e 14 e os gráficos das
figuras 11 e 12 relacionando os índices pluviométricos, a área de captação com os
volumes anuais reservados e a economia anual obtida.
As tabelas de 7 a 12, e conseqüentemente as tabelas 13 e 14 e os gráficos das
figuras 11 e 12, assim elaboradas, podem ser adaptadas ao uso para qualquer
região brasileira, desde que conhecidos os índices pluviométricos e o custo do m³ de
água da região considerada além da área de captação da edificação estudada.
Assim, por exemplo, para a cidade de São Paulo, poder-se-ia refazer as referidas
tabelas considerando os custos reais do m³ de água fornecida pela SABESP para as
diferentes faixas e tipos de consumo.
A tabela 13 expressa a economia anual conseguida em função do índice
pluviométrico e da área de captação.
A figura 11 expressa os dados da tabela 13. Pode-se observar que quanto maior a
área de captação maior a economia conseguida.
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Tabela 13: Economia anual (R$)
Índice
Pluviométrico
(mm)
(média anual)
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

Área de captação (m²)
50

100

125

150

175

200

72,00

144,00

180,00

216,00

252,00

288,00

79,20

158,40

198,00

237,60

277,20

316,80

86,40

172,80

216,00

259,20

302,40

345,60

93,60

187,20

234,00

280,80

327,60

374,40

100,80

201,60

252,00

302,40

352,80

403,20

108,00

216,00

270,00

324,00

378,00

432,00

115,20

230,40

288,00

345,60

403,20

460,80

122,40

244,80

306,00

367,20

428,40

489,60

129,60

259,20

324,00

388,80

453,60

518,40

136,80

273,60

342,00

410,40

478,80

547,20

143,99

288,00

360,00

432,00

504,00

576,00
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700
600
AC50

500

valores R$

AC100

400

AC125
AC150

300

AC175
AC200

200
100
0

índice pluviométrico (mm)
Figura 11: Economia anual em função da área de captação (AC) e do índice pluviométrico

A tabela 14 e a figura 12 mostram os volumes anuais reservados em função do
índice pluviométrico e da área de captação. Pode-se observar que quanto maior for
a área de captação maior o volume armazenado possível.
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Tabela 14: Volumes anuais reservados (m³)
Índice
Pluviométrico
(mm)
(média anual)

Área de captação (m²)
50

100

125

150

175

200

50

100

125

150

175

200

55

110

137,50

165

192,50

220

60

120

150

180

210

240

65

130

162,50

195

227,50

260

70

140

175

210

245

280

75

150

187,50

225

262,50

300

80

160

200

240

280

320

85

170

212,50

255

297,50

340

90

180

225

270

315

360

95

190

237,50

285

332,50

380

100

200

250

300

350

400

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
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450

volume (m³)

400
350
300

AC50

250
200

AC100

150
100

AC125

50
AC150

0

AC175
AC200

índice pluviométrico (mm)

Figura 12: Volumes anuais reservados

Observar que as aplicações consideradas podem ser substituídas por outras quando
da análise em época futura, visto que as políticas econômicas podem ser
modificadas tanto pela situação local quanto pela mundial.
A tabela 15 mostra os rendimentos anuais das aplicações financeiras consideradas
(IPEA, 2005).
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Tabela 15: Rendimentos anuais de aplicações financeiras (R$)
Aplicação
Valor aplicado (R$)
1.000
2.000
3.000
5.000
7.500
10.000

15.000

Caderneta de
poupança

CDB

CDI

80,98

130,57

123,57

161,96

261,14

247,14

242,95

391,71

370,71

404,90

652,85

617,85

607,35

979,27

926,27

809,80

1305,70

1235,70

1214,70

1958,55

1853,55

Fonte: IPEA, 2005

A figura 13 mostra as curvas obtidas da simulação de rendimentos de três
aplicações financeiras ao alcance das populações de baixa renda, ou seja, aquelas
que tem poucas reservas monetárias para aplicação no mercado financeiro. São
elas:
1. Caderneta de poupança;
2. CDB – Certificado de Depósito Bancário
3. CDI – Certificado de Depósito Interbancário
A comparação entre os valores monetários economizados gerados pelo uso de água
de chuva com os valores conseguidos com aplicações financeiras levará a uma
análise simples de se optar ou não pelo uso do sistema de aproveitamento de água
de chuva. Importante observar que tal análise não leva em conta:
1. Os benefícios intangíveis;
2. A real necessidade do usuário;
3. Os benefícios ambientais.
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Ganhos (R$)

2500
2000

1500
1000
caderneta

500

cdb

0

cdi

Valores Aplicados (R$)

Figura 13: Rendimentos de aplicações.
.

5.2 ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTO
Os resultados obtidos, resumidos nas tabelas e gráficos precedentes, já podem
conduzir à elaboração de um procedimento que permita optar, preliminarmente,
baseado em dados econômicos, entre implantar um sistema de aproveitamento de
água de chuva (escolhendo, inclusive, entre os três tipos de reservatórios
apresentados) ou em investir em uma aplicação financeira.
Lembrando que o procedimento adotado visará atender, principalmente, o usuário
leigo no assunto, tal método deverá ser de fácil entendimento e manuseio e que
permitirá a este usuário achar uma solução para a sua demanda de maneira rápida
e objetiva, evitando-se o uso de fórmulas complexas.
Entende-se que o uso de gráficos, por parte do usuário leigo, cause, ainda, certa
confusão, portanto dar-se-á preferência ao uso das tabelas já referidas.
5.2.1 PROCEDIMENTO PARA O USUÁRIO
1º passo: Conhecendo-se a área de captação e o índice pluviométrico
consultar as tabelas 13 e 14 onde se obterão a economia anual feita e o
volume anual armazenado;
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2º passo: Achar o volume mensal médio a ser armazenado dividindo-se o
volume anual armazenado por 12;
3º passo: Consultar as tabelas 5 e 6 e a figura 10 para escolha do
reservatório mais adequado;
4º passo: Consultar a tabela 15 para obter o rendimento das aplicações
financeiras e compará-las com o montante disponível pelo usuário;
5º passo: Opções de decisão:
- Não implantar o sistema de aproveitamento de água de chuva e aplicar o
recurso no sistema financeiro
- Implantar o sistema de aproveitamento de água de chuva com aquisição do
reservatório.
5.2.2 EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
Exemplo 1. Residência com área de captação de 150 m² localizada em região cuja
intensidade pluviométrica é de 1300 mm. O usuário dispõe de R$ 3.000,00 para a
compra de reservatório. Demais itens do sistema de aproveitamento de água pluvial
já instalados.
1º passo:
Ac = 150 m² e i = 1300 mm.
Da tab. 13 – Economia anual = R$ 280,80
Da tab. 14 – Volume anual reservado = 195 m³
2º passo:
Volume mensal reservado médio = 16,25 m³
3º passo:
Da tab. 5 – reservatório de fibra de vidro de 15 m³ = R$ 3.520,00
Da tab. 6 – reservatório de polietileno de 12 m³ = R$ 4.650,00
4º passo:
Rendimentos anuais
Da tab. 15 - Caderneta de poupança = R$ 242,95
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CDI = R$ 370,71
CDB = R$ 391,71
Importante salientar que o cálculo é aproximado e em ambos os casos ( fibra de
vidro e polietileno) os reservatórios são menores que o volume médio mensal o que
diminuiria ainda mais os ganhos.
5º passo:
Opções de decisão do usuário
1. Não implantar o sistema de aproveitamento de água de chuva com a
aquisição do reservatório e aplicar os recursos em CDB (aplicação mais
rentável);
2. Implantar o sistema de aproveitamento de água de chuva com a aquisição do
reservatório de 10 m³ de fibra de vidro de R$ 2.322,00 e aguardar 8,26 anos
para recuperar o investimento feito no reservatório somente com a economia
gerada pelo uso da água pluvial. Observar que a solução sugerida se deu em
função da disponibilidade econômico-financeira adotada de R$ 3.000,00.
Exemplo 2. Residência com área de captação de 200 m² localizada em região cuja
intensidade pluviométrica é de 1200 mm. O usuário dispõe de R$ 3.000,00 para a
compra de reservatório. Demais itens do sistema de aproveitamento de água pluvial
já instalados.
1º passo:
Ac = 200 m² e i = 1200 mm.
Da tab. 13 – Economia anual = R$ 345,60
Da tab. 14 – Volume anual reservado = 240 m³
2º passo:
Volume mensal reservado médio = 20 m³
3º passo:
Da tab. 5 – 2 reservatórios de fibra de vidro de 6 m³ ao custo total de R$ 2.940,00
Da tab. 6 – 2 reservatórios de polietileno de 5 m³ ao custo total de R$ 3.018,00
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4º passo:
Rendimentos anuais
Da tab. 15 - Caderneta de poupança = R$ 242,95
CDI = R$ 370,71
CDB = R$ 391,71
5º passo:
Opções de decisão do usuário
1. Não implantar o sistema de aproveitamento de água de chuva com a
aquisição do reservatório e aplicar os recursos em CDB (aplicação mais
rentável);
2. Implantar o sistema de aproveitamento de água de chuva com a aquisição de
2 reservatórios de 6 m³ de fibra de vidro ao custo total de R$ 2.940,00 e
aguardar 8,50 anos para recuperar o investimento feito nos reservatórios
somente com a economia gerada pelo uso da água pluvial.
O método, assim apresentado, levando em conta o uso total da água de chuva
armazenada em função da média de precipitação anual é apenas um primeiro
passo para se analisar a viabilidade econômica de implantação do sistema de
aproveitamento de água de chuva. Interessante seria aprofundar a análise
inserindo não os dados de precipitação anual, mas os dados de precipitação
mensal, ou até mesmo diária, pois assim ter-se-ia um refinamento do presente
método.
É importante observar que quando o custo da água potável for maior a tendência
é a diminuição do custo de implantação do sistema de aproveitamento de água
de chuva.
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A água é o sangue da terra.
Insubstituível.
Nada é mais suave e,
no entanto, nada a ela resiste.
Provérbio chinês
Fonte: Uniagua

6.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO
Claro está que os custos dos reservatórios poderão sofrer alterações (para mais ou
para menos); que a economia advinda da instalação poderá ser outra, já que o custo
médio da água fornecida pela concessionária poderá variar (para cima ou para
baixo); que os ganhos nas aplicações financeiras poderão ser outros (maiores ou
menores) em função da situação econômica do país no momento da análise. Porém,
tais dados podem ser facilmente obtidos pelo usuário por meio de consultas aos
agentes financeiros, aos revendedores de reservatórios e à própria conta de água.
O presente trabalho não se preocupou com a demanda mensal (média ou fixa)
necessária obtida verificando-se quantos e quais os pontos onde a água de chuva
será usada e o número de usuários do sistema. Segundo Brazileu (2005), a empresa
Supergreen desenvolveu uma planilha que calcula a demanda com boa precisão
(ver ANEXO E). Além disso, segundo informações de Brazileu, a bomba de recalque
custava R$245,00 (maio/2005). (ver ANEXO F).
Usando a planilha desenvolvida pela empresa Supergreen para uma situação
específica para residência com 4 pessoas e demais variáveis, conforme constam
na tabela 16, chega-se a um valor constante para a demanda mensal de água para
uso não potável de 4300 l/mês ou seja, cerca de 144 l/dia.
Em comparação com o método apresentado, este exemplo mostra já um
refinamento do dito método, agora levando em consideração a demanda mensal,
com a ressalva de se considerar a demanda constante e para aquelas
condicionantes específicas, ou seja, alterando qualquer das variáveis a demanda
será outra com outras implicações.
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Assim, só com a introdução da variável “demanda”, pode-se efetuar a análise para
um reservatório que atenda as necessidades mensais de água para fins não
potáveis. Para o exemplo de demanda ilustrado na tabela 16 pode-se adotar um
reservatório de 5.000 l cujo custo, dependendo do material utilizado, será de R$
1.099,50 para reservatório de fibra de vidro (tabela 5) ou de R$ 1.509,00 para
reservatório de polietileno (tabela 6).
Tabela 16: Cálculo da demanda constante para uma casa com 4 pessoas
Cálculo da Demanda Constante
un
lavagem/mê
s

Qntd. ( L )

un
lavagem/mê
Lavagem de carros
s

Qntd. ( L )

Máquina de lavar
roupa

valor

40

10
valor

150
Qntd. ( L )(2a6)
2,0

valor

Piscina

un
m_
un
m_

Qntd. ( L )
2,0

valor

Jardim

un
m_

Qntd. ( L )
2,0

valor

Piso térreo

Qntd. ( L )
2,0

valor

Piso subsolo

un
m_

Vaso sanitário

L/mês
400
L/mês
0

0

0

L/dia
0

L/mês
0

5

dias /mês L/dia L/mês
10
10
100

10

dias /mês L/dia L/mês
10
20
200

dias /mês L/dia L/mês
0
0
0
0

L/descarga(6a1
un
5)
descarga/pes. pessoas L/dia L/mês
L/pessoa
6
5,0
4
120 3600

Categoria de
Consumo
Litros/mês
Piscina
0
Jardim
100
Piso térreo
200
Piso Subsolo
0
Vasos sanitários
3600
Lavagem de carros
0
Máquina de lavar
roupa
400
Demanda
constante
4300
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Com isso, introduzindo-se uma a uma as demais variáveis componentes do sistema
de aproveitamento de água de chuva (canalização adicional, instalação elétrica,
bomba de recalque e manutenção do sistema) o método apresentado será refinado
de modo a se saber o ponto de “corte” onde o sistema de aproveitamento de água
de chuva deixa de ser interessante sob o aspecto econômico.
Portanto, uma análise mais exigente do ponto de vista econômico, que permita um
estudo passo a passo das etapas de implantação do sistema de aproveitamento de
água de chuva conforme descrito acima, pode e deve ser estudada.
Assim sendo, confirma-se a necessidade de dimensionamento do reservatório de
modo adequado e a avaliação preliminar objeto do presente trabalho, tendo em
conta o peso do custo da reservação.
A constatação não diminui a importância da análise preliminar, pois o método
proposto neste trabalho visa alcançar a população de baixa renda que, amiúde,
sofre com a incerteza do abastecimento regular de água, necessitando, de maneira
geral, armazenar a maior quantidade possível de água (de chuva ou não) para
atender suas necessidades e demandas diárias.
6.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A APLICABILIDADE DO MÉTODO PROPOSTO E
DE SUAS LIMITAÇÕES
Assim proposto, o método, de caráter de análise preliminar, pode ser aplicado pelos
usuários para, em uma primeira consideração, decidir pela implantação ou não do
sistema de aproveitamento de água de chuva, ou seja, a compra do(s)
reservatório(s).
Serve de base para uma análise mais profunda, por técnicos, em que pese
considerações de ordem técnica mais complexas, tais como o custo da água potável
escalonada, como a fornecida pela SABESP, e não o custo médio, como usado no
presente trabalho. Destaca-se aqui a importância desse fator para residências
pequenas onde o consumo e consequentemente o valor da tarifa é fortemente
influenciado pelo escalonamento.

78

Sendo um método para análise preliminar, como já dito, muitas são as suas
limitações.
Considerou-se neste trabalho o uso de toda a água precipitada, ou seja, toda a água
de chuva precipitada e armazenada foi utilizada, fator que também deve ser
analisado à parte nos casos em que há grande variação da precipitação.
Limitou-se a análise para três tipos de reservatórios (fibra-de-vidro, polietileno e
concreto armado). Porém o uso de outros tipos de reservatórios ou de materiais que
modifiquem as condições de contorno adotadas poderá alterar, em grau significativo,
as conclusões de análise pelo usuário e conseqüentemente as opções adotadas. O
uso de soluções simples para reservatórios (tambores, entre outros) podem viabilizar
a implantação do sistema de aproveitamento de água de chuva, porém em
detrimento da questão sanitária.
Além disso, optou-se pela análise de somente três tipos de investimento financeiro,
deixando de lado outros, que poderiam influenciar na decisão do usuário de
implantar o sistema de aproveitamento de água de chuva.
Só a consideração do reservatório como variável significativa para o estudo em
questão limita a análise sobre a implantação ou não do sistema de aproveitamento
de água de chuva. A complementação da análise levando-se em conta as outras
variáveis do processo podem confirmar ou não, de maneira mais vigorosa, a
conclusão a que se tenha chegado, isto é, a opção por parte do usuário em
implantar o sistema ou aplicar o seu capital em um investimento financeiro.
Tomando por base o método apresentado e inserindo-se as variáveis que compõem
o sistema, uma a uma, poder-se-á verificar que determinadas variáveis podem
confirmar a decisão do usuário em implantar ou não o sistema.
Outra consideração que deve ser feita para esclarecer ainda mais o caráter
preliminar da análise pelo método apresentado considera o consumo máximo de
água de chuva, isto é, o consumo da água de chuva armazenada em sua totalidade,
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é que este método não leva em consideração o número de usuários tampouco os
pontos de consumo onde a água pluvial será usada.
Caso se deseje utilizar o método apresentado, considerando uma região específica
da cidade de São Paulo, pode-se utilizar os dados constantes nas tabelas
apresentadas no anexo G onde são indicados os índices pluviométricos anuais e
mensais por subprefeitura.
Além disso, para se dimensionar o reservatório mais adequado, pode-se usar os
dados constantes no anexo H que fornece a série histórica, no período de 1931 a
1990, da precipitação máxima no período de 24hs e da precipitação mensal para a
cidade de São Paulo.
O método apresentado pode ser adequado para outras regiões brasileiras e os
dados de precipitação podem ser encontrados no anexo I.
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7. CONCLUSÃO
Que todos nós, algum dia,
saibamos valorizar os presentes vindos da natureza.
Desta maneira estaremos preservando não só as nossas vidas,
mas também o Universo.
Group Raindrops

O trabalho teve como foco a elaboração de um procedimento expedito que
permitisse ao usuário poder optar pela implantação ou não do sistema de
aproveitamento de água de chuva, baseado em critérios econômicos preliminares,
aliados às suas reais necessidades; construir tabelas e gráficos que ajudassem a
esse usuário em sua escolha e permitir uma visualização mais clara dos dados
disponíveis.
A opção pela análise somente do custo do reservatório de água e considerando os
demais itens da instalação (calhas, tubulação, ralos, entre outros) já instalados ou
dentro do orçamento de construção do usuário e, por conseguinte, sem influência no
custo da instalação, visou a uma simplificação da própria análise sem prejuízo das
considerações feitas ao longo do trabalho, relativas à inclusão de variáveis aqui não
consideradas por opção pela simplificação.
Ao adquirir reservatórios de grandes capacidades para armazenamento de águal, os
usuários podem aproveitar um bem fornecido pela natureza, porém esse ganho deve
ser cotejado economicamente com a deixam a compra de equipamentos adequados
as suas necessidades.
Se o usuário concluir pela implantação do sistema de aproveitamento de água de
chuva, com a instalação do(s) reservatório(s), ele poderá refinar sua análise
incluindo o custo de implantação de bomba de recalque. Se ainda for viável a
implantação do sistema outras variáveis poderão ser analisadas, uma a uma, até
que o sistema de aproveitamento de água de chuva alcance o grau de satisfação ou
mesmo de sofisticação ainda vantajoso sob a ótica financeira/econômica. Tais
variáveis são a instalação elétrica, tubulação adicional, custo da operação, custo de
manutenção. Lembrando que o acréscimo das variáveis tende a aumentar o custo
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de implantação do sistema de aproveitamento de água de chuva e frequentemente,
o custo de operação.
Assim a análise de sensibilidade passa a ter importância para o refinamento do
método aqui apresentado sendo, assim, objeto de um estudo futuro.
A partir dos dados obtidos neste trabalho e do procedimento proposto tanto a opção
da escolha do reservatório quanto a decisão de se implantar ou não o sistema de
aproveitamento de água de chuva podem ser feito com maior segurança.
Ao tomar contato com o procedimento proposto neste trabalho o usuário percebe
que a substituição da água tratada pela água de chuva evita que a primeira seja
desperdiçada em atividades menos nobres que não a requeiram, que permite,
assim, uma economia nas suas contas e que o custo de implantação pode ser
amortizado dentro de um prazo normalmente adequado para sua condição e
moradia, além de resolver, parcial ou totalmente, suas necessidades.
Como decorrência da aplicação do método desenvolvido os resultados de
viabilidade econômica preliminar mostram as seguintes conclusões para situações
típicas de residências:
1. Residências populares com área de captação de 50 m² :

economia anual

conseguida é menor que os rendimentos das aplicações sugeridas e o tempo de
retorno do investimento é significativamente longo inviabilizando a instalação dos
reservatórios definidos no presente estudo;
2. Residências de padrão médio com área de captação de 100 m²: economia anual
conseguida é menor que os rendimentos das aplicações sugeridas e o tempo de
retorno do investimento é significativamente longo inviabilizando a instalação dos
reservatórios definidos no presente estudo ;
3. Residências de padrão elevado com área de captação de 300 m²: a economia
anual conseguida é maior que os rendimentos das aplicações sugeridas no
trabalho e o período de retorno do investimento é bastante aceitável viavilizando
a instalação dos reservatórios definidos no presente estudo
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Aparentemente a implantação do sistema de aproveitamento de água de chuva
poderá se tornar viável economicamente se forem adotadas políticas públicas, leis
específicas, financiamentos subsidiados e projetos de pesquisa envolvendo agentes
pró-ativos, especialmente na área pública, e que propiciem uma aceleração na
implantação do sistema de aproveitamento de água de chuva trazendo, com isso,
um considerável ganho de escala.
Em continuidade aos estudos aqui feitos, pretende-se ajustar o procedimento
proposto e as curvas obtidas para uma situação mais geral, que inclua não só o
reservatório mas os demais itens do sistema de aproveitamento de água de chuva,
tais como bombas de recalque, filtros entre outros, além de se fazer um estudo
sobre o custo de manutenção e o cálculo da demanda, ou seja, incluir como
variáveis do sistema e procedimento propostos a demanda, o custo de manutenção
e os demais elementos que fazem parte do custo de instalação, em princípio
isoladamente um do outro e posteriormente em conjunto.
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ANEXO A
Resumo das leis municipais e estaduais sobre água de chuva no Brasil
ANEXO A – Resumo das leis municipais e estaduais sobre água de chuva no
Brasil
1. SÃO PAULO/SP – Lei 13.276, 2002.

É a “lei das piscininhas”. Obriga a

retenção de água em terrenos com impermeabilização de mais de 500 m²;
2. SANTO ANDRÉ/SP – Lei 7.606, 1997. Cria uma “taxa de drenagem”,
calculada com base na precipitação pluviométrica e porcentagem de
impermeabilização;
3. GUARULHOS/SP – Lei 5.617, 2000. Obriga a inclusão de reservatórios de
retenção nos projetos acima de 1 hectare (10.000 m²);
4. RIBEIRÃO PRETO/SP Lei 9.520, 2002. Igual à “lei das piscininhas”, obriga o
uso de reservatórios em terrenos com mais de 500m² impermeabilizados;
5. RIO DE JANEIRO/RJ – Lei estadual 4.393 e decreto municipal 23.940, 2004.
Obriga a retenção e uso da água de chuva. O Estado tem também uma lei de
cobrança da água (Lei 4.247);
6. CURITIBA/PR – lei 10.785, 2003. Cria o Programa de uso racional, que obriga
a adoção de medidas de economia e captação de água de chuva e servida;
7. PATO BRANCO/PR – Lei 2.349, 2004. Igual à de Curitiba, porém com
definição de área mínima. Para residências acima de 200m², prédios
comerciais acima de 100m² e para todas as indústrias, obras públicas e
educacionais.
8. FOZ DO IGUAÇU/PR – Lei 2.896, 2004. Igual à de Curitiba, cria um Programa
de conservação e uso racional e institui medidas de economia e para uso de
fontes alternativas.
Fonte: O Estado de São Paulo, pg. Cc6 Construção, 05 de junho de 2005.
9. SÃO PAULO/SP - Lei nº 14.018, 2005. Institui o Programa municipal de
conservação e uso racional da água em edificações.
Fonte: Diário Oficial do Município de São Paulo, nº 120, 29 de junho de 200
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ANEXO B
Pesquisa de mercado realizada na cidade de São Paulo em 28/07/2005 para
reservatórios pré-fabricados em fibra de vidro e polietileno nas lojas A e B
ANEXO B – Pesquisa de mercado realizada na cidade de São Paulo em
28/07/2005 para reservatórios pré-fabricados em fibra de vidro e polietileno nas
lojas A e B
Reservatórios pré-fabricados em fibra de vidro
CAPACIDADE
(L)
310
500
1000
1500
2000
3000
4000
5000
6000
7500
10000
15000
20000

LOJA A
(R$)
97,90
151,30
247,90
330,90
515,90
700,00
1099,00
1459,90
1639,90
2319,90
-

Reservatórios pré-fabricados em polietileno
CAPACIDADE
LOJA A
(L)
(R$)
100
43,40
150
56,40
310
96,80
500
146,00
750
249,00
1000
349,00
1500
479,00
2500
986,00
5000
1509,00
6000
2190,00
8000
2990,00
10000
3650,00
12000
4650,00

LOJA B
(R$)
99,00
149,00
275,40
339,00
515,00
705,00
920,00
1100,00
1470,00
1640,00
2322,00
3520,00
4710,00

LOJA B
(R$)
50,00
59,00
100,00
145,00
250,00
350,00
500,00
1000,00
-

PREÇO MÉDIO
(R$)
98,45
150,15
275,15
334,95
515,45
702,50
920,00
1099,50
1464,95
1640,00
2320,95
3520,00
4710,00

PREÇO MÉDIO
(R$)
46,70
57,70
98,40
145,50
249,50
349,50
489,50
993,00
1509,00
2190,00
2990,00
3650,00
4650,00
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ANEXO C
Cálculo do custo de um reservatório de concreto armado
ANEXO C – Cálculo do custo de um reservatório de concreto armado
1.Vala
1.1 Escavação manual
4,00 x 4,00 x 2,30 = 36,80m³ x R$ 24,61 = R$ 905,65
1.2 Transporte de material escavado
36,80 x 30,00 = 1.104,00 m³xkm x R$ 1,14 = R$ 1.258,56
1.3 Regularização com areia
4,00 x 4,00 x 0,20 = 3,20m³ x R$ 67,07 = R$ 214,62
Subtotal 1 = R$ 2.378,83
2. Reservatório
2.1 Concreto Fck 10 Mpa para lastro
3,60 x 3,60 x 0,10 = 1,30m³ x R$ 283,66 = R$ 367,62
2.2 Forma comum
Paredes 4,00 x 3,00 x 2,00 = 24,00m² x R$ 54,40 = R$ 1.305,60
Paredes 4,00 x 2,70 x 1,80 = 19,44m² x R$ 54,40 = R$ 1.057,54
2.3 Concreto Fck 25Mpa
Fundo 3,00 x 3,00 x 0,20 = 1,80m³ x R$ 354,28 = R$ 637,70
Paredes 2,00 x 3,00 x 1,80 = 10,80m³ x R$ 354,28 = R$ 3.826,22
Paredes 2,00 x 2,70 x 1,80 = 9,72m³ x R$ 354,28 = R$ 3.443,60
2.4 Aço Ca-50
22,32 x 100 = 2.232,00kg x R4 4,74 = R$ 10.579,68
Subtotal 2 = R$ 21.217,96
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Total 1 = subtotal 1 + subtotal 2 = R$ 23.596,79
Reajuste (0,244806) = R$ 5.776,64

Total 1 reajustado = R$ 29.373,44
3.Tampa
3.1 Concreto Fck 25Mpa
3,00 x 3,00 x 0,10 = 0,90m³ x R$ 354,28 = R$ 318,85
3.2 Forma comum
1,00 x 3,00 x 3,00 = 9,00m² x R$ 54,40 = R$ 489,60
4,00 x 3,00 x 0,10 = 1,20m² x R$ 54,40 = R$ 65,28
3.3 Aço
0,90 x 80,00 = 72,00kg x R$ 4,74 = R$ 341,28

Total 2 = R$ 1.215,01
Reajuste (0,244806) = 297,44
Total 2 reajustado = R$ 1.512,45

Total geral = total 1 reajustado + total 2 reajustado = R$ 30.885,89

Com o valor do custo acima definido pode-se calcular o valor por m³ de reservação,
ou seja:
R$ 30.885,89: 18m³ = R$ 1.715,88/m³.

Considerando US$ 1,00 = R$ 2,3753 tem-

se que o custo em dólar é de US$ 722,3845/m³
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ANEXO D
Elaboração das tabelas para cálculo do volume anual armazenado e da
economia anual (tabelas de 7 a 12)
ANEXO D – Elaboração das tabelas para cálculo do volume anual armazenado
e da economia anual (tabelas de 7 a 12)
Para se construir a tabela abaixo os seguintes cálculos foram executados:
1. Vr = (i/1000) x Ac
2. Economia anual = Vr x custo do m³ médio de água da SABESP
Onde:
Vr – volume de água de chuva armazenado por ano (m³).
Ac – área de captação (m²).
i – índice pluviométrico médio anual (mm).
Custo do m³ médio de água da SABESP considerado para o presente trabalho =
R$ 1,44 (julho de 2005).
Entrando-se com o valor do índice pluviométrico, em milímetros, e da área de
captação, em metro quadrado, a tabela fornece o volume de água de chuva
armazenado, em metro cúbico, por ano. Entrando-se com o valor do custo médio
por m³ de água, em reais, a tabela fornece a economia anual, também em reais.

Índice
Pluviométrico
(mm)

Área de
Captação (m²)

Volume de
Água de Chuva
Armazenado
por Ano
(m³/ano)

Custo Médio
por m³ de
Água
(SABESP)
(R$)

Economia
Anual
(R$)
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ANEXO E
Modelo simplificado para estimativa de consumo de água
ANEXO E – Modelo simplificado para estimativa de consumo de água
Cálculo da Demanda Constante
un
Máquina de
lavar roupa

L/mês

Qntd. ( L )

valor

L/mês

Qntd. ( L )(2a6)

valor

L/dia

L/mês

Qntd. ( L )

valor

dias
/mês

L/dia

L/mês

Qntd. ( L )

valor

dias
/mês

L/dia

L/mês

Qntd. ( L )

valor

dias
/mês

L/dia

L/mês

L/dia

L/mês

lavagem/mês
un

Piscina

m_

un
Jardim

m_

un
Piso térreo

m_

un
Piso subsolo

m_
un

Vaso
sanitário

valor

lavagem/mês
un

Lavagem de
carros

Qntd. ( L )

L/descarga(6a15)

L/pessoa

Categoria de
Consumo
Litros/mês
Piscina
Jardim
Piso térreo
Piso Subsolo
Vasos
sanitários
Lavagem de
carros
Maquina de
lavar roupa
Demanda
constante

Fonte Supergreen Ecomateriais maio/2005

descarga/pes. pessoas
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ANEXO F
Características da bomba de recalque
ANEXO F – Características da bomba de recalque
A bomba indicada é a bomba submergível Anauger 700 filtro flutuante (32l/min)
preço de R$ 245,00 em maio/2005.
Fonte Supergreen Ecomateriais maio/2005
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ANEXO G
Índices pluviométricos da cidade de São Paulo
por subprefeitura
ANEXO G - Índices pluviométricos da cidade de São Paulo
por subprefeitura

Indices Pluviométricos Anuais por Subprefeitura - mm
SUBPREFEITURAS

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Aricanduva/Formosa 1802 1214 1177 1271 1606
Afonso Pena
1013
Butantã
1762 1279 1423 1292 1454
Campo Limpo
1360 1156 1311 1247 1391
Capela do Socorro
1313 1306 1236 1144 1172
Ermelino Matarazzo 451
1122 1572
Freguesia do Ó
1782 1198 1692 1271 1802
Guaianazes
1656 1550 1327 1302 1281
Ipiranga
1654 1291 1301 1269 1284
Itaquera
1391 1368 1290 1092 1317
Itaim
Jabaquara
1745 1312 1345 1228 1497
Jacanã/Tremembé
1653 1236 1283 1114 1588
Lapa
1671 1285 1413 1079 1444
M'Boi Mirim
*
*
*
*
*
Vila
Maria/Vila
1625 1201 1302 1248 1522
Guilherme
Mooca
1710 1184 1350 1426 1521
Parelheiros
*
*
*
*
*
São Miguel
1677 1395 1370 1202 1429
Penha
1654 1248 1755 1758 1903
Pinheiros
1650 1145 1439 1174 1505
Pirituba
1515 1261 1566 1213 1385
Perus
1286 1201 1259 1087 1529
Santo Amaro
2101 1681 1940 1693 1521
Sé
2413 1505 1447 1426 1825
São Matheus
1650 1240 1100 1247 1506
Santana
1480 1089 1194 1047 1247
Vila Maria
1698 1290 1440 1265 1537
Vila Prudente
1901 1239 1350 1116 1540
Tabela A: Índices pluviométricos anuais por subprefeitura.
Fonte: Prefeitura de São Paulo (2005).

1522
1347
1402
132
1173
1283
1400
1508
1546
1409
1292
1502
1547
*

1569
1822
1326
1120
1273
1450
1851
1483
1701
1707
1247
1875
1910
*

804
940
1131
1074
823
954
1106
1037
909
960
1229
928
1059
1199
*

1400
1320
1406
1219
1190
1219
1217
2059
1175
1339
1492
1482
820
1335
412

1432

1827

876

1296

1365
*
1398
1583
1342
1206
1335
1315
1615
1503
1235
1382
1444

1565
*
1301
1849
1511
1728
1453
1303
1991
938
1344
1512
1449

925
*
1003
912
1096
920
1278
946
993
824
702
1151
768

1196
283
1254
1536
1292
1047
1319
1405
1367
1264
1217
1447
1280
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Índices Pluviométricos Mensais por Subprefeitura - mm

Tabela B: Índices pluviométricos mensais por subprefeitura.
Fonte: Prefeitura de São Paulo (2005).

nov/04

dez/04

Aricanduva/Formosa

Subprefeituras

jan/04 fev/04 mar/04
263

319

86

abr/04 mai/04
153

64

jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04
96

80

2

13

82

115

127

Afonso Pena

237

200

125

129

62

43

79

2

7

83

154

199

Butantã

209

216

130

95

87

44

103

3

57

124

163

175

Campo Limpo

197

174

94

98

80

58

81

0

28

110

138

161

Capela do Socorro

174

168

121

159

65

60

74

1

23

94

109

142

Ermelino Matarazzo

197

199

115

107

46

55

76

1

13

88

130

192

Freguesia do Ó

251

188

117

107

52

37

94

0

2

76

122

171

Guaianazes

196

296

131

119

94

69

766

2

43

104

122

117

Ipiranga

234

291

97

143

64

61

96

0

34

4

14

137

Itaquera

191

280

106

120

69

86

76

2

27

90

122

170

Itaim

214

329

125

108

83

57

86

0

65

120

156

149

Jabaquara

145

252

155

149

71

64

99

0

24

97

232

194

Jaçanã/Tremembé

240

14

0

7

38

46

62

0

3

98

172

140

Lapa

202

196

130

117

74

45

83

4

12

111

191

170

M'Boi Mirim
Vila Maria/Vila
Guilherme

*

86

57

80

9

*

*

*

*

*

46

134

274

321

86

117

47

38

74

0

7

82

118

132

Mooca

226

253

98

96

72

32

63

2

18

73

157

106

Parelheiros

*

*

*

*

*

*

*

*

13

34

71

165

São Miguel

201

198

96

102

79

45

74

2

30

93

171

163

Penha

179

373

168

167

84

49

79

3

18

73

131

212

Pinheiros

203

164

108

83

115

42

87

4

23

118

182

163

Pirituba

188

162

93

120

43

17

45

0

6

87

132

154

Perus

239

257

125

83

63

38

85

1

3

123

153

149

Santo Amaro

155

196

133

210

67

53

119

1

35

98

145

193

Sé

266

204

123

90

45

53

71

3

10

85

157

260

São Matheus

167

285

164

188

87

49

79

0

24

66

81

74

Santana
Vila Maria/Vila
Guilherme

205

198

95

119

57

38

79

0

9

72

167

178

219

305

127

115

63

62

91

0

48

108

171

138

Vila Prudente

240

291

81

114

72

42

62

1

34

90

125

128
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ANEXO H
Gráficos climatológicos de São Paulo
ANEXO H – Gráficos climatológicos de São Paulo

Gráficos Climatológicos

Precipitação Máxima 24 Hs (mm)emSão Paulonoperíodo1931-1960
Precipitação Máxima 24 Hs (mm) em São Paulo no período 1961-1990
Gráfico A: Precipitação máxima no período de 24hs. em São Paulo
Fonte: Inmet (2005)

Gráficos Climatológicos

Precipitação Máxima 24 Hs (mm) em São Paulo no período 1931-1960
Precipitação Máxima 24 Hs (mm) em São Paulo no período 1961-1990
Precipitação (mm) em São Paulo no período 1931-1960
Precipitação (mm) em São Paulo no período 1961-1990
Gráfico B: Gráfico de precipitação mensal e máxima de 24hs.
Fonte: Inmet (2005)
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ANEXO I
Dados sobre precipitação pluviométrica no Brasil
ANEXO I – Dados sobre precipitação pluviométrica no Brasil
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