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RESUMO
O uso de água de pluvial ou reúso de águas servidas vem sendo adotado
como medida para reduzir o consumo de água potável, sobretudo nos grandes
centros urbanos. Essa medida tem sido impulsionada pela popularização dos
denominados prédios verdes, que adotam sistemas de certificação ambiental para
edificações, como é o caso do LEED® (Leadership in Energy and Environmental
Design) e do AQUA (Alta Qualidade Ambiental). Para atender aos requisitos dessas
certificações, muitos sistemas para aproveitamento de água não potável têm sido
projetados sem considerar os parâmetros adequados dessa implantação. Isso
resulta em significativa redução na eficiência, superdimensionamento desses
sistemas e incremento nos custos de implantação. A presente pesquisa identifica os
parâmetros adequados à determinação das demandas e ofertas não potáveis
relativas a uma edificação comercial, bem como o dimensionamento dos
reservatórios para uso de água não potável de acordo com as vazões das ofertas e
a sazonalidade das fontes. A metodologia da pesquisa compreendeu a
caracterização de todos os componentes do balanço hídrico para edificações
comerciais e a determinação desse balanço com base no uso de ferramenta
computacional, qual seja o software
EnergyPlus®, que realiza os cálculos
necessários às situações simuladas. O software EnergyPlus®, desenvolvido pelo
Departamento de Energia Norte Americano para simulação do consumo de energia
e água em edificações, possibilitou em cada cenário simulado, avaliar a melhor
opção entre as ofertas de água não potável disponíveis, assim como permitiu
determinar o melhor dimensionamento dos reservatórios de acordo com as
dinâmicas entre as ofertas e demandas consideradas.
Palavras Chave: Balanço hídrico; Simulação computacional; Sistemas prediais,
Água não potável; EnergyPlus.

ABSTRACT
The use of software for water balance determination in commercial buildings
with focus on the use of non-potable water sources.
The use of rain water or the reuse of wastewater has been adopted as a
measure to reduce drinking water consumption, mainly in large urban centers. This
measure has been driven by the increase in the number of so called green buildings,
which are those that adopt environmental certification systems, such as LEED®
(Leadership in Energy and Environmental Design) and AQUA (High Environmental
Quality) being built. In order to comply with the certifications’ requirements many
water reuse systems have been designed without taking into account the proper
parameters for their implementation, which results in efficiency reduction, over sizing
and higher implementation costs. This research aims to identify the proper
parameters in determining the demand and supply of non-potable resources in a
commercial building, as well as to optimize the size of the non-potable water tanks
according to the flow rates and seasonality of the sources. This research
methodology involved the definition of all the components of a water balance for a
commercial building and the development of a proper balance using the
EnergyPlus® software for the necessary calculations in the simulated scenarios. The
EnergyPlus® software was developed by the U.S. Department of Energy for energy
and water consumption simulations. The software identifies the best option among
the non-potable water sources available in each simulated scenario and also allows
determining the right size of the water tanks in accordance with the demand and
supply dynamics being considered.
Key words: computer simulation, water balance, MEP systems, non-potable water,
EnergyPlus®.
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1 INTRODUÇÃO

A água é condição determinante para a existência da vida, essencial para o
desenvolvimento socioeconômico e a garantia do equilíbrio ecológico e ambiental
das nações. Apesar de ser considerada um recurso renovável, dada a existência do
ciclo hidrológico (OLIVEIRA, 1999), tem-se tornado um recurso escasso e finito. A
escassez de água afeta, de diferentes maneiras, a todos os continentes. Segundo
dados de 2012, cerca de 1,2 bilhão de pessoas, quase um quinto da população
mundial, vivem em áreas de escassez física e 500 milhões de pessoas estão
próximas a esta situação. Outro 1,6 bilhão enfrenta escassez econômica de água,
pela falta de infraestrutura governamental para extração e distribuição de água dos
rios e aquíferos (WWAP, 2012).
A escassez de água é um dos principais problemas a serem enfrentados por
muitas sociedades no século XXI. O consumo da água cresceu duas vezes mais do
que o crescimento populacional no último século e, embora não ocorra em nível
global, um número crescente de regiões apresenta escassez de água potável. Tais
condições são resultados do crescimento demográfico e da elevação do consumo
impulsionado pelo aumento da renda per capita (WWAP, 2012).
Nos últimos cinquenta anos, o número de habitantes no mundo mais que
duplicou, de 2,5 bilhões em 1950 para 7 bilhões em 2011 (UNFPA, 2013) e, as
previsões ilustradas na Figura 1, indicam 9,7 bilhões em 2050 (POPULATION...,
2013). No Brasil, estima-se que a população passe de 195,5 para 227,5 milhões em
2050, um crescimento da ordem de 16% (POPULATION..., 2013), problematizado
pela tendência de concentração do crescimento nos centros urbanos. Como se
observa na Figura 2, em 2015, mais de 174 milhões, ou seja, 84% da população
brasileira estarão vivendo em centros urbanos e, em 2050 a porcentagem será de
91% com cerca 202 milhões de pessoas (UNITED NATIONS NEW YORK, 2012).
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Figura 1 - Previsão de população mundial em 2050

Fonte: POPULATION REFERENCE BUREAU (2013) Trad. do autor

Figura 2 - Projeção do crescimento da população urbana brasileira

Fonte: POPULATION REFERENCE BUREAU (2013) Trad. do autor

O incremento da população e sua concentração em áreas urbanas eleva a
pressão sobre os recursos hídricos. A previsão é que a demanda urbana brasileira
de água aumente em 21,4%, passando de 266 m³/s em 2010 para 323 m³/s em
2025, como se apresenta na Figura 3. Fatores sociais, econômicos e culturais
também exercem pressão sobre o uso da água. O consumo per capita de água na
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região sudeste é de 189,7 L/hab. dia, enquanto que na região nordeste é de 120,6,
como se observa na Tabela 1.

Figura 3 - Crescimento da demanda urbana de água potável no Brasil

Fonte: Dados obtidos de ANA, 2010, p. 24

Tabela 1 - Consumo per capita de água potável nas regiões brasileiras
Região

Consumo médio per
capita de água
L/hab.dia

Norte

150,0

Nordeste

120,6

Sudeste

189,7

Sul

147,9

Centro-Oeste
Totalizações de todos os Grupos

157,5
163

Fonte: Dados obtidos de SNIS, 2011

O crescimento da população nas cidades, além da elevação da demanda,
intensifica o desequilíbrio no ciclo urbano da água. Esse ciclo é uma fração de um
ciclo maior, que é o ciclo da água na natureza, mas os desequilíbrios localizam-se
de forma ampla e sistêmica. Essas alterações podem intensificar a escassez tanto
de forma quantitativa, quanto de forma qualitativa, resultante, por exemplo, de
modificações da qualidade da água pela poluição (ABES, 2009).
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A eutrofização, principalmente devido à alta carga de nitrogênio e fósforo na
água, é o problema que mais afeta a qualidade da água em todo o mundo,
prejudicando substancialmente os usos benéficos da água. O transporte fluvial de
nitrogênio inorgânico e fósforo aumentou expressivamente nos últimos dois séculos.
Nos países em desenvolvimento, a proporção de esgoto descartado sem
tratamento é superior a 80%, poluindo rios, lagos e áreas costeiras (WWAP, 2012).
No Brasil, em 2011, cerca de 70% do esgoto gerado era coletado, sendo que menos
da metade eram tratados, como se observa na Figura 4. Na região sudeste, onde se
verifica o maior índice de consumo de água per capita, esses valores chegam a
61,1% e 41,2%, respectivamente.

Figura 4 - Coleta e tratamento de esgoto nas regiões brasileiras (%)

Fonte: SNIS, 2011
Mudanças econômicas e sociais têm impactos relevantes sobre o uso da água.
Grande parte dos países da América Latina, incluindo o Brasil, alicerça sua
economia na produção e exportação de recursos naturais (WWAP, 2012). Como a
demanda global por minérios e produtos agrícolas continuam crescendo, o uso da
água segue intensificando-se. Esse cenário indica a problemática de se balancear
as demandas de água atuais e futuras entre usos concorrentes, incluindo
ecossistemas e seus serviços (WWAP, 2012).
Outro aspecto de especial relevância refere-se às mudanças climáticas
atribuídas ao aquecimento global. Importantes modificações no regime de
precipitações em escala mundial se encontram em curso, o que pode causar
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impacto direto nos recurso hídricos disponíveis (STEDMAN, 2009 apud ABES,
2009).
Estudos coordenados pelo Painel Intergovernamental de Mudança Climática
(IPCC, em inglês) indicam importante diminuição da precipitação pluviométrica na
América do Sul até o ano de 2030, com especial redução na região Nordeste do
Brasil

(IPCC, 2007), como indicado

na Figura 5. De acordo com os cenários

simulados, o IPCC prevê também que o número de pessoas que sofrerão com maior
estresse hídrico na América do Sul, está entre 12 e 81 milhões na década de 2020,
e entre 79 e 178 milhões em 2050.

Figura 5 - Alterações nas precipitações na América do Sul até 2030

Fonte: IPCC, 2007
Esse cenário tem impulsionado a adoção de fontes alternativas à água potável
para reduzir os impactos em custo e garantir a disponibilidade de água nos grandes
centros urbanos. Cada vez mais a adoção de água não potável está sendo
implementada em empreendimentos comerciais, industriais e residenciais como
medida de redução da demanda por água potável. Essa medida é uma importante
ferramenta para promover o adequado uso da água e minimizar os problemas de
escassez. Contudo, muitas medidas de redução da demanda por água potável são
implementadas devido à demanda de mercado criada em torno dos denominados
prédios verdes. Essa demanda foi impulsionada pela crescente popularização dos
sistemas de certificação para edificações. A questão que se coloca é que a
implantação desses sistemas não garante que sejam considerados todos os fatores
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relacionados ao processo, quais sejam, o correto dimensionamento das demandas
e ofertas existentes, os reservatórios necessários para garantir a correta captação, o
tratamento e utilização das fontes não potáveis, e a influência da dinâmica de
funcionamento dos sistemas na qualidade da água armazenada.
O primeiro problema está na determinação das demandas existentes. Os
sistemas de certificação para prédios verdes indicam valores médios de pico. Esses
valores, por um lado, não levam em conta as sazonalidades características de cada
uma das demandas, e por outro, baseiam-se em referências bibliográficas ou
normas desatualizadas que não incorporaram o desenvolvimento tecnológico dos
equipamentos consumidores de água.
O segundo problema está na definição dos volumes dos reservatórios de
captação e/ou armazenamento, bem como a sua dinâmica de abastecimento
realizada pelas mais variadas fontes potáveis e não potáveis disponíveis na
edificação.

Os

trabalhos

disponíveis

descrevem

diversos

estudos

para

dimensionamento de reservatórios de água, porém sem considerar a interação entre
as diversas fontes.
Rupp,

Munarim

e

Ghisi

(2011)

estudaram

diversos

métodos

de

dimensionamento de reservatório para aproveitamento de água de pluvial. Segundo
os autores, o método do máximo aproveitamento oferece a possibilidade de analisar
graficamente o volume anual aproveitável de água de chuva em função de diferentes
volumes de reservatório. Ainda segundo esses autores, o método de análise da
simulação permite determinar a eficiência do sistema para cada volume de
reservatório. Descrevem ainda os mesmos autores, que os métodos Azevedo Neto e
Prático Inglês resultam em reservatórios superdimensionados, assim como em
diversas variações nos cálculos utilizando o método de Rippl. Os autores analisaram
também o método prático alemão e prático australiano, os quais forneceram volumes
de reservatório mais conservadores, mas também superdimensionados.
O uso de métodos de dimensionamento de reservatório torna-se problemático
quando aplicado a um sistema misto de aproveitamento de água não potável. Os
resultados podem ser incompatíveis com as necessidades e condições existentes no
local. Por outro lado, podem indicar superdimensionamento, pois o objetivo principal
não é só desenvolver uma nova fonte de abastecimento com elevado nível de
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confiabilidade, mas sim possibilitar a maior redução do uso de água potável. Essa
inadequação faz com que os sistemas implantados não atendam a suas
expectativas e, mais frequentemente ainda, sejam superdimensionados para o que
está sendo proposto. Esse resultado, em ambos os casos, resulta em redução na
eficiência dos sistemas, gerando descrédito e frustração dos usuários, além de
custos de implantação e manutenção elevados.
Tendo em vista essa realidade, faz-se necessário aprimorar estudos que
auxiliem no desenvolvimento de projetos de uso de água não potável em
edificações. Esse aprimoramento permite que a determinação das demandas seja
realizada com base em parâmetros melhor determinados, para um dimensionamento
racionalizado dos sistemas de reserva e tratamento.
Para

superar

os

desafios

da

determinação

das

demandas

e

do

dimensionamento de reservatórios, os métodos computacionais de simulação
permitem uma avaliação mais detalhada das variáveis que influenciam no projeto de
um sistema de aproveitamento de água não potável. Esses sistemas permitem que
dados climáticos horários sejam utilizados para determinar precipitação, umidade,
temperatura, etc., que podem influenciar tanto na determinação das ofertas quanto
nos cálculos de dimensionamento dos sistemas de armazenamento que podem
suprir determinadas sazonalidades das ofertas a serem aproveitadas.
Além disso, é possível simular a interferência de todos os componentes dos
sistemas, tais como as vazões de entrada e saída de tubulações e bombas, as
dinâmicas de extravasamento e a reposição dos reservatórios. A precisão dos dados
a serem inseridos ainda é um desafio. Diante disso, surgiu a proposta de realização
da presente pesquisa, a qual busca contribuir para a redução de imprecisões
atualmente observadas nos projetos de uso de água não potável, particularmente
em edificações comerciais de escritórios.
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2 OBJETIVOS
2.1

Objetivo Geral
Este trabalho tem como objetivo o estudo do uso do software EnergyPlus ®,

desenvolvido pelo Departamento de Energia Norte Americano (US Department of
Energy) para simulação do consumo de energia e água em edificações, como
ferramenta de apoio para a realização do balanço hídrico em edificações comerciais
de escritórios, com foco no uso não potável de fontes alternativas de água.

2.2

Objetivos específicos
 Determinar as demandas potáveis e não potáveis de água em edificações
comerciais de escritórios;
 Determinar o volume dos reservatórios e sua otimização por meio da
aplicação do software EnergyPlus ® como ferramenta de projeto e;


Analisar a viabilidade do uso do software sob estudo como ferramenta de

tomada de decisão no desenvolvimento de projetos hidráulicos, em especial
aqueles que adotam o uso de fontes não potáveis de água.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A

revisão bibliográfica foi desenvolvida com intuito de se caracterizar as

principais demandas e ofertas comumente encontradas em edificações comerciais
de escritórios. As demandas e ofertas identificadas serviram como dados de entrada
para o desenvolvimento do balanço hídrico no software proposto.
Inicialmente foram descritos os conceitos sobre balanço hídrico e as variáveis de
demanda e ofertas envolvidas. A seguir, as demandas e ofertas foram analisadas de
modo a permitir o entendimento das variações quantitativas e qualitativas que
influenciam na determinação do balanço hídrico.
Por último, é apresentada uma caracterização do

software

EnergyPlus ®,

objeto deste estudo, e o respectivo detalhamento das ferramentas disponíveis e dos
dados de ofertas e demanda inseridos para a realização das simulações do balanço
hídrico, bem como os resultados obtidos através destas simulações.

3.1

Gerenciamento do uso da água em edificações.
Segundo

Oliveira (1999), o gerenciamento da utilização da água com o

objetivo de preservar os recursos ambientais, principalmente, os recursos hídricos,
deve ser realizado nos três níveis sistêmicos:


Nível macro: sistemas hidrográficos;



Nível meso: sistemas públicos de abastecimento de água e de coleta de
esgoto sanitário e;



Nível micro: sistemas prediais.

Trabalho realizado pelo (PROSAB, 2009), descreve que tradicionalmente a
engenharia de recursos hídricos se detém com maior atenção e particularização em
nível macro e às quantidades de água a esse nível associado, considerando as
regiões e as bacias hidrográficas.
Quanto aos usos múltiplos, em nível macro, uma especial importância é dada à
disponibilidade e à demanda segundo os respectivos usos ou grupos de usuários,
embora o sistema de gerenciamento por bacia hidrográfica e respectivos órgãos de
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gestão tenham tornado possível identificar usuários de forma mais específica (ABES,
2009).
Em níveis meso e micro trabalha-se usualmente com uma particularização de
fatores ou parâmetros mais apropriados. Assim é o caso dos serviços de
saneamento básico, em que as quantidades e qualidades da água de um manancial
estão especialmente vinculadas ao abastecimento de determinada ocupação
urbana. Os regimes de operação de captação, tratamento e distribuição são
detalhadamente descritos e calculados. Adicionalmente, as qualidades das águas
envolvidas na prestação dos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário são
igualmente conhecidas em detalhe e monitoradas continuamente.
Análises detalhadas também ocorrem no âmbito das edificações. O
conhecimento particularizado das estruturas dos sistemas prediais hidrossanitários e
as qualidades das águas envolvidas têm grande importância, sendo objeto de
controle, monitoramento e estudos detalhados (ABES, 2009). O balanço hídrico
tratado neste trabalho atua em nível dos sistemas prediais, ou seja, em nível micro.
As ações que visam à redução de consumo de água em edifícios implicam
significativa redução, uma vez que grande parte da produção de água no setor do
saneamento público é destinada aos sistemas prediais (OLIVEIRA, 1999). Na região
metropolitana de São Paulo, o consumo em edificações comerciais de escritórios
representa aproximadamente 10,71% do consumo total, segundo Gonçalves (1995,
apud OLIVEIRA, 1999), como se ilustra na Figura 6.

Figura 6 -

Perfil de consumo de água de sistemas públicos de abastecimento
por setores na Região Metropolitana de São Paulo

.
Fonte: Dados obtidos de Gonçalves, 1995 apud OLIVEIRA, 1999
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Esses valores são muito semelhantes nos Estados Unidos, onde o consumo em
edificações comerciais de escritórios representa 10,2% do total (U.S. DEPARTMENT
OF ENERGY, 2012).
Com o objetivo de reduzir o impacto desse consumo, tem-se tornado frequente a
implantação de Programa de Uso Racional de Água – PURA, ou Programa de
Conservação de água. Segundo Oliveira (1999, apud SAUTCHUK, 2004) um
Programa de Uso Racional de Água propõe sistematizar as intervenções a serem
realizadas em uma edificação a partir de um amplo conhecimento do sistema. Esse
procedimento busca definir ações para a redução do consumo de água de modo a
garantir sempre a quantidade necessária para a realização das atividades
consumidoras, como o mínimo de desperdício. O autor descreve quatro etapas de
implantação de um PURA:
 Auditoria do consumo de água: é a etapa que permite o conhecimento da
utilização da água no sistema através de planejamento adequado para
realização de levantamento documental das características físicas e
funcionais do edifício e, em particular, dos sistemas hidráulicos e das
solicitações dos usuários ao sistema;
 Diagnóstico: é a síntese organizada do sistema de forma quantitativa e
qualitativa, tornando-se, assim, ferramenta indispensável para planejamento
de ações compatíveis;
 Plano de intervenção: é o conjunto de ações definidas em função do
diagnóstico e das condições técnico-econômicas, como o objetivo de reduzir
usos e desperdícios de água no sistema predial, sem, contudo, diminuir o
nível de conforto e de higiene e, principalmente, colocar em risco a saúde dos
usuários, devido ao menor volume de água a ser utilizado no sistema e;
 Avaliação do impacto de redução do consumo: é o processo de
verificação do efeito de cada uma das ações implementadas no sistema, por
meio da monitoração diária, semanal ou mensal do volume de água medido,
cujo valor é confrontado com o volume médio medido no período anterior à
implementação do PURA, considerando-se a influência das variáveis e
eventos nos dois períodos.
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Sautchuk (2004) descreve que o Programa de Conservação de Água – PCA,
implantado de forma sistêmica, significa promover o uso eficiente da água. Essa
eficiência representa redução do volume de efluentes gerados, a partir da otimização
do uso e da utilização de fontes alternativas, considerando os diferentes níveis de
qualidade da água necessários, de acordo com um sistema de gestão apropriado.
Segundo Vicker (2001, apud SAUTCHUK, 2004), nas edificações comerciais de
escritórios e institucionais, as ações de conservação de água adotadas contemplam
principalmente as seguintes atuações:


Ações corretivas de sistemas hidráulicos prediais;



Adequação

de

componentes

hidráulicos

(principalmente

bacias

sanitárias e mictórias);


Melhoria dos sistemas de controle de vazões;



Irrigação da área de jardins com maior eficiência;



Implementação de procedimento para as atividades consumidoras de
água e;



Reúso aplicado em torres de resfriamento, áreas de irrigação de jardins
e bacias sanitárias.

3.2

Balanço hídrico
O balanço hídrico compara as ofertas hídricas possíveis de serem utilizadas no

empreendimento com as demandas hídricas existentes, permitindo determinar o
balanço entre esses fluxos hídricos e o dimensionamento dos volumes de cada um
deles.
O balanço hídrico pode ser utilizado como ferramenta de projeto e de auditorias
do uso da água em edificações em funcionamento. Ele permite a análise dos
volumes disponíveis das fontes e das demandas, de modo a determinar qual a
melhor estratégia a ser adotada em cada situação. A realização do balanço hídrico
de consumo de água permite que o sistema predial de água seja representado
graficamente facilitando a análise dos dados disponíveis.

Apresentar o balanço

hídrico em um diagrama facilita a compreensão das ofertas de demandas existentes,
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como ilustrado na Figura 7, que apresenta o diagrama de um balanço hídrico de um
edifício comercial de escritórios que adota o uso de diversas fontes não potáveis.

Figura 7: Balanço hídrico conceitual de uma edificação comercial de escritórios

Fonte: Elaborado pelo autor

3.2.1 Demandas
Em um sistema predial comercial, é possível identificar diversas demandas. Em
edifícios de escritório as principais demandas são:


Sanitárias potáveis: consumos que demandam alta qualidade para uso
sanitário como lavatório de banheiro, torneiras de cozinhas e chuveiros;



Sanitárias não potáveis: consumos que demandam menor qualidade e
podem ser atendidos por água não potável como bacias sanitárias e
mictórias, torneiras de serviço; e



Irrigação: atendimento das necessidades hídricas de espécies vegetais
existentes;
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Torres de resfriamento: reposição das perdas por evaporação arraste e
purga da água de condensação da torre;



Reserva de incêndio: combate a incêndio e



Outros consumos: atendimento de consumos como espelhos d’água, e
fontes.

O diagrama apresentado na Figura 8 demonstra um balanço hídrico típico
hipotético desenvolvido para uma edificação que adota o uso de água potável e não
potável.



Estimativas de consumo
A demanda total de água em edifícios comerciais varia de acordo com diversos

fatores Seneviratne (2007) descreve que esta variação se deve à área construída,
ao número de funcionários ou locatários, ao tipo e quantidade de lojas existentes, às
demandas existentes, à eficiência dos sistemas instalados e fatores climáticos. Bint
(2011), analisando os consumos médios em edifícios comerciais de duas cidades
australianas, aponta que os valores pagos pela água utilizada e pelo efluente gerado
exercem pressões significativas no consumo. Aponta que na cidade de Auckland
onde os custos da água é 71% maior, o consumo é em média 26% menor que na
cidade de Wellington, como se demonstra na Figura 8.

Figura 8: Distribuição cumulativa dos usos das cidades de Auckland e
Wellington (Austrália)

Fonte: Bint (2011)
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A variabilidade entre as características de edifícios comerciais e seus
respectivos consumos de água representa um grande desafio na busca de um
padrão de consumo. Alguns estudos realizados nos Estados Unidos, Austrália e em
países da Europa buscam segmentar os tipos de edificações com o intuito de traçar
padrões de consumo semelhantes. No Reino Unido, a UK - Environmental Agency,
(2013), afirma que um edifício típico apresenta consumo médio de 9,3 m³ por
pessoa/ano e os edifícios mais eficientes consomem 6,4 m³ por pessoa/ano. Na
Austrália, a Water Corporation (2013) e a Sydney Water (2013), ambas
concessionárias de água, fornecem valores de consumo comparativos para que os
usuários possam avaliar o consumo de seus edifícios, como se verifica na Tabela 2.

Tabela 2 - Padrões de consumo de água em edifícios comerciais na Austrália
Perth

Sydney
Com torre de
Com torre de
resfriamento
resfriamento
(m³/m²/ano)
(m³/m²/ano)
0,61
0,32

Com torre de
resfriamento
(m³/m²/ano)
0,77

Com torre de
resfriamento
(m³/m²/ano)
0,4

Eficiente

0,84

0,47

0,91

0,62

Típico

1,01

0,64

1

0,71

Classificação
Melhor prática

Fonte: Dados de Perth obtidos de Sidney Water, 2013; e de Sydney de Water
Corporation (2013)
Outros estudos internacionais já foram desenvolvidos com o objetivo de
determinar o consumo médio em edifícios comerciais, a

Figura 9 resume os

resultados encontrados.

Figura 9: Estudos internacionais sobre o consumo médio em edifícios
comerciais

Fonte: Bint (2011)
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Os estudos disponíveis no Brasil apresentam apenas dados realizados em
pesquisas isoladas com amostras pouco significativas de edifícios. Isso dificulta
traçar um perfil de consumo para todo território nacional. Contudo, os dados
permitem uma visão do consumo encontrado em alguns grupos de edifícios, como
apresentado na Tabela 3.
Estudo de campo realizado em dez edifícios comerciais públicos de
Florianópolis, Santa Catarina, apresentam médias de consumo de 30,3 L/pessoa por
dia para edifícios sem torre de resfriamento e de 62,3 L/pessoa por dia em edifícios
com torre de resfriamento, como ilustrado na Figura 10. Esses números representam
uma média de 36,7 L/pessoa por dia para os prédios objetos do estudo (Kammers;
Ghisi, 2005).
Convertendo esta média para valores anuais, o resultado é de 9,3 m³/pessoa
por ano, se considerarmos um ano com 253 dias úteis, valor idêntico aos
apresentados pela UK – ENVIRONMENTAL AGENCY.

Figura 10 - Indicadores de consumo de água per capita em edifícios comerciais de
escritórios públicos em Florianópolis

Fonte: Kammers e Ghisi, 2005

Outro estudo realizado por Proença (2007) em dez edifícios comerciais,
também localizados em Florianópolis, resultou em uma média 58,9 L/pessoa por dia,
ou

14,9 m³/pessoa por ano, valores relativamente diferentes dos apresentados por

(Kammers; Ghisi , 2005).
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Relevante também é o estudo mais recente realizado por Barbosa (2013) em
edifícios comerciais de alto padrão na cidade de São Paulo. A pesquisa teve como
objetivo comparar o consumo de água em edifícios com certificação ambiental
LEED® em relação a edifícios não certificados. Os resultados apontaram um
consumo médio de 42,8 L/pessoa por dia, ou 10,7 m³/pessoa por ano, sendo que os
edifícios sem torre de resfriamento apresentaram um consumo médio de 39,9
L/pessoa por dia ou 10 m³/pessoa por ano, e aqueles que possuíam torre de
resfriamento apresentaram média

de consumo de 47,2 L/pessoa por dia ou

11,8 L/pessoa por ano, como está representado na Figura 11. A Tabela 3 apresenta
um resumo das bibliografias nacionais estudadas.

Tabela 3 - Dados sobre consumo médio de água em edifícios comerciais em três
estudos brasileiros
Kammers e Ghisi, 2005
Referência
Média geral
Média sem torre
de resfriamento
Média com torre
de resfriamento

Proença, 2007

Barbosa, 2013

m³/pessoa
por ano

L/pessoa
por dia

m³/pessoa
por ano

9,3

58,9

14,9

42,8

10,7

30,3

7,7

50,4

12,8

39,9

10,0

62,3

15,7

92,9

23,5

47,2

11,8

L/pessoa
por dia
36,7

L/pessoa m³/pessoa
por dia
por ano

Fonte: Dados obtidos de Kammers; Ghisi, 2005; Proença, 2007; Barbosa, 2013

Figura 11 - Consumo médio em edifícios de escritório na cidade de São Paulo

Fonte: Barbosa, 2013
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A Nota Técnica da Sabesp NTS 181 (SABESP, 2012) apresenta valores de
referência para o dimensionamento do ramal predial de água e do hidrômetro
adequado instalado na primeira ligação para diversas tipologias de edifícios. Para
edifícios comerciais, a NTS 181 define uma estimativa de 0,0615 m³/mês, ou 0,738
m³/ano por m² de área total construída. O documento não informa se este valor se
refere a um prédio com ou sem torre de resfriamento. Comparando este valor com
os dados australianos, nota-se que o valor está próximo dos valores apresentados
para o prédio típico sem torre de resfriamento (Tabela 2).



Quantificação das demandas em edifícios comerciais
Quanto à representatividade do consumo em edifícios comerciais, as pesquisas

internacionais apresentam uma grande diversidade. Na Austrália, pesquisas
apontam que 95% da demanda estão concentradas nos consumos sanitários, torres
de resfriamento e vazamentos, que representam consumo da ordem de 40%, 30% e
25%, respectivamente, dependendo da concentração de ocupantes e população
flutuante (AUSTRALIAN..., 2006). A média de consumo obtida nesses estudos é
apresentada na Figura 12.

Figura 12 - Divisão típica de demandas em edifícios de escritório na Austrália

Fonte: Dados obtidos de (Australian Government - Department of the
Environment an Heritage, 2006)
No Canadá, a REALpac (2011) realizou um estudo em 151 edifícios de
escritório, que concluiu que a torre de resfriamento representa o maior consumo,
com média de 40%, seguida dos consumos sanitários, 32% do total. Esse estudo
ainda concluiu que a irrigação se configura como a terceira maior demanda,
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representando em média 20% do consumo total, para os edifícios estudados, como
se representa na Figura 13.

Figura 13 - Distribuição típica de consumo em edifícios de escritório no
Canada

Fonte: Real Property Association of Canada REALpac (2011).
Nos Estados Unidos, dados apresentados pela EPA (2012) para diversas
tipologias de edifícios comerciais apresentam que, em edifícios de escritórios, o
maior consumo se concentra nos consumos sanitários (37%), seguidos das torres de
resfriamento (28%) e da irrigação (22%), como se visualiza na Figura 14.

Figura 14 - Distribuição típica de consumo em edifícios de escritório nos
EUA

Fonte: Dados obtidos de EPA, 2012

No Brasil poucos estudos foram realizados para determinação dos usos finais
em edifícios comerciais Kammers e Ghisi (2005) estimaram valores de demanda em
dez edifícios comerciais públicos localizados em Florianópolis. Os dados foram
estimados com base em entrevistas aos usuários, medições locais e comparações
com os de consumo da concessionária. Compilando os dados apresentados no
trabalho, observa-se que os consumos sanitários representam em média 51,8% e as
torres de resfriamento 28,8%, como demonstrado na Figura 15. Os dados podem
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estar ligeiramente destorcidos, visto que somente dois edifícios possuem torre de
resfriamento.

Figura 15 - Distribuição típica de consumo em edifícios de escritório em
Florianópolis.

Fonte: Adaptado de Kammers e Ghisi, 2005
Estudo realizado por Proença (2007), em outros dez edifícios comerciais da
cidade de Florianópolis, com usos relativamente diferentes entre si e ausência de
torres de resfriamento, identificou que a bacia sanitária representa em média 67,2%
do consumo, seguido das torneiras com 18,7% do total, conforme apresentado na
Tabela 4.

Tabela 4 - Distribuição de consumo de água potável em edifícios de escritório em
Florianópolis
Demandas

Média
(%)

Menor
(%)

Maior
(%)

Bacia Sanitária
67,2
52,0
84,6
Torneiras
18,7
6,8
38,4
1
Outros
11,7
2,6
35,0
Limpeza
2,4
1,3
4,3
1 água para consumo humano, lavação de louça ou destinada a outros
específicos.

Variação
(%)
52 - 84,6
6,8 - 38,4
2,6 - 35
1,3 - 4,3
aparelhos

Fonte: Dados obtidos de Proença, 2007

Para novas edificações é importante entender o comportamento de cada uma
das demandas previstas e buscar estimar os consumos o mais próximo da realidade.
É uma tarefa extremamente complexa devido à existência de variáveis de operação
futura que não são de conhecimento dos projetistas. A seguir, discutiremos o
funcionamento de cada demanda comumente encontrada em edificações comerciais
de escritórios.
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Aparelhos sanitários
A especificação de louças e metais sanitários é um dos fatores que determinam

o maior ou menor consumo de água em uma edificação. Ao longo de toda sua vida
útil, esse consumo pode representar entre 30% e 51% do total observado em uma
edificação. Portanto, o conhecimento sobre os consumos dos aparelhos a serem
especificados e sobre o comportamento previsto de usos é fundamental para a
definição desta demanda.
Dentro de uma edificação comercial de escritórios típica, os principais
equipamentos sanitários são: bacias sanitárias, mictórios, torneiras de lavatório,
torneiras de cozinha ou copa, torneiras de serviços e chuveiros.

 Bacias sanitárias
O consumo destes aparelhos é determinado pelo volume necessário para
remoção dos dejetos e pelo sistema de descarga empregado. No Brasil, a NBR
15.097/11, determina que qualquer bacia sanitária tenha capacidade de remover
determinada massa de dejetos com 6,8 ± 0,3 litros por descarga.
Segundo Alves et al. (2006), as bacias sanitárias disponíveis no mercado
nacional são, em sua maioria, de três tipos: convencional, integrada e acoplada.
Além disto, as bacias sanitárias comercializadas no mercado brasileiro e norte
americano são, na sua grande maioria, de ação sifônica. São poucos os modelos de
bacia de ação por arraste disponíveis no Brasil.
Pouco comercializados no Brasil, porém bastante difundidos nos Estados
Unidos, os sanitários de alta eficiência, denominados High-Efficiency Toilets,
reduzem significativamente o consumo de água por acionamento. Esta redução no
consumo normalmente é obtida com alterações no sistema de sifonamento e/ou com
a utilização de equipamento de descarga assistido por pressão, o que será
comentado mais adiante.
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 Aparelhos de descarga
Os aparelhos de descargas mais utilizados em empreendimentos comerciais
são as caixas acopladas e as válvulas de descarga. No mercado brasileiro, as caixas
acopladas comumente comercializadas possuem funcionamento por gravidade, ou
seja, a altura monométrica da água promove a pressão necessária para realização
da descarga e remoção dos dejetos (Alves et al., 2006).
O acionamento desses aparelhos pode ocorrer por meio dos seguintes tipos:
a) Acionamento único (Single Flush): quando acionado o botão da descarga,
todo o volume do dispositivo, em média 6.8 L, são utilizados na descarga.
b) Duplo Acionamento (Dual Flush): neste tipo dispositivo, o usuário pode
escolher o volume de água da descarga de acordo com o dejeto a ser
conduzido. Normalmente 6.8 L para sólidos e 4,5 L para líquidos. Este
segundo consumo normalmente é anunciado pelo mercado como sendo de
3 L, porém os testes são realizados de acordo com a norma NBR 15.097/11
que descreve que o volume utilizado para remoção de determinada massa
de dejetos seja de 6,8 litros ± 0,3 para o fluxo completo e, no máximo, 2/3
do volume total para o fluxo reduzido, ou seja, 4,5 L para bacia com
consumo de 6.8 L.
c) Pressão assistida: esse sistema de caixa acoplada, ainda pouco
comercializado no Brasil, utiliza ar comprimido para criar uma descarga com
mais arraste. Este ar comprimido é gerado pela própria pressão da água da
rede, que deve ter o mínimo de 18 mca, que é armazenado em um
recipiente dentro da caixa acoplada. Quando a descarga é acionada, o ar
comprimido empurra a água vigorosamente para realizar a descarga. Esses
equipamentos removem até 1.000 g de sólidos com volumes que variam
entre 3.2 e 3.8 L por descarga, um consumo consideravelmente menor
quando comparado com bacias convencionais e até mesmo com
equipamentos com duplo acionamento que, na média, consomem em torno
de 5,2 L por acionamento. Além do baixo consumo, os equipamentos com
pressão assistida têm como vantagem a redução na frequência de duplo
acionamento, muito comum nos demais equipamentos, que muitas vezes
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não conseguem fazer uma completa limpeza da louça com apenas uma
descarga.
Esses fatores somados aos padrões de uso dos usuários determinam o
consumo de água por pessoa para descargas sanitárias. Estas variáveis
contemplam a eficiência do sistema de descarga em remover os dejetos com
somente um acionamento, a quantidade média de uso dia, por usuários, as perdas
de água inerentes ao tipo de sistema escolhido, tal como as perdas para a bacia
sanitária durante o enchimento das caixas acopladas, dentre outras.

 Mictórios
Para avaliar o consumo de água em mictórios de edifícios comerciais,
considera-se que os usuários de escritórios utilizam o banheiro, em média, quatro
vezes durante às 8h que estão trabalhando, e que dessas utilizações três são para
urinar (US GREEN BUILDING COUNCIL, 2009, p. 171), além de ter como referência
que o consumo para descarga de um mictório eficiente é de, em média, 1 litro por
acionamento. É notória a contribuição para a redução no consumo de água à
instalação

desses

aparelhos

em

empreendimentos

comerciais

e

também

residenciais.
Os mictórios podem ser divididos em dois grandes grupos:
 mictório individual: fabricado em louça sanitária, podendo ser tipo pedestal de
apoiar no solo ou tipo suspenso de fixar na parede; e
 mictório coletivo: usualmente fabricado em chapa de aço (inoxidável ou
esmaltado) ou alvenaria (revestida com azulejo ou pintura especial) e
constituído por uma calha coletora.
O uso de mictórios coletivos é pouco comum em empreendimentos
comerciais, sendo utilizados em pequenas áreas, normalmente com acesso apenas
à equipe de manutenção.
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 Mictórios com acionamento por sensor
Alguns equipamentos hidráulicos apresentam controle do fluxo de água por
meio de sensores de ausência, geralmente do tipo infravermelho. Os equipamentos
que utilizam este mecanismo de controle apresentam uma unidade anexa eletrônica
em que se dá a leitura de informações e a emissão do comando de abertura do fluxo
de água.
De maneira geral, o sensor emite continuamente um sinal à espera de um
usuário. Quando este é identificado, inicia-se o ciclo de funcionamento do sistema.
Quando o sensor não identifica mais a presença do usuário em seu raio de ação, o
fluxo de água é iniciado. O alcance e o ângulo de abertura do feixe luminoso variam
segundo o modelo e o tipo do equipamento. Alguns desses equipamentos
apresentam alcance relativamente grande, como nos utilizados nos sistemas de
descarga de mictórios, podendo resultar em acionamentos acidentais apenas pela
passagem de uma pessoa próxima a ele, quando não configurados corretamente.

 Mictórios com acionamento hidromecânico
Entende-se como sistema de funcionamento hidromecânico aquele no qual o
usuário aciona o dispositivo de comando manualmente, e o fechamento se dá após
um determinado tempo de funcionamento. Este é um sistema automático e
temporizado. Os tempos de funcionamento (ciclo de funcionamento) podem variar
em função da finalidade do equipamento, da marca e do modelo. Segundo a NBR
13.713/09, salvo aplicações especiais, os tempos máximos de fechamento para
aparelhos hidráulicos automáticos instalados em mictórios não deve ultrapassar os
dez segundos e não ser inferior a quatro segundos, com volume máximo de 1,5
L/acionamento.

 Mictórios sem água
Ainda pouco comum no Brasil, os mictórios que não utilizam água para
descarga, mais conhecidos como mictórios secos é uma ótima opção para redução
do consumo de água. No Brasil são comercializas basicamente quatro marcas, três
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delas importadas: Unidan, Urimat e Zero Flush e apenas uma nacional, Deca Save,
cada uma com características de funcionamento diferentes.
Os mictórios da Uridan e Zero Flush funcionam de forma bastante semelhante.
No local onde a urina é coletada, existe um sifão especialmente projetado, que é
preenchido com água/urina e um óleo vegetal biodegradável de baixo impacto
ambiental. Este óleo, por ser menos denso que a água e a urina, funciona como um
selo hídrico, impedindo que o odor da urina seja exalado pelo ralo. Segundo os
fabricantes da Uridan (URIDAN..., 2013), o componente do sifão e o óleo precisam
ser substituídos após uma determinada quantidade de uso, que variam entre 5.000 a
15.000 usos, dependendo do modelo. Os fabricantes do equipamento Zero Flush,
apresentado na Figura 16, garantem que o óleo precisa ser substituído somente
após 15.000 usos e nenhum componente do sifão precisa ser substituído, evitando a
geração de resíduos sólidos (ZEROFLUSH, 2012).

Figura 16 - Selo hídrico com líquido

Entrada da urina

EcoTrap®
Liquido (Selo hídrico)
Urina

Saída

Fonte: ZeroFlush ( 2012)

No sistema da Urimat um sifão mecânico funciona como bloqueador de
odores sem a utilização de nenhum óleo ou outra substância. O fabricante apresenta
dois modelos de sifão, o hidrostático e o coletor ativo MB, como se ilustra nas
Figuras 17 e 18. No sistema, a urina entra na parte interior do cilindro e aciona uma
boia hidrostática que fecha o sifão na parte superior. No coletor ativo MB, a urina é
drenada para dentro do ralo coletor e empurra a membrana que se fecha
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horizontalmente, a urina flui pela membrana até o sistema de esgoto. A membrana
desce até a área de suporte e evita o desenvolvimento de qualquer odor. Em ambos
os sistemas, todo o sifão precisa ser substituído após determinada quantidade de
usos, que segundo informações do fabricante variam em 5.000 a 6.000 usos
(ECOWIN, 2013).

Figura 17 - Sistema hidrostático

Figura 18 - Sistema ativo MB

Fonte: Urimat, 2013

Fonte: Urimat, 2013

De acordo com o fabricante, a inexistência de água no processo é o principal
fator que reduz o odor dos mictórios secos. O intenso e prolongado odor de toaletes
resultam da decomposição de material orgânico que, por sua vez, resultam do
processo de ação de bactérias, que só conseguem sobreviver com a ajuda de água.
Portanto, a urina sadia é estéril e livre de germes quando não combinada com água
(ECOWIN, 2013).

 Torneira de lavatório
 Torneiras com acionamento hidromecânico
Assim como nos mictórios o usuário aciona o aparelho de comando
manualmente, e o fechamento se dá após um determinado tempo de funcionamento.
A temporização do ciclo de funcionamento resulta na redução do consumo de água,
contudo esse tempo não deve ser muito curto, para evitar que o usuário tenha que
acioná-lo várias vezes em uma única operação de lavagem, o que causaria
desconforto. Os tempos de funcionamento (ciclo de funcionamento) podem variar em
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função da finalidade do equipamento, da marca e do modelo. Segundo a NBR
13.713/09, salvo aplicações especiais, os tempos máximos de fechamento para
torneiras automáticas não deve ser menor de quatro segundos e não ultrapassar os
quinze segundos, com volume máximo de consumo de 1,2 L/ciclo.

 Torneira com acionamento por sensor
O comando e ciclo de funcionamento destes equipamentos realizam-se pela
ação de um sensor de presença. O sensor capta a presença das mãos do usuário,
quando esse as aproxima da torneira, liberando assim o fluxo de água, e logo após o
afastamento o fluxo é interrompido. O período entre o afastamento do usuário e a
interrupção do fluxo de água varia entre os fabricantes, sendo entre um e três
segundos. O funcionamento do equipamento exige fornecimento de energia, que
pode se dar pelo uso de baterias alcalinas ou pela rede de distribuição elétrica do
local (127/220V). A presença do sensor no corpo da torneira é uma solução
adequada quanto à questão do vandalismo. Não há normativas nacionais
especificas para determinar o funcionamento e o consumo destes dispositivos.

 Torneira de cozinha e copa
Em uma parcela significativa das edificações comerciais são projetados
espaços, seja na construção ou durante a ocupação, destinados para realização de
pequenas refeições dos funcionários. Nesses espaços são instalados torneiras e
equipamentos utilizados para consumo humano, preparação de refeições e bebidas,
além de lavagem de utensílios domésticos. Em escala relativamente menor, são
instaladas cozinhas industriais e restaurantes com equipamentos que consomem
mais água, como máquinas de lavar louça.
O consumo de água nas áreas de refeição de edifícios comerciais pode variar
significativamente, de acordo com o tipo de ocupação, os hábitos dos ocupantes, as
dimensões dos espaços para alimentação e as características dos equipamentos
consumidores. Estudos internacionais divergem quanto ao consumo médio de água
em cozinhas e copas de edificações comerciais. Na Austrália, o valor é de 6% do
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consumo total (AUSTRALIAN..., 2006). Nos Estados Unidos, o valor é 13% (EPA,
2012). No Canadá é de 7%, variando entre 1% e 12% (REALpac, 2011).
No Brasil, poucos estudos estão disponíveis Kammers e Ghisi (2005),
estudaram dez edifícios comerciais públicos e obtiveram dados que apontam o
consumo em cozinhas e copas que representa em média 0,4% do total, variando
entre 0,3% e 0,9% para os prédios estudados. Apontam também que este
percentual cresce para 15,9% nos edifícios que possuem restaurantes, com variação
entre 9,7 e 21,5% do consumo total.
Com base na análise dos estudos apresentados, conclui-se que
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determinação de estimativas confiáveis para estas áreas é relativamente complexa,
visto que muitas variáveis podem alterar o resultado dos dados. Porém, essas
estimativas devem constar durante o desenvolvimento do balanço hídrico, visto que
o consumo nas áreas de refeição pode ser significativo.

 Torneira de serviço
As torneiras de serviço têm a função de atender às necessidades de água das
equipes de manutenção e limpeza. A bibliografia disponível aborda esse consumo
em edifícios de escritório como sendo realizada em lavagem de piso e, em alguns
casos, lavagem de veículos.
O volume de água necessário para a lavagem de pisos depende de fatores
como o tipo de material de revestimento, o processo de lavagem utilizado, o intervalo
entre as lavagens, os equipamentos utilizados, os tipos de produto para lavagem e
as dimensões da área a ser limpa. A literatura sobre o tema apresenta distintas
análises e valores de consumo de água nesse processo de limpeza.
Segundo Tomas (2011), para uma média pode-se estimar em torno de 2,0 L
por metro quadrado de área a ser lavada a cada dois dias (KAMMERS; GHISI
,2005). Após levantamento de dados em campo, observaram que esse volume é de,
em média, 0,06 L por dia por metro quadrado de área construída e representa em
média 2,3% do consumo total das edificações analisadas. Para Proença (2007), o
consumo para limpeza varia entre 0,6 e 2,9 L por usuário dia, o que representa em
média 3% do consumo total identificado. Informações apresentadas pela FIESP
(2005) mostram um o consumo de 1,5 m³/mês em uma edificação comercial de São
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Paulo que, para este caso, representava apenas 0,03% do consumo total da
edificação.
Dados internacionais apresentados pela (AUSTRALIAN..., 2006) mostram que
o consumo para limpeza somado ao consumo para lavagem de veículos representa
2% do consumo típico de um edifício comercial de escritórios.
 Chuveiros
Em empreendimentos comerciais o consumo em chuveiros está centralizado
em vestiários de funcionários e, em alguns casos, em vestiários instalados para
atender aos usuários de bicicletários.
O consumo de água em chuveiros é o produto da vazão dos aparelhos
instalados pelo tempo de uso e quantidade de banhos, este último variando de
acordo com a quantidade de usuários que utilizam os chuveiros.
Dependendo da região do país e das necessidades fisiológicas e culturais dos
usuários, há necessidade de aquecimento da água que pode se obtida sob a forma
denominada “instantânea” ou de passagem, realizada no ponto de uso ou por
acumulação, caso em que um volume de água quente é reservado para depois ser
misturado com água na temperatura ambiente (GONÇALVES et al., 2006).

 Chuveiros elétricos
Em edifícios comerciais o chuveiro elétrico é o mais frequentemente utilizado,
visto o reduzido custo de implantação e a pouca demanda por manutenção.
Este equipamento, usualmente, apresenta baixa vazão de consumo, entre três
L/min e cinco L/min, sendo a vazão mínima de 0,05 L/s ou 3 L/min de funcionamento
determinada pelo GT-AAQ do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE, 2005).
O aumento da vazão de chuveiros elétricos requer o aumento da potência
elétrica do aparelho, visto que a capacidade de elevação da temperatura reduz à
medida que a vazão aumenta.
A fim de minimizar os impactos que o acionamento dos chuveiros elétricos
exerce sobre o sistema energético nacional, o Governo Federal e os fabricantes de
chuveiros, torneiras e aquecedores elétricos foram levados a estabelecer, com
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intermediação do Programa Brasileiro de Etiquetagem, o valor máximo das
potências elétricas dos aparelhos. O resultado deste acordo é apresentado a seguir
(GONÇALVES et al., 2006):
 chuveiros elétricos, de tensão nominal 127V, com potência máxima de
5500W;
 chuveiros elétricos, de tensão nominal 220V, com potência máxima de 5500W
se disporem de até duas posições de seleção de potência nas suas chaves
seletoras (excluindo a potência nula) ou 7800W nos demais casos.
Estudos apresentados pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e
Eletrônica – ABINEE mostram que o consumo médio em chuveiros elétricos é de
três L/min (ABINEE, 2007). Experimento realizado pela equipe do Centro
Internacional de Referência em Reúso de Água - CIRRA identificou que o consumo
médio em chuveiros elétricos é de 4 L/min (FUNDESPA.;CIRRA, 2009).

 Chuveiros com aquecimento central
A vazão de água nos chuveiros desse sistema pode vir a ser muito alta, cerca
de quatro vezes o valor da vazão do chuveiro elétrico. A NBR 5626/1998, instalação
predial de água fria, estabelece para chuveiro ou ducha uma vazão de projeto igual
a 12 L/min para cada ramal de água de reposição do chuveiro, que determina que o
volume de água misturada, quente e fria, terá vazão de 24 L/min, contudo, a vazão
de consumo final será determinada pelas características do equipamento instalado.
A Sabesp descreve vazões médias de 11,4 L/min para instalação com até 6
mca e de 20,4 L/min para instalações entre 15 e 20 mca (SABESP, 2013). A FIESP
(2005) descreve, em seu Guia de Conservação e Reúso da Água em Edificações,
que esta vazão pode variar entre 12 L/min e 48 L/min.
A norma brasileira de referência sobre projetos de aquecimento solar de água,
a NBR 15.569/08, recomenda o uso de vazões de chuveiros de 3 a 15 L/min no
dimensionamento de sistemas solares térmicos (ABNT, 2008). Com o objetivo de
avaliar diferentes vazões como um fator de qualidade para o usuário, considerou-se
três níveis de conforto de banho: conforto reduzido (vazão do chuveiro de 3 L/min),
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conforto regular (vazão do chuveiro de 5 L/min) e conforto bom (vazão do chuveiro
de 8 L/min) (ABNT, 2008).
Apesar de, em primeira análise, o consumo em chuveiros em edificações
comerciais de escritório não ser significativo, alguns estudos mostram que este
consumo pode representar até 2% do consumo total (KAMMERS...; GHISI, 2005).
Portanto, é notória a necessidade de analisar com cautela os equipamentos a serem
implantados e incluir estimativas de consumo durante a execução do balanço
hídrico.

 Hábitos de uso dos chuveiros
Além da vazão dos equipamentos instalados, o consumo final de água em
chuveiros depende diretamente dos hábitos dos usuários, em especial no que se
refere à duração dos banhos. Essa duração varia segundo inúmeros fatores como
hábitos de higiene, nível educacional, condições psicológicas, que se referem a
contextos culturais diversos. Assim, não será raro encontrar pessoas que tomam
banhos de vinte minutos ou mais (GONÇALVES et al., 2006).
Experimento realizado pela equipe do Centro Internacional de Referência em
Reúso de Água - CIRRA identificou o tempo médio de usuários que utilizaram o
chuveiro e encontraram uma média 8,15 minutos para chuveiro elétrico, 7,5 minutos
para chuveiro de passagem a gás, para o chuveiro híbrido (solar e elétrico) 9,6
minutos, para o aquecedor solar 7,5 minutos e para o aquecedor de acumulação
elétrico foi de 7,4 minutos (FUNDESPA; CIRRA, 2009). Dados que resultam em uma
média de 8 minutos de banho.



Torres de resfriamento
Em empreendimentos comerciais, os equipamentos de ar condicionado

utilizam, em sua grande maioria, sistema de condensação de água, equipamento
com torres de resfriamento contracorrente com circuito semiaberto de tiragem
mecânica, como ilustrado na Figura 19.
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Figura 19 - Esquema de funcionamento de uma torre de resfriamento

Fonte: Mancuso, 2001

As torres de resfriamento têm como função resfriar a água utilizada para
refrigeração de fluídos refrigerantes utilizada em sistemas de ar condicionado. De
85% a 95% deste resfriamento deve-se à evaporação, sendo o restante atribuído à
transferência de calor para o ar circundante, por convecção, gerando perda de água.
De acordo com Mancuso (2001), genericamente, a quantidade de água
perdida por evaporação pode ser avaliada aplicando-se um fator de 0,85 a 1% da
vazão de recirculação para cada 5,55 ºC de queda de temperatura ao longo da torre,
sendo 1,0% geralmente adotado para aproximações. Segundo a USEPA (2012),
este valor varia entre 1,5% e 1,75% do volume da vazão de recirculação a cada 6 °C
de queda de temperatura.
Além das perdas por evaporação, o processo também apresenta perdas por
arraste, pois parte da água do sistema é extraída pelos ventiladores de tiragem. As
atuais torres de tiragem mecânica são projetadas de modo a minimizar estas perdas,
mantendo-as entre 0,01% e 0,3% da vazão de recirculação (MANCUSO, 2001).
Devido ao processo de evaporação, se acumulam sólidos dissolvidos e
minerais existentes na água recirculada, aumentando sua concentração em cada
recirculação. Estes sólidos devem ser removidos ou tratados de modo a garantir a
qualidade da água necessária para evitar incrustações das tubulações do sistema.
O processo de remoção destes sólidos é realizado através do descarte de
parte da água de recirculação, processo ao qual se dá o nome de purga, e a
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reposição por água nova, denominada água de reposição, restabelecendo os
padrões de dureza ideal para funcionamento do sistema.
A água de reposição caracteriza a demanda de água necessária para o correto
funcionamento das torres de resfriamento. Comumente os projetistas de hidráulica
determinam esta demanda com base no pico de funcionamento dos condensadores.
Esta determinação é feita por um simples balanço de massa para situação crítica de
projeto utilizando apenas a equação 1:

(1)
Onde:
A: água de reposição, utilizada para compensar a perda no sistema (m³/h);
E: água de evaporação de sistemas evaporativos, principal responsável pelo
abaixamento da temperatura da água circulante (m³/h);
R: água de respingo que sai junto com o fluxo de vapor e com o ar (m³/h);
P: água de purga utilizada para limitar as concentrações salinas da água, em
sistemas evaporativos (m³/h);
H: Horas de funcionamento do sistema.
Em sistemas semiabertos, todo o calor absorvido pela água é dissipado em
forma de calor latente e calor sensível nas torres de refrigeração à razão de 75% a
90% sob a forma de calor latente e o resto sob a forma de calor sensível. Para tanto,
parte da água é evaporada e parte é arrastada pelo vapor e pelo fluxo de ar
(MANCUSO, 2001).
As perdas por evaporação nas torres de circuitos semiabertos com recirculação
de água dependem de diferencial de temperatura, umidade relativa do ar, grau de
aproximação entre a temperatura da água e a temperatura de bulbo úmido. Essas
perdas são calculadas pela equação 2 (MANCUSO, 2001):
E = 0,185 x [(Δt x Q REC) ÷ 100]
(2)
Sendo:
E = Evaporação em relação à vazão de recirculação;
Δt = rebaixamento de temperatura da água recirculada (ºC);
Q REC = vazão recirculada (m³/h).
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Estes fatores são considerados apenas para situação de pico, o que acaba
superestimando a demanda das torres de resfriamento. Em contrapartida, os
projetistas, em grande parte das vezes, não levam em consideração os consumos
da purga calculados relativos aos ciclos de concentração que, de acordo com o
Guidelines for Water Reuse (EPA, 2004), giram em torno de três a cinco ciclos em
sistema de ar condicionado.
Portanto, torna-se importante que métodos mais precisos sejam utilizados para
determinar as demandas em torres de resfriamento.

3.2.2 Irrigação de áreas verdes
A irrigação pode ser definida como a aplicação de água no solo com o objetivo
de atender a demanda hídrica da planta (BRITES, 2008). O volume necessário para
irrigação deve ser um complemento à precipitação natural incidente sobre a
vegetação de acordo com a demanda das espécies inseridas. Em algumas regiões
onde existem baixos índices de precipitação ou a sazonalidade entre os eventos
pluviométricos é muito grande, este complemento tende a ser maior. Outros fatores
que influenciam a demanda por irrigação são: as espécies escolhidas, as condições
e características do solo e a distribuição das espécies.
Quando as espécies escolhidas são nativas ou adaptadas ao clima local, há
grande redução na demanda de água por irrigação, visto que estas espécies se
adaptam às variações climáticas sem demandar grandes quantidades de água para
irrigação (EPA, 2002).
A quantidade de área vegetada em edifícios comerciais vem crescendo
significativamente, em especial em novos edifícios, preocupados com seu impacto
ao meio ambiente e com as certificações ambientais. Essas certificações incluem
em seus requisitos a implantação de áreas verdes que tem como objetivo restaurar
ou criar habitats naturais para a fauna local, ao mesmo tempo em que fornecem
diversos serviços ambientais que se caracterizam pela geração de externalidades,
isto é, impactos positivos ou negativos das ações de um indivíduo sobre o outro, não
traduzidos no sistema de preços (FAO, 2007 apud COSTA, 2008).
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A vegetação, independente de sua origem, tem normalmente a capacidade de
fornecer os serviços ambientais básicos – proporcionais à quantidade de biomassa
vegetal – como diminuição da temperatura, umidificação e reciclagem do ar, bem
como minimização de enchentes e barulhos (CARDIM, 2013).
A ampliação destas áreas, tem resultado em crescente demanda por água
para irrigação. Estudos desenvolvidos pela (EPA, 2012) mostram que o uso de água
para irrigação representa uma parcela significativa do consumo total de água em
edificações comerciais de escritórios, representando até 22% do consumo total
(EPA, 2012).
As bibliografias disponíveis divergem bastante quanto à quantidade de água
necessária para irrigação. Tomaz (2011) relata 2 litros/m² por dia com frequência de
duas vezes/semana. Já (GONÇALVES et al., 2006) relata 0,3 litros/m² por dia para
rega necessária e aproveitada pelas plantas, em condições específicas de ocupação
do solo, e em condições climáticas determinadas.
Dados levantados por Silva (2009)1 sobre um edifício comercial em São Paulo
apontaram que, em uma área de jardim de aproximadamente 3.500 m², o consumo
da água para irrigação é de aproximadamente 1 litro/m² x dia, o que representa 2,9%
do consumo total da edificação, como se verifica na Figura 20. Esta parcela de
contribuição pode ser ainda maior em edifícios que não possuem torres de
resfriamento, ou em que a área a ser irrigada seja maior.

Figura 20 - Consumo de um edifício comercial em São Paulo

Fonte: Silva, 2009

1

Resultado de trabalho realizado na empresa CTE – Centro de tecnologia de edificações
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Apesar de não existirem dados estatísticos confiáveis que permitam afirmar
que este consumo se replique em todas as edificações, o consumo de água para
irrigação merece especial atenção, pois pode representar uma parcela significativa
de consumo em edificações com grandes áreas ajardinadas.

3.2.3 Ofertas não potáveis
Diversas ofertas de água não potável estão disponíveis em edifícios
comerciais, grande parte delas variando apenas em quantidade e, em alguns casos,
em qualidade. As ofertas mais comuns são a água de chuva, que incide sobre as
coberturas e fachadas, e as águas servidas geradas após o uso em aparelhos
sanitários. Porém, outras fontes também estão disponíveis para uso e são muitas
vezes ignoradas pelos projetistas. Dentre elas está a água condensada no sistema
de ar condicionado, que é gerada pela condensação do ar nas serpentinas dos
trocadores de calor deste sistema. Outra fonte disponível, principalmente em
edifícios com subsolos profundos e/ou construídos em locais onde o nível do lençol
freático está próximo da superfície, é a água de drenagem dos subsolos. Que é
gerada pela infiltração de água do lençol nas falhas dos tirantes da parede de
diafragma. Além das fontes geradas dentro da edificação, é possível utilizar fontes
externas, tais como a água tratada em estações de tratamento das concessionárias.
Como o objetivo deste trabalho é fazer a simulação das demandas e ofertas
dentro de uma edificação, serão abordadas apenas as fontes que são geradas
dentro e sobre a edificação: água de chuva, águas servidas e água de condensado.
A água de lençol não será considerada, pois não existem dados confiáveis que
permitam estimar a oferta disponível durante o ano.
Quando houver a decisão por adotar fontes não potáveis, esta deverá ser feita
de acordo com as necessidades de quantidade e qualidade de cada demanda.
Segundo Fiesp (2005), a escolha de fontes alternativas de abastecimento de água
deve considerar não somente os custos envolvidos na aquisição, mas também os
custos relativos à descontinuidade do fornecimento e à necessidade de se ter
garantida a qualidade necessária a cada uso específico, resguardando a saúde
pública dos usuários internos e externos.
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Gonçalves et al., (2006) enfatizam que a produção de água reciclada apresenta
riscos de saúde pública e ambientais, compatíveis com a qualidade final do produto
e com os custos praticados. E que ao se optar pelo uso de fontes alternativas devese seguir o trinômio, tecnologias simples, baixo custo e riscos controlados e o
trinômio, uso, qualidade e quantidade.
Por outro lado, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (UNITED
NATIONS, 1958 apud HESPANHOL, 2008) propôs, em 1958, que “a não ser que
exista grande disponibilidade, nenhuma água de boa qualidade deve ser utilizada
para usos que toleram águas de qualidade inferior”. As águas de qualidade inferior,
tais como esgotos de origem doméstica, efluentes de sistemas de tratamento de
água e efluentes industriais, águas de drenagem agrícola e águas salobras, devem,
sempre que possível, ser consideradas como fontes alternativas para usos menos
restritivos.
Dentro de uma edificação comercial, grande parte das demandas não requer
água de alta qualidade. No caso específico da Região Metropolitana de São Paulo
(RMSP), por exemplo, é possível admitir com grande segurança que, dos 70 m³/s
aduzidos para consumo doméstico, não mais do que 30 m³/s sejam utilizados para
fins potáveis. Os 40 m³/s restantes representam o potencial de reúso da RMSP e
poderiam ser substituídos por água de reúso para o atendimento de fins domiciliares
não potáveis (descarga sanitária, lavagem de pisos etc.), usos urbanos não potáveis,
(lavagem de veículos e ruas, irrigação de áreas verdes e quadras esportivas, etc.),
na construção civil e na indústria e, ainda, para recarga gerenciada dos aquíferos
subjacentes à metrópole que, dentro de pouco tempo, entrarão em colapso em
razão da crescente demanda predatória exercida por indústria e edifícios comerciais
e residenciais (HESPANHOL, 2008).
Alguns países coíbem veementemente o uso de água potável para usos que
sabidamente poder ser atendidos como fontes alternativas. O governo da Califórnia,
por exemplo, apresenta o seguinte texto em sua legislação:
O uso potável para irrigação de áreas ajardinadas é considerado um
desperdício ou uso incorreto da água, na acepção da Seção 2 do
artigo X da Constituição da Califórnia, se água reciclada está
disponível e atenda as condições descritas na Seção 13.550 do
Código de Águas (Water Recycling In Landscaping Act SB 2095,
2000).
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Contudo, o uso de fontes não potáveis de água requer especial atenção. A
utilização negligente de fontes alternativas de água ou a falta de gestão dos
sistemas alternativos podem colocar em risco o consumidor e as atividades nas
quais a água é utilizada, pelo uso inconsciente de água com padrões de qualidade
inadequados. Utilizar água não proveniente da concessionária traz o ônus de
alguém se tornar “produtor de água” e, portanto, responsável pela gestão qualitativa
e quantitativa deste insumo. Portanto, cuidados específicos devem ser considerados
para que não haja risco de contaminação a pessoas ou produtos ou de dano a
equipamentos (FIESP, 2005). É fundamental portanto, que os gestores de edifícios
com sistemas de captação, tratamento e aproveitamento de fontes não potáveis de
água, conheçam os riscos e as demandas por manutenção dos sistemas existentes,
e garantam rigoroso controle da qualidade da água e do processo de manutenção e
reforma para evitar qualquer conexão cruzada entre as redes de água potável e não
potável.

3.2.4 Comunicação e participação dos usuários
O ponto de partida de qualquer projeto de reúso de água, independente do
ponto de aplicação, é a segurança da saúde dos usuários (GONÇALVES et al.,
2006). Os riscos devido a produtos químicos na água de reúso são oriundos
principalmente da presença de compostos à base de matéria orgânica, nitrogênio,
enxofre e de metais pesados. Entretanto, esses riscos são muito mais baixos do que
os causados por microrganismos patogênicos (GREGORY et al,1996 apud
GONÇALVES et al., 2006). Em virtude disso, os modelos de avaliação de risco para
o reúso não potável são baseados nos riscos microbiológicos, e os parâmetros
microbiológicos

são

os

que

receberam

a

maior

atenção

nas

diversas

regulamentações de reúso de água (USEPA, 2004).
Paris (2000 apud Alves et al., 2006) enfatiza que a produção de água reciclada
apresenta riscos de saúde pública e ambientais, compatíveis com a qualidade final
do produto e com os custos praticados. Portanto, ressalta a importância de
observação dos trinômios tecnologias simples/baixo custo/riscos controlados e
uso/qualidade/quantidade, quando adotadas fontes não potáveis.
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Um programa bem sucedido e sustentável de reúso da água deve integrar uma
campanha de envolvimento do público, que serão os consumidores da água
recuperada ou do produto desenvolvido utilizando a água de reúso. Segundo a
USEPA (2012), ao longo da última década, o diálogo público sobre reutilização da
água tem aumentado, especialmente em comunidades com escassez de água, o
que tem elevado o conhecimento do público em geral sobre a reutilização da água
como uma opção segura e viável.
Nas cidades dos estados do Arizona, Califórnia, Flórida e Texas, onde o reúso
da água é uma realidade, uma pesquisa realizada pelo Water Reuse Research
Foundation - WRRF descobriu que 66% dos entrevistados sabiam o que é água
recuperada ou reciclada, 23% não tinham certeza e 11% não sabiam (WRA, 2009
apud USEPA, 2012).
Em contrapartida, em alguns países a aceitação pelo uso vem crescendo. Um
estudo realizado pela San Diego Country Water Authority (2012 apud USEPA, 2012)
demonstra uma mudança na opinião pública sobre reutilização na comunidade de
San Diego, como se ilustra na Figura 21. A percentagem de pesquisados que "se
opõem fortemente" ao uso de água reciclada tratada como um complemento ao
abastecimento de água potável caiu de 45% em 2004 para 11% em 2011.
No Brasil, a pesquisa de opinião realizada por Cohim e Cohim (2007) com 150
professores do ensino fundamental de Simões Filho, Bahia, sobre a utilização de
água de reúso para fins não potáveis, identificou uma preocupação com o odor em
água reciclada num percentual de 69%, inferior apenas à preocupação com risco
microbiológico de 73%, como demonstrado na Figura 22. Neste mesmo estudo, os
autores descrevem outras barreiras psicológicas para aceitação ao uso de fontes
não potáveis. Por exemplo, o reúso de água oriunda da própria residência seria mais
aceitável do que de outros locais (rede pública, outras edificações, etc.), assim como
a água de chuva e água cinza seriam mais aceitáveis que águas de esgoto primária
tratada. Os autores apontam ainda que a aceitação é decrescente na medida em
que o reúso está mais próximo do contato humano.
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Figura 21 - Opinião sobre o uso avançado de água reciclada tratada como um
complemento ao abastecimento de água potável em San Diego (2004
e 2011)

Fonte: SDWWA, 2012 apud USEPA, 2012

Figura 22 - Percepção dos aspectos relevantes para reúso de água

Fonte: COHIM & COHIM (2007)
A confiança está no cerne da compreensão, apoio e aceitação da água de
reúso como alternativa de alimentação das pessoas. O envolvimento do público
oferece oportunidades para construir a confiança, por envolvê-los para compartilhar
informações, fornecer feedback, ou contribuir para as decisões de serviços públicos
(USEPA, 2012).
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3.2.5 Padrões de qualidade para água de reúso
Para que se possa fazer o uso de fontes de água não potáveis de forma
segura, é imprescindível estabelecer os padrões de qualidade que a mesma
deve atender de acordo com o uso previsto. Nesse sentido, o reúso de água
configura-se como iniciativa importante para o aprimoramento da gestão dos
recursos hídricos. Perspectiva considerada em diversas esferas do governo.
Em nível federal, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprovou as
Resoluções CNRH nº 54, de 24.11.2005, que estabelece modalidades,
diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso direto não potável de água,
e a CNRH nº 121, de 16.12.2010, que estabelece diretrizes e critérios para a
prática de reúso direto não potável de água na modalidade agrícola e florestal.
No Estado de São Paulo destaca-se a Lei nº 9.034, de 27.12.1994 (SÃO
PAULO, 1994), que dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos e
estabelece no Inciso III do artigo 14 (sobre ações em bacias quantitativamente
críticas em termos de gestão), a obrigatoriedade de implantação, pelos usuários, de
programas de racionalização do uso de recursos hídricos, com metas estabelecidas
pelos atos de outorga. Além disso, as preocupações de ordem sanitária e ambiental
das práticas de reúso direto, levaram a Secretaria de Estado da Saúde, por meio do
Centro

de

Vigilância

Sanitária

(CVS),

a

apoiar

a

Resolução

Conjunta

SES/SMA/SERHS-7, de 23.11.2006, que Institui Grupo de Trabalho Intersecretarial
para regulamentar o reúso de água proveniente de estações de tratamento de
esgoto (CETESB, 2006).



Água pluvial
Dentre as fontes de água não potável que vêm sendo empregada em

edificações a pluvial é, sem dúvida, a que está presente na maioria dos projetos.
Esta prática não é novidade e vem sendo exercida por diferentes civilizações e
culturas ao longo do tempo. Passando pelo Oriente, Oriente Médio, Europa e com os
Incas, Maias e Astecas na América Latina, relatos de dispositivos de coleta e
armazenamento de água pluvial remontam a sistemas construídos e operados há
mais de 2.000 anos. Países como a China, Índia, Sri Lanka, já se utilizavam da água
pluvial para diferentes usos (GONÇALVES et al., 2006). O primeiro registro que se
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tem do uso da água pluvial é verificado na pedra Mohabita, data de 830 a.C, que foi
achada na antiga região de Moab, perto de Israel (Tomaz, 2010).
A água pluvial faz parte atualmente da gestão urbana dos recursos hídricos em
diversos países ao redor do mundo. A literatura técnica internacional tem mostrado a
ênfase de muitos países desenvolvidos em programas e pesquisas visando o melhor
aproveitamento da água da chuva, apresentando experiências na Alemanha, Reino
Unido, Japão, Singapura, Hong Kong, China, Indonésia, Tailândia, Índia, Austrália,
EUA e alguns países da África (GONÇALVES et al., 2006).
Atualmente o aproveitamento de águas pluviais em regiões áridas e semiáridas
é prática comum em muitas regiões do mundo, inclusive no Brasil (FIESP, 2005).
Porém, diferentemente de outros países e culturas, o aproveitamento da água de
chuva no Brasil está em descompasso com seu processo de desenvolvimento
(GONÇALVES et al., 2006).
Mais do que uma tendência isolada, a utilização da água de chuva vem sendo
considerada como uma fonte alternativa de água, para fins potáveis ou não potáveis,
dependendo da necessidade e da qualidade da água (GONÇALVES et al., 2006). O
aproveitamento de água de chuva para fins não potáveis além de contribuir com
redução da demanda por água potável ainda contribui para redução dos volumes e
vazões do escoamento superficial, reduzindo os impactos com enchentes e
contaminação dos corpos hídricos por poluição difusa.
Muitos estados e municípios brasileiros estão criando legislações específicas
sobre o assunto, especialmente para a criação de reservatório de retenção. Essas
estruturas são responsáveis por manter um determinado volume de chuva por um
período dentro dos imóveis, geralmente uma hora, contribuindo apenas para a
redução no impacto de cheias. Por outro lado, algumas cidades exigem que novos
empreendimentos passem a coletar a água da chuva, não apenas para reduzir o
pico de cheias, mas também visando a sua utilização para fins não potáveis. A
cidade de Curitiba determina no Art. 7º da Lei nº 10.785/2003 (Curitiba, 2003) que:
Art. 7º
A água das chuvas será captada na cobertura das
edificações e encaminhada a uma cisterna ou tanque, para ser
utilizada em atividades que não requeiram o uso de água tratada,
proveniente da Rede Pública de Abastecimento, tais como: a) rega
de jardins e hortas, b) lavagem de roupa; c) lavagem de veículos; d)
lavagem de vidros, calçadas e piso.s..
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A cidade do Rio de Janeiro, no artigo 3º, do Decreto nº 23940 de 30.01.2004
determina que (Rio de Janeiro, 2004):
Art. 3° No caso de novas edificações residenciais multifamiliares,
industriais, comerciais ou mistas que apresentem área do pavimento
de telhado superior a quinhentos metros quadrados e, no caso de
residenciais multifamiliares, cinquenta ou mais unidades será
obrigatória a existência do reservatório objetivando o reúso da água
de chuva para finalidades não potáveis e, pelo menos, um ponto de
água destinado a esses reúso sendo a capacidade mínima do
reservatório de reúso calculada somente em relação às águas
captadas do telhado.

Contudo, cabe lembrar que a utilização de

água de chuva como fonte

alternativa requer cuidados com a qualidade da água, visto que sua qualidade pode
ser comprometida por diversos fatores decorrentes do escoamento sobre a
superfície de captação, do sistema de tratamento e da preservação (GONÇALVES
et al., 2006).

 Qualidade da água pluvial
Gonçalves et al., (2006) descrevem que a qualidade da água da chuva deve
ser considerada nos três momentos distintos de um sistema de aproveitamento de
água da chuva, qual seja: a) a chuva atmosférica, b) a chuva após passagem pela
área de captação e c) a água na cisterna ou reservatório de armazenamento. Para
cada nível, a qualidade estará associada a fatores ambientais, tipo e condição da
área de captação, material da cisterna e condições de manutenção desta última.
Segundo Tucci (1999 apud SAUTCHUK, 2004), a qualidade da água de chuva
não é melhor que a de um efluente proveniente de tratamento secundário. Os
principais indicadores de qualidade da água são os parâmetros que caracterizam a
poluição orgânica e a quantidade de metais. Pesquisas realizadas na Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo mostram que a água de chuva pode ser
utilizada para fins não potáveis, desde que tratada e aplicada desinfecção que
garanta a segurança dos usuários (MAY, 2004). Os estudos foram realizados com
amostras de água de chuva da cobertura de um dos edifícios da universidade. Os
resultados das análises revelaram que a água coletada:
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Não apresentou odor;



Apresentou níveis de manganês em 10,3% das amostras;



A concentração de coliformes totais é bastante elevada: coliformes totais em 89%
das amostras e coliformes fecais em 50%;



Bactérias do tipo Clostridio Sulfito Redutor, Enterococos e Pseudomonas
aeruginosas foram encontradas em 91%, 98% e 17% das amostras,
respectivamente; e



O pH variou entre 5,8 e 7,6 após passar pelo telhado e reservatório, enquanto
apresentou média de 4,9 quando não passou pelo telhado, indicando maior
acidez.
A NBR 15.527/2007 descreve que os padrões de qualidade devem ser

definidos pelo projetista de acordo com a utilização prevista e, para usos mais
restritivos, devem ser seguidos os parâmetros descritos na Tabela 5.

Tabela 5 - Parâmetros de qualidade de água para uso não potável de acordo com
as recomendações da norma NBR 15527
Parâmetro

Valor

Coliformes totais

Ausência em 100 mL

Coliformes termo tolerantes

Ausência em 100 mL

Turbidez

< 2,0 uT, para usos menos restritivos <
5,0 UT

Cor aparente (caso não seja utilizado nenhum
< 15 uH
corante, ou antes, da sua utilização)
Deve prever ajuste de pH para proteção das pH de 6,0 a 8,0 no caso de tubulação de
redes de distribuição, caso necessário
aço ou carbono ou galvanizado
NOTAS
1 Para lavagem de roupas deve ser feita a análise de Crytosporidium parvum anualmente;
2 UT é a unidade de turbidez;
3 UH é a unidade Hazen.

Fonte: Informações obtidas de NBR 15.527 (ABNT, 2007)

Analisando os parâmetros estabelecidos pela norma brasileira com aqueles
considerados em outros países, nota-se que os requisitos brasileiros são tão ou mais
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restritivos quanto todos os parâmetros internacionais. Porém não apresenta
exigências quanto aos limites de DBO e Sólidos em suspensão totais, como
apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 - Parâmetros de qualidade para uso não potável de água pluvial em
diversos países
EPA

Austrália

Sul da
Austrália

Alemanha

Japão

Brasil

-

-

-

6-9

6–9

6-8

DBO5

5 - 30

<10-20

<20

20

10

-

SST (mg/L)

5 - 30

<10-20

<10

30

-

-

Turbidez (NTU)

2-5

-

2-5

1-2

5

2-5

Coliformes
Totais
(UFC/100 mL)

2.2 - 23

<1

<10

500

10

Ausência

ND - 75

<10 – 30

-

100

10

Ausência

-

0,5 – 2,0

-

-

-

0,5 – 3,0

Parâmetro
pH

Coliformes
termotolerantes
(UFC/100 mL)
Cloro livre CI2
(mg/L)

Fonte: Cecin, 2012

 Determinação do volume de água de chuva
O volume disponível para aproveitamento de água de chuva depende, em
grande parte, da quantidade de água captável do sistema. Essa quantidade varia
dependendo de diferentes fatores como: a) a área de captação e o índice
pluviométrico da região; b) a capacidade de armazenamento e do coeficiente de
escoamento superficial da superfície da área de captação; e c) as perdas inerentes
ao processo de captação e tratamento.
O índice pluviométrico da região mostra a distribuição das chuvas ao longo do
ano e, quanto mais regulares, mais confiável será o sistema. Quanto à área de
captação, esta vai determinar a capacidade de coleta da chuva incidente. Este valor
varia de acordo com:
a) a área em m² disponível, quanto mais áreas disponíveis mais água será
captada;
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b) o coeficiente de escoamento superficial (C) desta área, que representa a
relação entre o volume total escoado e o volume total precipitado.
Assim, quanto maior o coeficiente de escoamento superficial, maior será o
volume o captado.
Nem todo o volume captado poderá ser efetivamente aproveitado. Isto se deve
às diversas perdas existentes no sistema de aproveitamento de água de chuva.
Essas perdas estão ligadas, entre outros fatores, ao volume descartado como água
de primeira chuva e a eficiência dos equipamentos de filtragem utilizados antes do
reservatório de armazenamento.
O volume descartado da primeira chuva tem como objetivo desviar a primeira
chuva ou chuva inicial que é mais poluída, por lavar a atmosfera e a superfície de
captação, quer sejam telhados ou superfícies do solo (GONÇALVES et al., 2006).
Na literatura encontram-se divergências quanto ao volume de água a ser
descartado. Segundo Tomaz (2010), este volume varia de 0,4 L/m² de área de
captação a 8 L/m² de área de captação, conforme o local, e na falta de dados locais,
sugere-se o uso do de 2 L/m² de área de telhado. Já Gonçalves et al., (2006)
indicam valores entre 0,5 L/m² e 1,5 L/m², recomendando o descarte de 1,0 L/m² ou
1 mm de chuva por metro quadrado de área de captação.
Em relação às perdas inerentes aos processos de tratamento, os valores
variam significativamente de acordo com o tipo, marca e modelo de sistema
utilizado. Estudos realizados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo – IPT, com filtros de grosseiros utilizados em sistema de aproveitamento
de água de chuva, mostram que as perdas podem variar entre 0% e 100%
dependendo do equipamento escolhido e das vazões de projeto, como se apresenta
na Tabela 7.
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Tabela 7 - Relação de eficiência de aproveitamento hidráulico de diversos filtros de
grosseiros para cada vazão de referência
FILTROS DE MATERIAL GROSSEIROS
Vazão
(L/min)

B
Eficiência
(%)
100

C
Eficiência
(%)
38

D
Eficiência
(%)
100

E
Eficiência (%)

1

A
Eficiência
(%)
91

10

99

100

81

99

75

80

72

10

51

71

0

170

47

3

42

61

0

93

Fonte: IPT, 2009 apud Jó, 2011

Conhecidas estas variáveis, é possível determinar o volume de água que
poderá ser captado. A NBR 15.527/2007 apresenta uma formula simples para
determinar este volume, que é apresentada na equação 2.

(2)
Onde:
V = volume anual, mensal ou diário de água de chuva aproveitável em m³;
P = precipitação média em mm anual, mensal ou diária;
A = área de coleta em m²;
C = coeficiente de escoamento superficial da cobertura;
= eficiência do sistema de captação(0 -1), levando em conta o dispositivo de
descarte de sólidos e desvio de escoamento inicial, caso este último seja
utilizado.
Em última análise, a capacidade de aproveitamento de água de chuva
também depende da capacidade de armazenamento do volume captado e da
flutuação da demanda a ser atendida, quando maior a demanda maior será o
reservatório. A capacidade de armazenamento também varia de acordo com a
sincronicidade entre os dias e horários das precipitações e os dias e horários da
demanda. Esta relação determinará o volume real aproveitado nas demandas
determinadas. Estudo de caso realizado por Jó (2011), em instalações experimentais
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no IPT, mostra que esta relação pode variar bastante ao longo do ano, como se
verifica na Figura 23, o que indica que a relação oferta-demanda deve ser bem
analisada para determinar o sucesso do sistema de aproveitamento de água de
chuva.

Figura 23 - Valores dos volumes mensais obtidos para o balanço hídrico do sistema
de aproveitamento de água de chuva do IPT nos meses de janeiro e
maio de 2010

Fonte: Jó (2011)
Neste mesmo estudo, Jó (2011) apresenta que, mesmo sendo o volume
precipitado e captado menor que a demanda, é possível que existam perdas por
extravazão, visto que as ofertas pluviais apresentam alta variação temporal,
enquanto a demanda tende a apresentar menor variação. A Figura 24 mostra que no
mês de maio as perdas por descarte da primeira chuva e por extravazão são
significativas, apesar de o volume precipitado ser oito vezes menor que o
apresentado no mês de janeiro.

Figura 24 - Distribuição percentual das parcelas de água não aproveitadas pelas
etapas do sistema experimental de aproveitamento de água de chuva
do IPT.

Fonte: Jó (2011)
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É importante ressaltar que mesmo o volume de reserva sendo fundamental
para o sucesso de atendimento da demanda, o acréscimo em seu volume não é
diretamente proporcional ao atendimento da demanda. É importante que esta
dinâmica oferta x demanda seja detalhadamente analisada antes e durante a
execução de um projeto de aproveitamento de água de chuva. Este assunto será
discutido em detalhes mais adiante.



Águas servidas
O reúso de águas servidas em edificações depende, evidentemente, das

ofertas e demandas existentes, tanto em quantidade como em qualidade.
Segundo

Lavradro (1987 apud MAY, 2009) o reúso de água consiste no

aproveitamento de água previamente utilizada, uma ou mais vezes, em alguma
atividade humana, para suprir as necessidades de outros usos benéficos.
O conceito de reúso de água vem sendo estudado há algum tempo, abordando
as possíveis categorias de reúso e os elementos essenciais ao planejamento e
implementação. Os fatores que motivam a recuperação e a reutilização de água são
a redução da poluição dos cursos d’água, a disponibilidade de efluentes tratados
com elevado grau de qualidade, a promoção, em longo prazo, de uma fonte
confiável de abastecimento de água, o gerenciamento da demanda em períodos de
seca, o planejamento global dos recursos hídricos, o encorajamento da população
para conservar água e adotar práticas de reúso (MIERZWA...; HESPANHOL, 2005
apud BOTELHO, 2011) e os fatores econômicos.
Quantos aos tipos de reúsos, estes são classificados como: a) direto ou b)
indireto.
a) Reúso direto
De acordo com o

USEPA (2012), reúso direto é a introdução de esgoto

doméstico tratado diretamente na estação de tratamento de água potável.
A resolução nº 54 de 2005 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH), no item 4, art. 2º, descreve que reúso direto de água é o uso planejado de
água de reúso, conduzida ao local de utilização, sem lançamento ou diluição prévia
em corpos hídricos superficiais ou subterrâneos. Ainda de acordo com a mesma
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resolução o art. 3º descreve que reúso direto abrange cinco finalidades I - fins
urbanos (irrigação paisagística, lavagem de logradouros públicos e veículos,
desobstrução de tubulações, construção civil, edificações, combate a incêndio,
dentro da área urbana); II - fins agrícolas e florestais (produção agrícola e cultivo de
florestas plantadas); III - fins ambientais (implantação de projetos de recuperação do
meio ambiente); IV - fins industriais (processos, atividades e operações industriais);
e V - na aquicultura (criação de animais ou cultivo de vegetais aquáticos).
b) Reúso indireto
Reúso indireto, de acordo com a USEPA (2012), é o abastecimento de uma
fonte de água potável (de superfície ou subterrânea) com água recuperada seguida
por um reservatório ambiental, tal como o subsolo ou uma represa, que precede o
tratamento de água potável.
Qualquer que seja a forma de reúso empregada é fundamental observar os
princípios básicos que devem orientar essa prática: a preservação da saúde dos
usuários, a preservação do meio ambiente, o atendimento consistente às exigências
de qualidade relacionadas ao uso pretendido e a proteção dos materiais e
equipamentos utilizados nos sistemas de reúso (HESPANHOL, 2002).

 Reúsos urbanos para fins não potáveis
Consistem em complementar, geralmente por meio de sistemas de tratamento
físico-químicos, o tratamento dos efluentes de sistemas biológicos e efetuar a
distribuição em áreas restritas, para atender a usos diversos, especialmente de
novos usuários. O reúso urbano não potável é, portanto, efetuado tendo os esgotos
domésticos como matéria-prima básica. Entretanto, ultimamente considerações têm
sido feitas sobre a possibilidade de utilização de águas cinza-clara, como matériaprima para reúso não potável em áreas urbanas, especialmente em edificações e
sistemas condominiais (USEPA, 2012; HESPANHOL, 1997; GONÇALVES, 2009).
O reúso para fins urbanos não potáveis é caracterizado pela utilização de
efluentes domésticos tratados para suprir necessidades diversas que admitem
qualidade inferior à potável. O reúso urbano não potável é subdivido em duas
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categorias: as de áreas com acesso controlado e não controlado em relação ao
contato direto com o público, o que exige atenção especial (USEPA, 2012).

As principais aplicações nesse caso são:
a. irrigação de parques e jardins públicos, residenciais e industriais,
centros esportivos, campos de futebol e de golfe, jardins de escolas e
universidades, gramados, árvores e arbustos decorativos ao longo de
avenidas e rodovias;
b. reserva de proteção contra incêndio;
c. sistemas decorativos aquáticos, tais como fontes, chafarizes e espelhos
d’água;
d. lavagens de veículos, tais como automóveis, caminhões, ônibus e
trens;
e. lavagem de pisos e praças;
f. descarga sanitária em banheiros públicos e em edifícios residenciais e
comerciais, públicos e privados;
g. limpeza de tubulações de esgotos e de galerias de águas pluviais;
h. controle de poeira e;
i.

construção civil, para lavagem de agregados, preparação e cura de
concreto.

 Qualidade da água de reúso
Comumente as águas servidas são classificadas segundo a qualidade das
fontes que as geraram e são, na maioria dos casos, divididas entre águas cinza e
águas negras.
A definição de cada uma delas varia de autor para autor May (2009) descreve
que as águas cinza podem ser divididas em dois grupos: águas cinza escuras e
águas cinza claras. As águas cinza claras são as águas residuais originadas em
banheiras, chuveiros, lavatórios e máquinas de lavar roupa. As águas cinza escuras

70

incluem ainda as águas residuais provenientes da pia da cozinha e de máquinas de
lavar pratos. A autora ainda caracteriza como águas negras somente aquelas
oriundas de bacias sanitárias.
A FIESP (2005) determina que água cinza para reúso é o efluente doméstico
que não possui contribuição da bacia sanitária e pia de cozinha, ou seja, os
efluentes gerados pelo uso de banheiras, chuveiros, lavatórios, máquinas de lavar
roupas em residências, escritórios comerciais, escolas etc.
Observa-se na prática que águas cinza escuras são também classificadas
como águas negras devido ao grande potencial de carga orgânica.
Quanto à qualidade final a ser fornecida para os fins não potáveis, pouca
informação e nenhuma legislação brasileira está disponível.
A NSF Standard 350 (NSF/ANSI, 2011) descreve critérios de qualidade que
devem ser aplicados de forma consistente em todos os sistemas de tratamento,
independentemente de tamanho, qualidade da aplicação ou efluente. Os critérios
devem ser atendidos para que um sistema seja classificado como um sistema de
tratamento residencial para uso interno restrito e irrestrito ao ar livre (Classe R) ou
um sistema multifamiliar e comercial de tratamento de água para uso restrito e
irrestrito (Classe C), detalhados na Tabela 8.

Tabela 8 - NSF 350 – Critérios de qualidade para efluente tratado
Parâmetro

CLASSE R

DBOD5 (mg/L)
10
TSS (mg/L)
10
TURBIDEZ (NTU)
5
(E. coli MPN/100 mL)
14
pH (SU)
6,0 -9,0
Cloro residual (mg/L)3
0,5 – ≤ 2.5
Cor
MR
Odor
Não ofensivo
Filme de óleo e espuma
MR
Consumo de energia
MR
NOTAS:
1. NA: Não aplicável;
2. Calculado pelo método geométrico;
3. (Veja seções 8.6.2.6 ou 8.6.3.6);
4. MR: Medir e reportar apenas.

Fonte: NSF/ANSI 350 (2011)

CLASSE C
25
30
10
240
NA
NA
NA
NA
NA
MR

10
10
2
2,2
6,0 -9,0
0,5 – ≤ 2.5,
MR
Não ofensivo
MR
MR

25
30
5
200
NA
NA
NA
NA
NA
MR
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Contudo, a legislação brasileira pouco trata a questão da qualidade do uso de
fontes alternativas para fins não potáveis, não existindo lei ou parâmetro específico
para determinar qual a qualidade necessária a ser atingida para o uso final. As duas
únicas normas que tratam sobre o assunto são a NBR 13.969/97 que descreve
classes e parâmetros conforme o uso previsto, e a NBR 15.527/07 que sugere
alguns parâmetros de qualidade quando utilizada água de chuva para fins não
potáveis.
As classificações descritas na NBR 13.969/97 são as seguintes:


classe 1: Lavagem de carros e outros usos que requerem o contato direto
do usuário com a água, com possível aspiração de aerossóis pelo
operador, incluindo chafarizes;



classe 2: lavagens de pisos, calçadas e irrigação dos jardins, manutenção
dos lagos e canais para fins paisagísticos, exceto chafarizes;



classe 3: reúso nas descargas das bacias sanitárias;



classe 4: reúso nos pomares, cereais, forragens, pastagens para gados e
outros cultivos através de escoamento superficial ou por sistema de
irrigação pontual.

A Tabela 9 apresenta os parâmetros a serem atendidos por cada classificação.

Tabela 9 - Parâmetros de qualidade da água não potável para reúso segundo a
NBR 13.969/97
Parâmetro

Classe 1

Classe 2

Classe 3

<5

<5

<10

Coliforme fecal (NMp/100mL)

<200

<500

<500

Sólidos dissolvidos totais (mg/L)

200

Turbidez

pH

6.0, - 8,0

Cloro Residual (mg/L)

0,5 - 1,5

Classe 4

<500

0,5

Oxigênio Dissolvido (mg/L)

Fonte: Dados obtidos de NBR 13.969/97 (ABNT, 1997)

>2,0
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A FIESP (2005) propõe padrões de qualidade para água de reúso, por meio de
quatro classes de usos finais, como segue:



Água de Reúso Classe 1: Padrões de água de reúso para:
o descarga de bacias sanitárias, lavagem de pisos e fins ornamentais
(chafarizes, espelhos de água etc.);
o lavagem de roupas e de veículos;



Água de Reúso Classe 2: Padrão para usos associados às fases de construção
da edificação:
o lavagem de agregados;
o preparação de concreto;
o compactação do solo;
o controle de poeira.



Água de Reúso Classe 3: Padrões para:
o



irrigação de áreas verdes e rega de jardins.

Água de Reúso Classe 4: Padrões para:
o Resfriamento
resfriamento).

de

equipamentos

de

ar

condicionado

(torres

de
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Os parâmetros de qualidade sugeridos pela FIESP (2005) são descritos na Tabela
10.
Tabela 10 - Padrões de água de reúso sugeridos pela Fiesp
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Não
detectáveis

≤ 1000/ mL

≤ 200/ 100 mL

Concentrações
Coliformes fecais1
Coliformes Totais
(NMP/100 mL)
pH

Salinidade
Cor (UH)
Turbidez (UT)
Odor e aparência
Óleos e graxas
(mg/L)
DBO2 (mg/L)
DQO (mg/L)
Com orgânicos
voláteis3
Nitrato (mg/L)

Sódio (SAR)

Cloretos (mg/L)

Cloro residual
(mg/L)
Nitrogênio
amoniacal (mg/L)
Nitrito (mg/L)
Fósforo total4
(mg/L)

6,0 - 9,0

6,0 - 9,0

≤ 10 UH
≤ 2 UT
Não
Não
desagradáveis desagradáveis
≤ 1 mg/L
≤ 10 mg/L
-

≤ 1,0 mg/L
≤ 30 mg/L
-

Ausentes
< 10 mg/L

Ausentes

Classe 4
Sem
Com
recirculação recirculação

SR6
5,0-8,3

2,2
6,8-7,2

-

-

-

-

-

< 20 mg/L

75

75

-

-

-

-

600

500

-

-

-

-

-

-

6,0 e 9,0
0,7 < EC
(dS/m) < 3,0,
450 < SDT
(mg/L) < 1500
< 30 UH
< 5 UT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

irrigação
superficial
3-9
Irrigação com
Aspersores
> ou = 3,0
Irrigação
superficial
< 350 mg/L
Irrigação com
Aspersores
< 100 mg/L
Irrigação
superficial
<= de 1 mg/L
Irrigação com
Aspersores
< 1,0 mg/L

≤ 20 mg/L
≤ 1 mg/L

-

5 - 30 mg/L
-

-

-

≤ 0,1 mg/L

-

-

-

-
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Tabela 10: Padrões de água de reúso sugeridos pela Fiesp (Continuação)
Classe 4
Classe 1

Classe 2

Classe 3
Sem
Com
recirculação recirculação

Concentrações
Sólido suspenso
total (SST) (mg/L)
Sólido dissolvido
total5 (SDT) (mg/L)

≤ 5 mg/L

30 mg/L

< 20 mg/L

≤ 500 mg/L

-

-

Irrigação de
culturas
alimentícias
0,7 mg/L
Regas de
jardim e
similares 3,0
mg/L
-

1000

500

-

-

Boro
Sílica (mg/L)
50
50
Alumínio (mg/L)
SR6
0,1
Ferro (mg/L)
SR6
0,5
Manganês (mg/L)
SR6
0,5
6
Amônia (mg/L)
SR
1,0
Dureza (mg/L)
850
650
Bicarbonato (mg/L)
600
24
Sulfato (mg/L)
680
200
Fósforo (mg/L)
-SR6
1,0
Cálcio (mg/L)
200
50
Magnésio (mg/L)
SR6
30
O2 dissolvido
(mg/L)
Presente
SR6
NOTAS:
1. Esse parâmetro é prioritário para os usos considerados;
2. O controle da carga orgânica biodegradável evita a proliferação de microrganismos e cheiro
desagradável, em função do processo de decomposição, que podem ocorrer em linhas e
reservatórios de decomposição;
3. O controle deste composto visa evitar odores desagradáveis, principalmente em aplicações
externas em dias quentes;
4. O controle de formas de nitrogênio e fósforo visa evitar a proliferação de algas e filmes
biológicos, que podem formar depósitos em tubulações, peças sanitárias, reservatórios,
tanques etc;
5. Valor recomendado para lavagem de roupas e veículos;
6. SR = Sem referência.

Fonte: FIESP (2005)
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Como resultado do trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho Intersecretarial
do Estado de São Paulo, para regulamentar o reúso de água proveniente de
estações de tratamento de esgoto (CETESB, 2006), foi elaborada uma “Proposta de
disciplinamento do reúso direto não potável de água proveniente de estações de
tratamento de esgoto sanitário para fins urbanos" (CETESB, 2013), que determina
padrões de qualidade para reúso de água nas seguintes classes:



Classe A - Águas destinadas a:
o ação com água de reúso, de caráter esporádico ou sazonal, de parques,
jardins, campos de esporte e de lazer urbanos, ou áreas verdes de
qualquer espécie, com os quais o público tenha ou possa vir a ter contato
direto. Não inclui irrigação para usos agrícolas e florestais;



Classe B - Águas destinadas a:
o lavagem de logradouros;
o lavagem de espaços públicos;
o uso em construção para amassamento em concreto não estrutural, cura
de concreto em obras, umectação para compactação em terraplenagens,
lamas de perfuração em métodos não destrutivos para escavação de
túneis, resfriamento de rolos compressores em pavimentação e controle
de poeira em obras e aterros;
o desobstrução de galerias de água pluvial, rede de esgotos;
o lavagem de caminhões de lixo doméstico e trens.

Os padrões de qualidade desta Proposta são apresentados na Tabela 11.
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Tabela 11 - Padrões de qualidade de água propostos pela “Proposta de
disciplinamento do reúso direto não potável de água proveniente de
estações de tratamento de esgoto sanitário para fins urbanos”
Parâmetros
E.coli
Giárdia e Cryptosporidium
Ovos viáveis de Ascaris sp
Ovos viáveis de helmintos
Turbidez
Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO5,20)
Sólidos em suspensão totais
(SST)
Cloro residual total
Alumínio dissolvido
Arsênio total
Berílio total
Boro total
Cádmio total
Chumbo total
Cloreto total
Cobalto total
Cobre dissolvido
Cromo hexavalente
Ferro dissolvido
Fluoreto total
Lítio total
Manganês dissolvido
Molibdênio
Níquel total
Selênio total
Sódio
Vanádio total
Zinco total

Valor Máximo Permitido CLASSE
A
<200 UFC/100mL
<0,05 cistos ou oocistos /L

Valor Máximo Permitido
CLASSE B
<0,05 cistos ou oocistos
/L

<0,1 ovo viável/L
≤ 5 UT

<0,1 ovo viável/L
≤ 5 UT

≤ 30 mg/L

≤20 mg/L

≤ 30 mg/L

≤ 30 mg/L

1,0 mg/L após 30 minutos de
contato; CRL máximo de 1,0 mg/L
para rega direta de área verde e
2,0 mg/L para outros fins
5,00 mg/L
0,10 mg/L
0,10 mg/L
0,5 mg/L
0,01 mg/L
0,50 mg/L
106,5 mg/l
0,05 mg/L
0,20 mg/L
0,10 mg/L
5,00 mg/L
1,00 mg/L
2,50 mg/L
0,20 mg/L
0,01 mg/L
0,20 mg/L
0,02 mg/L
69 mg/L
0,10 mg/L
2,00 mg/L

Mínimo 0,5 mg/L, após
30 minutos de contato.
-

Fonte: CETESB, 2013

 Estimativa de oferta de águas servidas cinzas e negras
Diferentemente da água de chuva, cuja oferta depende de fatores climáticos, a
produção de águas servidas é proporcional ao consumo de água utilizada pelos
usuários da edificação. Portanto, enquanto houver pessoas na edificação, haverá
geração de efluentes que podem ser aproveitados para fins não potáveis. Isso
caracteriza esta oferta como segura do ponto de vista de disponibilidade.
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A estimativa de geração pode ser realizada estimando-se uma demanda geral
por usuário ou a demanda por cada dispositivo consumidor. Em ambos os casos, a
quantidade de pessoas será fator determinante para o resultado final da estimativa.
Para se obter dados mais precisos, é correto estimar o consumo de água
com base nas características dos aparelhos sanitários instalados e nos hábitos de
consumo dos usuários, visto que é possível considerar a inserção de aparelhos com
menor consumo.
Estudos internacionais mostram que, em edifícios de escritório, o volume de
efluente gerado varia entre 26 e 61 L/pessoa dia, sendo em média 49 L/pessoa dia
(USEPA, 2002). Valor muito equivalente aos volumes apresentados de demanda
para consumo em edifícios semelhantes, como discutido anteriormente. Isso sugere
que é possível determinar o volume de efluentes gerados de acordo com a demanda
por água da edificação.



Água condensada
Quando o vapor de água no ar, frequentemente descrito como umidade, entra

em contato com uma superfície fria, a água passa de estado gasoso para o líquido e
se acumula na superfície fria. Este fenômeno é frequentemente observado em um
recipiente com bebida gelada em um dia úmido, quando gotículas de água
acumulam-se na superfície externa do copo de chá gelado ou cerveja fria. O vapor
de água no ar, que se torna líquido, é conhecido como condensado. Enquanto o
condensado coletado em uma bebida fria é pequeno e, principalmente, considerado
um incômodo, o condensado que se acumula em equipamentos de refrigeração é
gerado em volume significativo o que o torna uma potencial fonte de água não
potável (ALLIANCE..., 2010).
Esta água normalmente é encaminhada para a rede de esgoto (USEPA, 2007),
elevando o volume deste efluente, quando poderia ser utilizada para atender
demandas não potáveis. Nos EUA, a ASHRAE1 e a International Code Council

1

ASHRAE/USGBC/IES Standard 189.1-2009, Standard for the Design of High Performance
Green Buildings. www.ashrae.org/greenstandard.
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(ICC)1 publicaram normas que exigem o aproveitamento de água de condensado em
empreendimento para atender a critérios de sustentabilidade.

 Qualidade da água condensada
De acordo com a (Alliance...,2010), a qualidade da água condensada é
essencialmente a mesma que a água destilada; livre de minerais e um nível total de
sólidos dissolvidos (TDS) próximos de zero. Citam ainda que esta água nunca deve
ser utilizada para consumo humano, uma vez que podem conter metais pesados a
partir do contato com as serpentinas de resfriamento e equipamentos de
climatização. Além disso, descrevem que a falta de minerais na água (semelhante
ao da água destilada) também faz com que esta seja corrosiva para a maioria dos
metais, em especial o aço e o ferro.
Para Guz (2005), a água de condensação é água destilada e pura, quando se
forma sobre as serpentinas de condensação. No entanto, pode

ocorrer

contaminação bacteriana durante a formação e o transporte, devendo ser
considerada imprópria para o contato humano sem prévia desinfecção.
Wilcut e Brian (2002) descrevem que a água condensada é uma fonte de água
de alta qualidade, tornando-a ideal para inúmeras aplicações. Devido à remoção de
minerais durante o processo de evaporação, o condensado é semelhante, em
termos de qualidade, à água destilada. No condensado, os sólidos em suspensão, a
turbidez e a salinidade são baixos e o pH neutro é ligeiramente ácido.
Bryant (2008) conclui em sua análise que, para as amostras testadas, não foi
identificada potencial contaminação biológica. Como a água testada apresentou
padrão de qualidade extremamente alto, seria aceitável considerar esta água até
mesmo para consumo humano, desde que realizado tratamento mínimo para os
contaminantes biológicos. O resultado dos testes é apresentado na Tabela 12.

1

International Code Council. 2012. “International Green Construction Code.”
http://tinyurl.com/72cppv4.
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Tabela 12 - Resultado de teste de água coletada em edifício comercial
Teste

Resultado Valor aceitável

Condutividade

86 μS/cm

0-400 μS/cm

Oxigênio Dissolvido

7,15 mg/L

41583 mg/L

Turbidez

0,7 UT

0-1UT

Nitratos

0,6 mg/L

0-45 mg/L

Cloretos

1,2 mg/L

0-250 mg/L

pH

6,5

6,5-8,5

Fonte: Bryant, 2008

 Estimativa de volume de água de condensada
O volume gerado de condensado varia por diversos fatores. De acordo com
Guz (2005), a taxa de produção de condensado é influenciada pela forma como um
prédio é utilizado, de acordo com processos de fabricação, atividades humanas,
quantidade de equipamento, uso de iluminação e ar condicionado Wilson e Nava
(2008) descrevem que a quantidade de água de condensação produzida depende
das condições de temperatura e umidade (exteriores e interiores) e da quantidade
de resfriamento a ser fornecida.
Wilcut e Brian (2002) trazem análises importantes sobre os fatores que mais
influenciam a quantidade de água de condensação, quais sejam: clima, atividades
humanas e processos de produção e capacidade de refrigeração. Para eles, as
características climáticas, como temperatura e umidade relativa, determinam a
demanda por refrigeração e ainda a possibilidade de condensação do ar úmido.
Além disso, apontam que o volume de água condensada gerada é fortemente
influenciado pelos processos produtivos e as atividades humanas que ocorrem
dentro de uma edificação.
Computadores,

copiadoras,

iluminação

introduzem calor nos ambientes de trabalho.

e

equipamentos

de

fabricação

A respiração e o calor do corpo

humano também aumentam a temperatura interna e a umidade. Embora
aparentemente insignificante numa base individual, o calor e a umidade gerada por
um grande número de pessoas pode afetar de forma significativa as características
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do ar interior. Os autores descrevem que, em instalações de grande escala, são
produzidas grandes quantidades de condensado (Wilcut,;Brian, 2002).
Quanto à capacidade de geração, os autores afirmam que quanto maior a
necessidade de refrigeração, maior será o volume de água de condensado gerada.
Indicam também que é importante observar não somente a capacidade em TR
instalada, mas também o fator de carga média de utilização do sistema, visto que
grande parte dos sistemas opera boa parte do tempo em carga parcial (Wilcut;Brian,
2002).
Alguns estudos publicados internacionalmente sugerem valores e métodos
para estimar o potencial de volume de água condensado a ser gerada.
A taxa de produção horária de água condensada típica, que foi relatada por
Guz (2005) para edifícios em San Antonio, Texas, varia entre 0,11 e 0,32 litros de
água por tonelada de refrigeração (TR), ou cerca de 2,0 L/hora por 100 m² de área
útil condicionada. Com estas taxas de coleta, os sistemas de recuperação de
condensado estavam determinados a ser financeiramente viáveis para prédios
acima de 9.300 m².
Bryant e Ahmed (2008) apresentam um modelo simplificado com base em
dados empíricos de um estudo de caso, no Qatar. A previsão de geração de
condensado por um sistema de ar condicionado "normal" comercial foi de oito litros
de condensado por (TR) por dia, com uma temperatura do ponto de orvalho em
excesso de 15,5 °C.
Um estudo realizado para 47 cidades dos EUA, com o objetivo de desenvolver
um método para caracterizar o montante anual total de condensado gerado, foi
realizado por (LAWRENCE; PERRY; ALSEN, 2008) e apresenta que as cidades com
alto potencial para implantar sistemas de captação e aproveitamento de água
condensada são aquelas que apresentam potencial de geração igual ou superior a
50 L de condensado por L/s de ar externo insuflado. Com médio potencial estão as
cidades com geração entre 25 e 50 L de condensado por L/s de ar externo insuflado
e não recomentadas aquelas com geração abaixo de 25 L de condensado por L/s de
ar externo insuflado. Esta determinação foi realizada de acordo com os custos de
implantação e as reduções obtidas nas contas de água nos EUA. Contudo, estes
valores podem variar de local para local. Apesar de o estudo de regressão e os
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resultados terem sido baseados estritamente em dados para as cidades norteamericanas, esses resultados poderiam servir de base para outros países e regiões
do mundo.
Wilcut e Brian (2002) desenharam uma ferramenta de cálculo1 que permite
estimar os volumes a ser gerado de água de condensado. Utilizando a ferramenta
para simular os volumes estimados para a cidade de São Paulo, obteve-se uma
média de 0,97 L/TR/Hora para o verão; 0,78 L/TR/Hora para o outono; 0,44
L/TR/Hora para o inverno e 0,66 L/TR/Hora para a primavera, conforme Tabela 13.

Tabela 13 - Estimativa de geração de água condensada com base na ferramenta
de Wilcut & Brian Lilibridge (2002) para a cidade de São Paulo
Estação

Mês

Temp.
Média
(°C)
26,4

82

24

Umidade
Relativa
interna
média
(%)
50

JAN

27,4

83

24

FEV

27,8

82

27

ABR

Conde Médi
nsado
a
L/TR/h L/TR/
ora
hora

DEZ

30%

0,91

50

30%

0,98

24

50

30%

1,02

MAR

83

24

50

30%

1,02

24,9

83

24

50

30%

0,98

MAI

22,9

82

24

50

30%

0,26

JUN

22,1

81

24

50

30%

0,45

JUL

21,7

79

24

50

30%

0,38

AGO

23,3

77

24

50

30%

0,49

SET

23,6

80

24

50

30%

0,53

OUT

24,5

82

24

50

30%

0,68

PRIMAVERA

VERÃO

Volume
de Ar
externo
(%)

OUTONO

Temp.
Interna
Média
(°C)

INVERNO

Umidade
Relativa
média
(%)

0,97

0,76

0,44

0,66
NOV

25,5

81

24

50

30%

0,76

Fonte: Wilcut & Brian Lilibridge (2002); (IAG/USP, 2012)

No presente estudo, os valores de água de condensado foram determinados
pelo software EnergyPlus , que será apresentado a seguir, visto que este tem a
capacidade de analisar as condições climáticas internas e externas e o uso do
1

Disponível em <http://www.buildinggreen.com/calc/calc_condensate.cfm>.
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sistema de ar condicionado. O sistema é capaz de determinar a vazão e o volume de
água condensada nas serpentinas do ar condicionado e analisar a capacidade de
armazenamento de um determinado reservatório interligado aos ramais de captação
desta fonte.

3.2.6 Preocupações adicionais para uso de fontes não potáveis
Cada oferta de água não potável disponível apresenta parâmetros de
contaminação diferentes, que variam, dentre outros fatores, de acordo com
localização geográfica, a área de captação, o tipo de uso, os padrões de higiene dos
usuários. Portanto, é fundamental que estas variáveis sejam analisadas antes e
durante a execução de projetos que visem ao uso de fontes não potáveis.
O resultado do entendimento destes fatores de qualidade levará, em primeira
análise, à determinação de qual fonte disponível apresentará menores riscos e
custos no atendimento das demandas previstas.

Em segunda análise, permitirá

determinar o tipo e sistema de tratamento mais adequado para cada fonte, de
acordo com as demandas previstas, quando deverá ser avaliada a qualidade final dá
água tratada, os custos e os riscos envolvidos com seu tratamento, armazenamento
e distribuição.
Cuidados especiais também deverão ser adotados quando previsto o uso de
duas ou mais fontes distintas com concentrações de contaminantes diferentes.
Deve-se, preferencialmente, segmentar as etapas de tratamento de modo a evitar
que uma fonte, com menor concentração de contaminante, seja contaminada por
outra com maior concentração.
Em situações em que a água é tratada em sistemas de tratamento
independentes e armazenada em um único reservatório, a qualidade final de ambos
os tratamentos deverá atender aos padrões de qualidade da demanda mais
restritiva. Neste sentido, deve ser avaliado se o custo reduzido com a construção de
reservatórios independentes suprirá o incremento de custo a ser realizado com
sistemas de tratamento mais restritivos.
Além disso, o abastecimento de água deve ser projetado considerando dois
ramais, um para atender as demandas potáveis e outro para as demandas não
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potáveis. As tubulações devem ser identificadas com colorações distintas e texto
indicativo em toda sua extensão, incluindo shafts fechados, para

que qualquer

usuário identifique a qualidade da água que está sendo fornecida para cada um dos
ramais.
Os sistemas de tratamento e armazenamento

devem receber manutenção

periódica por profissional qualificado. A qualidade da água deverá ser analisada
periodicamente para garantir que os padrões de qualidade definidos em projeto se
mantenham ao longo da utilização dos sistemas.
Vale ressaltar novamente que a comunicação ao usuário é fundamental para
evitar consumos acidentais.
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4

MÉTODO DE TRABALHO

O desenvolvimento deste trabalho baseou-se no método indutivo. Foi analisada
a particularidade de cada oferta e demanda não potável dentro de uma edificação.
Os dados obtidos com essa análise serviram para avaliar sua simulação pelo
software em estudo.
As etapas da pesquisa foram:
a)

Análise das demandas e ofertas: Revisão bibliográfica e documental sobre
as principais demandas existentes em uma edificação comercial e das
ofertas alternativas de água comumente disponível neste tipo de edificação;

b)

Determinação dos volumes das ofertas e das demandas: Revisão
bibliográfica sobre o melhor método para se determinar cada uma das
demandas identificadas e também das fontes especificadas;

c)

Estudo da entrada de dados no software: Estudo dos parâmetros de
entrada para realização da simulação;

d)

Simulação do sistema: Realização da simulação computacional com base
nos dados levantados anteriormente;

e)

Estudo dos resultados: Análise e discussão dos dados obtidos com as
simulações.

4.1 Materiais e Métodos
4.1.1 Ferramenta computacional EnergyPlus


Visão geral da ferramenta
Para desenvolvimento das simulações do balanço hídrico foi utilizado o

programa

EnergyPlus®, que é um software do

Departamento de Energia do

Estados Unidos (DOE). Ele foi desenvolvido para realizar simulações do uso de
energia e de água em edifícios,

que permite aos profissionais da construção

otimizar os projetos de modo a utilizar menos energia e água. Ele permite modelar
o sistema de aquecimento, refrigeração, ventilação, além de outros fluxos de
energia, e o uso da água.
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O EnergyPlus tem suas raízes nos programas BLAST e DOE-2 que foram
desenvolvidos e lançados no final de 1970 e início de 1980, como ferramentas de
simulação de carga de energia.
A aplicação principal do programa é o desenvolvimento de simulação
energética;

porém,

como

o

programa

está

em

constante

processo

de

aprimoramento, sua versão atual 8.1.0 contempla a simulação de demandas de
ofertas de água que podem existir em uma edificação, permitindo extração de dados
detalhados das dinâmicas destas quando inseridas em um sistema complexo.



Justificativa da escolha do programa
A escolha do programa se justifica por três razões. Primeiramente, o programa

tem capacidade de modelagem de todas as ofertas de demandas de água, e a
interação destas dentro dos reservatórios. Em segundo lugar, possibilita a inserção
de dados locais, eliminando qualquer influência da procedência do programa. Em
terceiro lugar, permite simular a oferta de água condensada e de água de reposição
de torre de resfriamento com base na simulação do uso do sistema de ar
condicionado, capacidade não encontrada em nenhuma outra ferramenta disponível
no mercado.
Complementando as razões citadas acima, a escolha do

EnergyPlus

é

potencializada pelo fato de o programa ser de uso público. Qualquer pessoa
interessada em ter acesso gratuito a todas as funcionalidades do programa.



Validação do EnergyPlus
A preocupação com a validade das simulações desenvolvidas em programas

de simulação é constante. Tendo em vista esta preocupação, os desenvolvedores
realizam testes comparativos com normas de construção utilizadas para execução
de projetos. O objetivo principal é fazer com que

EnergyPlus

apresente alta

confiabilidade ao simular situações hipotéticas que serão aplicadas na prática. São
realizados três tipo de testes:
a) Analíticos,
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b) Comparativos;
c) Testes de cada versão liberada.
Todos os testes são realizados com base no Building Energy Simulation Test
(BESTest) e indicam que o Energy Plus computa soluções razoáveis tanto em
comparação com outros programas de simulação, quanto na comparação com os
casos reais que foram modelados (DOE, 2013).

4.1.2 Balanço hídrico no EnergyPlus
Apesar de a ferramenta permitir a simulação do consumo de água, atualmente
essa funcionalidade é pouco explorada. Até o presente momento, não foram
encontrados estudos específicos que apresentem dados sobre simulações
realizadas para determinar o balanço hídrico em edificações utilizando o Energy
Plus.
As entradas e saídas de dados para o consumo de água da ferramenta estão
descritas no grupo Sistemas de Água (Water Systems). Esse grupo de objetos é
utilizado para descrever os sistemas de água no edifício e oferecem recursos de
modelagem do uso de água fria e quente, a coleta de água não potável, água da
chuva, condensado,

águas servidas e o armazenamento de todas as fontes,

permitindo uma interligação entre todos os pontos. Além disso, possui uma
interligação com os objetos de ar condicionado, o que possibilita a simulação do
consumo de água em sistemas de condensação permitindo determinar o consumo
em torres de resfriamento e, ao mesmo tempo, a determinação do volume de água
condensada gerada nos sistemas de ar condicionado.
Cada demanda de água pode ser modelada considerando o uso de água fria
ou quente, de forma isolada, ou utilizada simultaneamente, permitindo determinar o
consumo de energia associada a cada um destes consumos.

4.1.2.1 O EnergyPlus e as demandas
No EnergyPlus , as demandas são simuladas por meio do objeto uso de água:
Equipamento (WaterUse:Equipment) (EnergyPlus). Esse objeto permite simular
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todos os consumos de água quente e fria, bem como os equipamentos com
consumos mistos,

como chuveiros e torneiras. Cada demanda poderá ser

conectada com reservatórios de abastecimento e/ou de descarte, permitindo
determinar qual reservatório irá abastecer cada demanda e qual irá receber o
efluente gerado, quando houver a intenção de reúso.
Além dos volumes, é possível determinar outros parâmetros relacionados ao
consumo de energia,

como energia consumida para aquecimento da água,

recuperação de calor nas tubulações e os impactos da temperatura dos sistemas de
água quente para sistema de ar condicionado. Estes dados não serão objeto de
estudo, pois o objetivo do trabalho é identificar apenas os balanços hídricos das
demandas e ofertas de água.
A inclusão de cada demanda é realizada considerando as seguintes
informações:


Nome (Name) – Rótulo da demanda que permite diferenciá-la de qualquer
outra demanda;



Uso final (End-Use Subcategory) – Campo que permite agrupar demandas
comuns em um único grupo (ex. sanitários, irrigação, lavanderia) para
exibição nos relatórios finais de consumo;



Vazão Pico (Peak Flow Rate) – Pico da demanda em m³/s. Este valor é
multiplicado pelo campo perfil de consumo para determinar o consumo
volumétrico horário em m³;

 Perfil de consumo (Flow Rate Fraction Schedule Name) – Este campo permite
incluir um arquivo horário do uso de cada demanda. Neste pode ser incluído o
percentual de uso da vazão de pico em valores que variam entre 0,0 e 1,0.
Estes percentuais podem ser segmentados em estações do ano (inverno,
verão, etc.) dias úteis, finais de semana e feriados.



Torres de resfriamento
As torres de resfriamento não fazem parte do grupo Water Systems, mas sim

do grupo de ar condicionado, portanto a determinação da demanda deste sistema
depende da existência de uma simulação energética do edifício, a qual não é escopo
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do presente trabalho. As entradas de dados que se referem ao consumo de água
para as torres de resfriamento são descritas a seguir:


Modo de perda por evaporação (Evaporation Loss Mode) – Este campo
permite modelar o volume de água evaporada na torre. Duas opções estão
disponíveis: a) SaturatedExit e b) Loss Factor
a) Saída Saturada (SaturatedExit): Este primeiro método assume que o ar
que sai da torre está em condições de saturação (que pode não ser
sempre o caso para certas condições de operação). Neste método, a
entalpia de saída de ar da torre é calculada da seguinte maneira: soma-se
a entalpia do ar de entrada com a transferência de calor da água e o
resultado divide-se pela taxa de fluxo de massa de ar passa torre.
b) Coeficiente de Perda (Loss Factor): Neste método a perda por evaporação
é calculada como uma fracção do volume de água de condenação que
circula pelo sistema e varia de acordo com a água de condensação. O
valor fornecido pelo usuário está em unidades de Kelvin por cento-porgrau. A taxa de evaporação será igual a esse valor multiplicado por cada
grau Kelvin de queda de temperatura na água do condensador. Os valores
típicos são 0,15-0,27 [% / K]. O padrão é 0,2.



Perda por Arraste (Drift Loss Percent) – Este campo é utilizado para
determinar o percentual de água perdido por arraste em relação ao total de
água circulada;



Modo de cálculo de purga (Blowdown Calculation Mode) – Este campo é
utilizado para determinar o método de modelagem a ser utilizado para
simular o percentual de purga necessário. São apresentadas duas opções
a) ConcentrationRatio ou b)ScheduledRate, sendo a primeira o valor
padrão.

Diferenças entre as duas opções apresentada:
a) Concentração de sais na purga (Blowdown Concentration Ratio): Esta
opção é utilizada para determinar automaticamente o percentual de
purga de acordo as perdas por evaporação e arraste. O valor
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determinado aqui é adimensional e pode ser caracterizado pela
concentração de sólidos contida na água de purga em relação à água de
reposição;
b) Programação de Purga (Blowdown Makeup Water Usage Schedule
Name) – Este campo é utilizado para determinar a vazão de purga
considerada nos intervalos previstos quando selecionada a opção
ScheduledRate.


Reservatório de abastecimento (Supply Water Storage Tank Name) –
Este campo é opcional e é utilizado para interligar a torre de
resfriamento a um reservatório, seja de água potável ou não potável.
Caso o reservatório não seja capaz de fornecer o volume de água
demandado pela torre, o programa

irá considerar que a torre receberá

água diretamente da rede pública.


Dados de saída

Uma vez executada a simulação com base nos dados inseridos, o programa
permite extrair uma grande quantidade de informações necessárias para realização
do balanço hídrico. Os principais dados de saída que podem ser extraídos são
apresentados a seguir:
 Vazão de água quente (Water Use Equipment Hot Water Consumption Rate)
– Vazão de água quente consumida e enviada para o esgoto em m³/s;
 Vazão de água fria (Water Use Equipment Cold Water Consumption Rate) Vazão de água fria consumida e enviada para o esgoto em m³/s;
 Vazão total (Water Use Equipment Total Consumption Rate) – Vazão total
água fria e quente consumida e enviada para o esgoto em m³/s;
 Volume de água quente (Water Use Equipment Hot Water Consumption) –
Água quente consumida e enviada para o esgoto em m³;
 Volume de água fria (Water Use Equipment Cold Water Consumption) - Água
fria consumida e enviada para o esgoto em m³;
 Volume total (Water Use Equipment Total Consumption) – Total de água (fria
+ quente) consumida e enviada para o esgoto em m³;
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 Volume de água da concessionária (Mains Water Supply for Equipment) –
Total de água potável fornecida para cada demanda em m³.
Todos os dados de saída podem ser extraídos no intervalo desejado pelo
simulador, ou seja, a cada minuto ou até dados anuais. Quanto menor o intervalo,
maior será o tempo necessário para extração de dados, portanto cabe ao simulador
adotar o melhor intervalo que atenda aos critérios necessários para realização das
analises desejadas. No presente trabalho os dados foram simulados em intervalos
de quinze minutos e compilados em intervalos de sessenta minutos, o que será mais
bem detalhado nos resultados.

4.1.2.2 O EnergyPlus e as ofertas não potáveis
O EnergyPlus permite modelar diversas fontes alternativas de água como:
água de chuva, água condensada do sistema de ar condicionado e águas servidas.
A seguir será apresentado como todas as fontes são consideradas no software.



Água de chuva
O aproveitamento de água de chuva no EnergyPlus é modelado com base em

alguns objetos que são apresentados a seguir.

 Objeto precipitação
A precipitação incidente no projeto é simulada com o auxílio do objeto
Precipitação (Site Precipitation ). Este objeto é utilizado para descrever o volume de
água precipitado disponível para aproveitamento no terreno. Os dados são
apresentados em metros/horas.
O objeto possui alguns campos de configuração que são apresentados a seguir:


Chuva de projeto

(Design Level for Total Annual Precipitation) –

Magnitude da precipitação para um período anual adotado na modelagem.
Este valor corresponde ao volume de precipitação esperado ou assumido
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na simulação. Este campo trabalha com os dois próximos campos para
permitir estimar os desvios das precipitações horárias;


Programação horária de precipitação (Precipitation Rate Schedule Name)
– Objeto utilizado para descrever as taxas de precipitação horárias. Os
valores nesta programação são a taxa média de precipitação em metros
por hora. A integração desses valores ao longo de um calendário anual
deve ser igual à precipitação anual nominal;



Média anual de precipitação (Average Total Annual Precipitation) –
Magnitude de precipitação anual associada às taxas de precipitação
descritas na programação horária. Este valor é usado para normalizar a
precipitação;

 Objeto Área de captação (WaterUse: RainCollector)
Esse objeto permite descrever as características da área na qual a precipitação
incidente na edificação será captada e encaminha para aproveitamento e, também,
algumas características do sistema de captação e filtragem. Os campos deste objeto
são descritos a seguir:
 Reservatório de acumulação (Storage Tank Name) - Este campo é utilizado
para determinar qual o nome do reservatório que irá armazenar a água de
chuva captada para cada área de captação. As características destes
reservatórios devem ser inseridas no objeto Uso de Água: Reservatório
(WaterUse:Storage) descrito mais adiante.
 Modo de Fator de perda (Loss Factor Mode) – Este campo é utilizado para
determinar o modo pelo qual será determinada a parcela prevista de
precipitação que não será aproveitada. Duas opções estão disponíveis: a)
constante (Constant) ou b) programada (Scheduled). A primeira determina o
percentual médio que será desconsiderado em todos os eventos e a
segunda permite uma variação deste índice de acordo com uma
programação pré-definida. Ao selecionar uma opção é necessário inserir
dados do campo correspondente:
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a) Fator de perda (Collection Loss Factor) – Valor constante que determina
quanto da precipitação incidente será perdida, não coletada. Este valor
varia de 0 a 1,0;
b) Programação do fator de perda (Collection Loss Factor Schedule Name)
– Nome do objeto que descreve a programação das perdas de
precipitação. Esta informação deve ser inserida no objeto Schedules1.
 Vazão Máxima de coleta (Maximum Collection Rate) – Este campo permite
determinar a vazão máxima que poderá ser captada em cada evento de
chuva considerando as limitações do dimensionamento das tubulações e/ou
sistemas de tratamento considerados.
 Superfícies de coleta (Collection Surface 1-10 Name) - Este campo é utilizado
para associar ao objeto as superfícies onde a água de chuva será coletada.
As características destas superfícies, tais como área e inclinação, são
determinadas na modelagem computacional do edifício simulado.

 Dados de saída de água de chuva
Uma vez executada a simulação com base nos dados inseridos, o programa
permite extrair uma grande quantidade de informações necessárias para análise da
água de chuva captada. Os principais dados de saída que podem ser extraídos são
apresentados a seguir:

 Vazão de precipitação incidente na área de coleta Site Precipitation Rate
[m³/s];
 Altura de precipitação incidente sobre as áreas de captação Precipitation
Depth [m];
 Vazão de precipitação coletada (Rainwater Collector Volumetric Rate) –
Apresenta a vazão média de água de chuva coletada em m³/s;

1

Consulte: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/pdfs/inputoutputreference.pdf
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 Volume de precipitação coletada (Rainwater Collector Water) – Apresenta o
volume total de água de chuva coletada nos reservatórios em m³.



Águas servidas
Este volume é determinado pelo volume de água utilizado pelo Objeto

Water:User:Equipment, citado anteriormente. Sendo o volume de águas servidas
disponível determinado pelo consumo dos aparelhos existentes. Estas podem serão
segmentadas em qualidade diferente, permitindo que seus volumes sejam
analisados individualmente.



Água condensada do sistema do ar condicionado
O EnergyPlus permite simular o volume de água gerada pela condensação

do ar nas serpentinas do sistema de ar condicionado. A determinação destes valores
depende da modelagem e simulação do sistema de ar condicionado, que não são
objeto do presente trabalho. Contudo, serão analisados os parâmetros que
influenciam a geração de água condensada em edifícios onde foi previamente
realizada a modelagem e simulação destes sistemas. Os dados são gerados com
referência em diversos campos utilizados somente na simulação de energia.
Portanto, estes campos não foram elencados como os demais.
Contudo, os resultados obtidos foram comparados com os fatores climáticos
que influenciam diretamente o volume de água condensada gerada. Estes fatores
são discutidos no capítulo de resultados.

 Água condensada dados de saída
Os dados de saída de água condensada compreendem:


Vazão de água condensada (Cooling Coil Condensate Volumetric Flow Rate) Apresenta vazão média de água de condensação gerada em m³/s; e



Volume de água condensada (Cooling Coil Condensate Volume (m³)): Apresenta
o volume total de água condensada que foi encaminhada para o reservatório.
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4.1.2.3 O EnergyPlus e os reservatórios de água



Objeto uso de água: Reservatório (WaterUse:Storage)
O EnergyPlus possui um objeto que permite determinar uma infinidade de

reservatórios, seja de água potável ou não potável, que podem ser conectados às
diversas fontes e demandas consideradas na simulação, esta configuração é
realizada com o uso do objeto Uso de Água: Reservatório (WaterUse:Storage).
Esse objeto é um componente central do sistema de modelagem do consumo de
água do EnergyPlus. Cada reservatório serve como um objeto central e pode fazer
conexão com inúmeras fontes e demandas. Os campos para configuração deste
objeto são descritos a seguir:
 Categoria de qualidade da água (Water Quality Subcategory) – Este campo é
utilizado para rotular cada reservatório de acordo com a qualidade da água
armazenada, permitindo que seja analisado, quando necessário, cada fonte
individualmente.
 Capacidade Máxima (Maximum Capacity) – Este campo é utilizado para que
seja informada a capacidade máxima em m³ do reservatório a ser
considerado. Quando este dado não é inserido, o software considera o valor
ilimitado.
 Volume inicial (Initial Volume) - Este campo é utilizado para determinar qual o
volume de água no reservatório no início da simulação.
 Vazão máxima de entrada (Design In Flow Rate) – Este campo permite
determinar qual a vazão máxima em m³/s que o reservatório é capaz de
receber das mais diversas fontes conectadas a ele. Mantendo este campo em
branco, o sistema considera uma capacidade ilimitada.
 Vazão máxima de saída (Design Out Flow Rate) – Este campo determina a
vazão máxima de saída da água do reservatório para abastecimento das
demandas conectadas. Este valor normalmente é limitado pela dimensão da
tubulação, bombeamento e/ou sistema de tratamento conectado.

95

 Extravazão (Overflow Destination) – Este campo permite configurar outro
reservatório a ser conectado ao principal que irá receber o volume de água
que extravasa ou quando a vazão de entrada é maior que a capacidade
máxima. Caso este campo seja omitido, estes volumes serão descartados.
 Tipo de controle de nível (Type of Supply Controlled by Float Valve) – Este
campo permite definir qual fonte irá abastecer o reservatório. Este
abastecimento ocorre de acordo com a configuração de um controle de nível.
As opções disponíveis são: “None” (Nenhum), “Mains” (rede pública),
“GroundwaterWell” (Poço) ou “Other Tank” (Outro reservatório). Este campo
pode ser utilizado para determinar que um reservatório superior precise ser
abastecido pelo inferior. A configuração do controle de nível é determinada
nos próximos 2 campos:
o

Nível mínimo (Float Valve On Capacity) – Nível do reservatório em m³
quando o controle de nível deverá acionar o enchimento do
reservatório;

o

Nível Máximo (Float Valve Off Capacity) – Nível do reservatório e m³
quando o controle de nível deve interromper o enchimento do
reservatório.

 Abastecimento de emergência (Backup Mains Capacity) – Nível em m³ que o
reservatório será complementado com água de backup. Este campo permite
configurar o controle de nível para complemento do reservatório caso a fonte
de abastecimento original não seja capaz de atender às demandas
conectadas. Isto é utilizado normalmente para acionamento do ponto de
abastecimento e água potável quando não há água não potável suficiente
para atender as demandas.
Com base nestes dados de entrada, diversas informações podem ser obtidas. Os
dados de saída são descritos a seguir:
 Volume armazenado (Storage Tank Volume (m³)) – Volume de água
armazenado no reservatório em m³;
 Volume circulado (Storage Tank Net Volumetric Flow Rate (m³)) – Volume
total de água que entrou e saiu do reservatório em m³;
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 Vazão média de entrada (Storage Tank Inlet Volumetric Flow Rate [m³/s]) –
Vazão média de entrada do reservatório em m³/s;
 Vazão média de saída (Storage Tank Outlet Volumetric Flow Rate [m³/s]) –
Vazão média de saída do reservatório em m³/s;
 Volume de água de emergência (Storage Tank Mains Water (m³)) – Volume
total em m³ de água da rede pública que foi utilizada para abastecer o
reservatório;
 Vazão de água de emergência (Storage Tank Mains Water Volumetric Rate
[m³/s]) – Vazão média em m³/s de água da rede pública que foi utilizada para
abastecer o reservatório.



Objeto conexões (WaterUse: Connections)
As conexões entre os aparelhos são realizadas com o objeto Uso de água:

Conexões (WaterUser:Connetions). Este objeto pode ser considerado como um
subsistema que tem a função de conectar diversos usos finais entre si e com os
reservatórios existentes. Estas conexões incluem:


Pontos de entrada de saída para ciclos fechados;



Conexão com reservatórios, tanto para abastecimento da demanda
quando para armazenamento do efluente gerado;



Conexões internas para simulação de recuperação de calor do efluente
gerado pelas demandas de consumo. Este item não será tratado neste
trabalho.

4.2 Definição do objeto de estudo
O modelo adotado para simulação foi um edifício idealizado de escritório, com
vinte lajes corporativas, com área de 1.000 m² cada, localizado na cidade de São
Paulo – SP.
Este modelo foi desenvolvido automaticamente por meio da ferramenta de
geração de arquivos modelos para simulação do

EnergyPlus, o

EnergyPlus
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Example File Generator1. Após a modelagem automática, alguns parâmetros de
entrada foram alterados para adequar o modelo à realidade brasileira. A ferramenta
online não permite gerar modelo selecionando arquivos climáticos de países fora dos
EUA. Essa limitação, no entanto, não impede o uso da ferramenta, visto que
qualquer alteração pode ser realizada diretamente no EnergyPlus após a geração
do modelo.

4.2.1 Critérios de escolha
A escolha por gerar o modelo de simulação através da ferramenta automática
se deu pela possibilidade de replicação do modelo proposto. Qualquer futuro leitor
pode utilizar esta ferramenta para gerar o modelo energético desde que insira os
objetos para simulação do balanço hídrico. Isso amplia a contribuição social do
presente trabalho.

4.2.2 Delimitação da área de estudo
O objetivo do trabalho é analisar as funcionalidades do EnergyPlus quanto à
simulação das demandas e ofertas de água dentro de uma edificação. Os
parâmetros energéticos não foram levados em consideração, exceto aqueles que
tinham impacto direto na geração de água de condensado e nas demandas por
consumo das torres de resfriamento. Estas alterações estão descritas nos tópicos
que tratam destes dois objetos.

4.2.3 Dados técnicos da edificação
Como descrito anteriormente, o modelo adotado para simulação foi gerado
automaticamente

através

desenvolvedores do

de

ferramenta

online

disponível

no

1

dos

EnergyPlus1. Os dados utilizados na ferramenta para

desenvolvimento do modelo são descritos a seguir:


site

Tipo de modelo adotado na ferramenta: Detalhado;

Disponível em: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/cfm/inputs/
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Norma adotada: ASHRAE 90.1 - 2007 ;



Versão do EnergyPlus: 8.1.0;



Localização: São Paulo – SP – Brasil. (dado inserido manualmente no
EnergyPlus );



Tipo de edificação: Comercial de escritório;



Geometria:


Número de pavimentos: 20;



Dimensões das lajes: 40m x 25 m= 1.000 m² cada;



Zonas: 5, sendo 1 central e 4 perimetrais;



Orientação: 30º em relação ao norte verdadeiro;



Tipo de cobertura: Laje impermeabilizada com isolamento (Insulation
Entirely deck);



Tipo de parede externa: Stell framed;



Desenho da geometria;



Pavimento tipo;

Figura 25 - Detalhamento das zonas térmicas do pavimento tipo simulado

Fonte: EnergyPlus Example File Generator[1]

[1]

Disponível em: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/cfm/inputs/
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Visão tridimensional do modelo simulado

Figura 26 - Modelo tridimensional do modelo simulado

Fonte: Software Energy Plus®







Atividades


Densidade de ocupação: 10 pessoas/m²;



Densidade de equipamentos: 16 w/m²;



Densidade de iluminação: 10,8 w/m²;



Iluminação externa: Não considerado.

Fachada


Área de janela: 40% para todas as fachadas;



Iluminação natural: Não considerado.

Ar condicionado


Aquecimento: Não considerado;



Tipo de sistema de resfriamento: Central de água gelada com
condensação á água;



Pressão estática dos ventiladores: 2,01 Pa (Valor padrão);
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Eficiência dos ventiladores total: 60% (Valor Padrão);



Coeficiente de performance: 6;



Pressão estática dos ventiladores nas zonas: 301,8 Pa (Valor padrão).

Ar externo


Volume por pessoa: 8,5 L/s por pessoa;



Aquecimento de água: Não considerado;



Energia fotovoltaica: Não considerado.

4.2.4 Ocupação
Para todas as simulações, foi considerada uma ocupação correspondente a 10
m²/pessoa como recomendado pela SABESP (2012) para determinar a demanda de
água em uma edificação de escritórios. O edifício simulado possui 20.000 m², sendo
que 25%, 5.000 m² é ocupado por equipamentos de circulação vertical, portanto, a
população máxima de ocupação é de 1.500 ocupantes. Quanto ao gênero, foi
considerada uma proporção igual de 50% de homens e mulheres, visto que não é
possível prever uma proporção antes da ocupação.
Foi considerado que os usuários ocuparão o edifício por 8h por dia em horários
que variam entre às 6h às 20h, de segunda a sexta. Apesar de ser possível incluir os
feriados no sistema, optou-se por não considerá-los pelo fato de haver variações
nos dias da semana em que estes feriados são contemplados anualmente, o que
poderia comprometer os resultados, quando houvesse mais feriados durante os dias
úteis.

4.2.5 Dados climáticos
Para conduzir as simulações, dados de temperatura de bulbo seco e bulbo
úmido, pressão atmosférica, ventos, radiação solar, nebulosidade e precipitação,
umidade e etc. são necessários. Estes dados são inseridos nos modelos através de
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arquivos climáticos que representam as condições climáticas para a cidade em
estudo durante um ano típico de 8.760 horas. O arquivo utilizado para as simulações
são do formato EPW para cidade de São Paulo e foi elaborado por Roriz (2010), a
partir de dados horários, registrados em 411 estações climatológicas do Instituto
Nacional de Meteorologia - INMET entre os anos de 2000 e 2010. Este arquivo
climático foi escolhido por apresentar valores mais próximos da realidade analisada
neste trabalho.

4.3

Inserção de dados para simulação

4.3.1 Demandas
4.3.1.1 Demandas sanitárias
Para

desenvolvimento

das simulações

das demandas sanitárias são

necessárias três informações principais: a) a vazão dos equipamentos instalados, b)
a quantidade de uso por usuário de cada equipamento e Vazão dos equipamentos
instalados.
a)

vazão dos equipamentos instalados

Como apresentado nas sessões anteriores, cada dispositivo apresenta uma
vazão diferente, que varia por diversas características. Para a simulação escopo
deste trabalho foram considerados equipamentos de alta eficiência comumente
instalados em edificações comerciais de escritório de alto padrão.

A Tabela 14

apresenta as vazões dos aparelhos considerados na simulação.

Tabela 14 - Consumos considerados nos desportivos sanitários
Dispositivo
Bacia sanitária com duplo acionamento
Mictório (Fechamento hidromecânico)
Lavatório (Fechamento hidromecânico)
Chuveiro (Elétrico)
Pias de cozinha
Torneiras de serviço

Fonte: Elaborado pelo autor

Consumo
6,8 L/acionamento – Ciclo completo
4,5 L/acionamento – Ciclo reduzido
8 L/min.
6 L/min
4L/min
8 L/min.
8 L/min.
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b)

Quantidade de usos por usuário
 Bacias sanitárias
O US Green Building Council (2009) sugere três usos para mulheres e um uso

para homens por dia, considerando somente o mictório para urinar. Dessa forma, a
mulher irá utilizar um acionamento completo (6,8 litros) e dois acionamentos parciais
(4,5 litros) e o homem utilizará somente um acionamento completo.
Proença (2007) apresenta que o uso médio da bacia sanitária pelas mulheres
é 4,1 usos/dia e de 3,4 para os homens, sendo os que prédios pesquisados não
possuíam mictórios.
Kammers e Ghisi (2005) encontraram 3,1 usos/dia para as mulheres e um
número não significativo de usos para homens em pesquisa realizada em edifícios
comerciais de pequeno porte, onde todos os sanitários possuíam mictórios.
A Alliance for Water Efficiency (2010) descreve em seu site que a média de
usos da bacia sanitária varia entre dois

e quatro usos por pessoa em 8h de

permanência na edificação, ou seja, em média três usos/pessoa/dia.
Rosso et al., (2011) realizaram estudo em um campus universitário e
identificaram que a frequência de uso das bacias sanitárias é basicamente a mesma
para ambos os sexos, cerca de três vezes ao dia para urinar e três vezes por
semana para defecar.
Tendo em vista os dados obtidos nestas pesquisas, considerou-se coerente
adotar como uma estimativa razoável para as bacias sanitárias a quantidade de usos
propostos pelo US Green Building Council (2009) de três usos para mulheres, um
completo e dois parciais, e um uso completo para os homens por dia, visto que o
modelo simulado contará com mictórios em todos os banheiros.

 Mictórios
Proença (2007) encontrou em suas análises que os homens utilizam em média
3,1 vezes o mictório por dia, enquanto Paula, Medanha, Oliveira, Justino, &
Sarmento (2011) em estudo realizado em campus universitário encontraram média
de 2,2 usos por homem por dia.
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O US Green Building Council, (2009) sugere que os homens utilizam o mictório
duas vezes ao dia em um período de permanência de 8h.
A Alliance for Water Efficiency, (2010) descreve em seu site que o uso médio
do mictório varia entre duas e quatro usos por pessoa em 8 horas de permanência
na edificação, ou seja, em média 3 usos/pessoa/dia.
A média dos usos apresentada nestes estudos é de 2,6 usos por homem por
dia, valor relativamente maior do que o sugerido pelo US Green Building Council
(2009). Desta forma optou-se por considerar 3 usos por homem por dia para as
simulações.
Quanto ao tempo de acionamento, foi considerado que o uso durará 6
segundos, visto que o mictório considerado para as simulações é do tipo
hidromecânico com fechamento automático.

 Lavatórios
O US Green Building Council (2009) sugere 3 usos para lavatório por dia (em 8
horas de ocupação) por usuário.
Proença (2007) Identificou em sua pesquisa que cada usuário utiliza, em
média, 5,3 vezes a torneira, enquanto Kammers e Ghisi (2005) encontraram em
pesquisa semelhante que a média de uso das torneiras é de 4,2 usos por habitante.
A média dos usos apresentados é de 4,1 usos por dia por usuários, valor
relativamente maior que o apresentado pelo US Green Building Council (2009). Esta
diferença pode estar ligada ao fato de este último considerar que a torneira será
utilizada somente para lavar as mãos após o uso do sanitário, não contemplando o
uso para higiene bucal, que de acordo com Rosso et al., (2011), é praticado por
cerca de 60% dos usuários em um campus universitário.
Dessa forma optou-se por considerar 4 usos por usuário por dia para torneira
de lavatório.
Quanto ao tempo de acionamento, Kammers e Ghisi (2005), identificaram em
seus estudos que os usuários utilizam o lavatório por 11 segundos em média.
Proença (2007) encontrou valor médio de 14 segundos e o US Green Building
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Council (2009) sugere que sejam adotados 12 segundos como tempo de uso em
lavatório.
Considerando estes valores, se obtém um tempo médio de uso de 12,8
segundos, o que justifica utilizar os 12 segundos sugeridos pelo US Green Building
Council (2009) como parâmetro de simulação.

 Chuveiros
O US Green Building Council (2009) sugere que 10% dos usuários utilizam o
chuveiro 1 vez durante uma permanência de 8 horas na edificação. Dados
semelhantes foram apresentados nos estudos realizados por Kammers e Ghisi
(2005) em prédios públicos da cidade de Florianópolis. Neste estudo 6 dos 10
edifícios possuíam chuveiros instalados e o uso percentual variou entre 7% e 21%
dos usuários, com uma média de 10% dos usuários utilizando os chuveiros.
Desta forma, foi considerado nas simulações 0,1 uso por usuário nos
chuveiros, como sugerido pelo US Green Building Council (2009).
Quanto ao tempo de uso, estudos apresentados anteriormente apontam um
tempo médio que varia entre 8 e 10 minutos por banho. Para efeito de simulação,
será considerada a média entre estes valores, ou seja, 9 minutos por banho.

 Torneiras de cozinha
Para as simulações realizadas

considerou-se que não serão instaladas

cozinhas industriais e/ou restaurantes na edificação modelo. Portanto, ss torneiras
de cozinha representam apenas aquelas instaladas

em copas utilizadas para

pequenas refeições e produção das bebidas consumidas durante o dia a dia dos
escritórios.
O US Green Building Council (2009) sugere que seja considerado 1(um) uso
de 15 segundos por usuário por dia, o que representa, em média, 8% do consumo
em projetos que buscam a certificação LEED® BD+C 2009 (Silva, 2009).
Os demais estudos disponíveis apresentam valores que variam entre 0,4% e
13% do total do consumo em edifícios de escritórios Tabela 15, diferença muito
significativa para adotar a média como padrão para a simulação.
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Acredita-se que a diferença entre os estudos esteja na inclusão ou não de
equipamentos de alto consumo, como máquinas de lavar louça e/ou cozinhas de
restaurantes onde o consumo é muitas vezes maior do que aquele observado em
copas.
O único estudo brasileiro disponível realizado por Kammers e Ghisi (2005), que
segmenta claramente o consumo de cozinhas e de restaurante, estimou que o
consumo na cozinha representa apenas 0,14%, em média, do consumo total das
edificações estudadas. O quociente deste consumo, em relação à população
descrita no estudo, é de 0,07 usos de 15 segundos por pessoa por dia, se
considerada uma torneira com vazão de 8 L/min. Valor muito inferior às médias
apresentadas nos demais estudos.

Tabela 15 - Consumo encontrados em cozinhas em diversos estudos
Média do
Consumo
consumo total (%) L/pessoa/Dia
Kammers & Ghisi, 2005
0,4%
0,14
AWWA Research foundation, 2000
2%
Gleick, et al., 2003
3%
Real Property Association of
7%
Canada REALpac, 2011
US Green Building Council, 2009
8%
CIRIA, 2006
9%
EPA, 2012
13%
Média
6%
0,14
Estudos

Usos
pessoa/dia
0,07
1
0,5

Fonte: Elaborado pelo autor

Sendo as diferenças tão significativas, optou-se por arbitrar que o consumo nas
cozinhas será determinado considerando 0,5 (meio) uso por usuário por dia, e um
tempo de acionamento de 15 segundos por uso.

 Torneiras de serviços
A bibliografia disponível apresentada anteriormente descreve que o consumo
de água para limpeza representa em média 2,4% do consumo total da edificação,
como pode ser visto na Tabela 16.
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Com base nestas informações, optou-se por adotar o consumo de 0,1 litros/m²
por dia para as torneiras de serviço, valor que permite uma aproximação dos 2,5%
de parcela de consumo.

Tabela 16 - Parcela de consumo para limpeza
Estudo

1,00
0,06
-

Parcelo do consumo
total (%)
2,3
3,0

-

2,0

L/m²/dia

Tomas (2011, p. 72),
Kammers & Ghisi (2005)
Proença (2007),
Australian Government - Department of the
Environment and Heritage (2006)
MÉDIA

2,4

Fonte: Elaborado pelo autor
A Tabela 17 apresenta um resumo dos dados de vazão, tempo de acionamento
e usos por pessoa durante um dia para os aparelhos considerados nas simulações.

Tabela 17 - Dados dos equipamentos sanitários adotados para simulação
Dispositivo
Bacia sanitária Ciclo
completo
Bacia sanitária Ciclo
parcial
Mictório
Lavatório
Chuveiro
Pias de cozinha

Vazão
(L/min.)

Tempo de Consumo por
acionament acionamento
o (s)
(L)

Usos por pessoa/dia
Homens

Mulheres

-

-

6.8

1

1

-

-

4.5

0

2

8
6
8
8

10
10
540
15

1.4
1.0
72.0
2.0

3
4
0.1
0.5

0
4
0.1
0.5

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.1.2 Irrigação
Para as simulações foi considerado um consumo de 2 L/m² por dia e uma área
de 1.000 m² de área a ser irrigada, para o mês de maior de demanda hídrica. Este
valor foi adotado por ser uma prática comum de mercado.
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4.3.1.3 Torres de resfriamento
A torre de resfriamento adotada é do tipo contracorrente e possui motor de
duas velocidades. Os dados de entrada do

EnergyPlus

foram alterados

manualmente após geração do modelo através do site do desenvolvedor. Os dados
são apresentados a seguir e também no capítulo dos resultados.
 Modo de perda por evaporação: Foi considerado o modo padrão Saída
Saturada (SaturatedExit), para que a perda seja determinada de acordo com
as condições de entalpia automaticamente.
 Perda por Arraste: De acordo com os dados apresentados por um fabricante
de torres de resfriamento, a perdas por arraste não devem ultrapassar o
equivalente a 0,1% do volume de recirculação do sistema (ALPINA, 2013).
Este acrescenta ainda que onde são utilizados eliminadores de gotas do tipo
onda-dupla, construídos de perfis extrudados de PVC, a perda por arraste não
ultrapassa o 0,01% do volume total de água recirculado pelo sistema.
Portanto, foi utilizado um fator de perda de 0,01%, considerando a instalação
de eliminador de gotas com 99,99% de eficiência. Este é um padrão mediano,
visto que o valor padrão apresentado pelo EnergyPlus é de 0,008%.
 Modo de cálculo de purga: A opção escolhida foi o controle por concentração,
apesar de a torre não possuir sistemas de controle de purga automático. Foi
adotado o valor padrão três ciclos, apresentado pelo EnergyPlus, visto que
Mancuso (2001) obteve valores semelhantes em seus estudos.
 Reservatório de abastecimento: A torre será abastecida pelo reservatório de
água não potável.

4.3.2 Perfil de uso de cada dispositivo durante o dia
Até o presente momento não foram identificados trabalhos que representam
um perfil de consumo de água em edificações de escritórios. Sendo assim, optou-se
por arbitrar um perfil de consumo de acordo com a percepção do autor, obtida
durante sua experiência em consultoria em edificação de característica e porte
semelhantes ao edifício modelo objeto de estudo, durante mais de cinco anos de
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atuação como Consultor em sustentabilidade com foco no mercado da construção
civil.



Bacias sanitárias, mictórios e lavatórios
Assumindo que o perfil de uso destes equipamentos é muito semelhante

durante o dia, foi desenvolvido um perfil de consumo único para todos eles. Levouse em consideração três picos de consumo: no período da manhã, quando os
usuários chegam para trabalhar; durante o intervalo das 12h às 14h, quando os
usuários estão em período de almoço; e no final do expediente, quando os usuários
costumam utilizar o banheiro antes de retornarem para casa.


Pias da cozinha
Para este dispositivo, considerou-se o mesmo perfil de uso dos demais

aparelhos. Partiu-se de três pressupostos: a) na parte da manhã, existe consumo
para preparação de bebidas; b) no horário de almoço, para preparação de bebidas e
lavagem de utensílios utilizados em pequenas refeições; e c) no final do dia,
lavagem dos utensílios utilizados durante o dia, tais como xícaras de café e canecas
de água.

Figura 27A Figura 27 ilustra o perfil de consumo adotado para simulação do
consumo nas bacias sanitárias, mictórios, lavatórios e pias da cozinha durante um
dia de uso típico.

Figura 27 - Perfil de consumo diário para Bacias sanitárias, Mictórios e Lavatórios

Fonte: Elaborado pelo autor
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Chuveiros
Para as simulações, foi considerado que os chuveiros serão utilizados em

somente dois períodos, nas primeiras horas da manhã, quando os usuários chegam
ao empreendimento, e no final do dia, quando os funcionários saem do trabalho. O
perfil de uso pode ser observado na Figura 28.

Figura 28 - Perfil de consumo diário para chuveiros

Fonte: Elaborado pelo autor



Torneiras de serviço
A determinação do perfil de uso destes aparelhos é relativamente complexa,

visto que é difícil prever as rotinas de limpeza de cada edificação, que pode variar
para cada tipo de ocupação. Desta forma, optou-se por arbitrar um perfil de uso com
base na experiência do autor em consultoria em edifícios de característica e padrões
semelhantes ao edifício modelo simulado.
Considerou-se que o consumo nas atividades de limpeza ocorre, em sua
grande maioria, antes e após o horário de ocupação, concentrando-se durante o
período noturno. Foi também considerado que parte das atividades ocorrem durante
o horário de funcionamento da edificação, visto a necessidade de manutenção dos
espaços durante o uso dos ocupantes, principalmente os sanitários.
O perfil de consumo considerado para a simulação do uso de água para
limpeza é ilustrado na Figura 29.
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Figura 29 - Perfil de consumo diário para torneiras de serviço

Fonte: Elaborado pelo autor



Irrigação
Considerando que o melhor horário para irrigação é entre às 5h e 10h da

manhã (Rain...,2004), e que o consumo estimado para irrigação será de 2 litros/m²
por dia para o mês mais crítico, considerou-se que todo o volume necessário será
fornecido em 3h de irrigação, iniciando às 5h e terminando às 8h da manhã, como
pode ser observado na Figura 30.

Figura 30 - Perfil de irrigação diário no mês de maior demanda

Fonte: Elaborado pelo autor

Porém, diferentemente das demandas sanitárias que tendem a ser constante
durante todo o ano, a demanda por irrigação varia consideravelmente durante os
meses, devido à variação de fatores climáticos, tais como temperatura, umidade e
precipitação. Estes fatores alteram significativamente a demanda hídrica da planta, e
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a oferta natural de água provida pela chuva que incide sobre a vegetação. Portanto,
para se determinar o perfil de consumo de irrigação, além do perfil diário, foi
analisado o perfil mensal de demanda por irrigação. Este perfil foi desenvolvido de
acordo com os índices de evapotranspiração da planta e pluviométrico mensais para
cidade de São Paulo. A Tabela 18 apresenta os dados utilizados para determinação
do perfil de irrigação mensal.

Tabela 18 - Dados de precipitação e evapotranspiração utilizadas para
determinação do perfil de irrigação mensal
Meses
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Precipitação
230.9
210.5
164.1
81.8
64
49.4
44
37.9
76.7
125
127.9
185.3

1

Evapotranspiração
131.6
115.0
103.0
73.9
48.2
39.5
42.5
48.2
54.6
88.4
97.3
119.9

2

Fonte: Média 1933-2012 –
Fonte: IAG, 2013, 2 Média 2002 - 2013
Fonte: Ciiagro, 2013

Considerando estas variáveis, foi desenvolvido um perfil de consumo diário
considerando que 25% da precipitação incidente serão responsáveis pela irrigação
natural da área vegetada, e o restante a demanda real de irrigação. O perfil de uso
baseou-se no percentual de água necessário para cada mês com base no mês de
maior demanda que, neste caso, é Dezembro.

Portanto, em Janeiro a irrigação

diária será de 2,0 L/m²/dia * 0,95 = 1,9 L/m² por dia, e assim sucessivamente para
todos os meses. A Figura 31 ilustra o perfil da demanda por irrigação durante todos
os meses do ano considerado nas simulações.
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Figura 31 - Demanda de irrigação em relação ao mês de maior demanda

Fonte: Elaborado pelo autor



Torre de resfriamento
O perfil de consumo da torre de resfriamento é determinado pela demanda de

ar condicionado e pela demanda por resfriamento do liquido refrigerante utilizado.
Este valor foi gerado automaticamente pelo

EnergyPlus e, por não ser um

parâmetro de entrada, será discutido nos resultados.

4.3.3 Ofertas de água não potável
As ofertas de água não potável passiveis de simulação no EnergyPlus são:
a) agua de chuva;
b) águas servidas (cinzas e negras);
c) condensado do sistema de ar condicionado.
A simulação destas ofertas depende da inclusão de dados no sistema que são
descritos a seguir.

4.3.3.1 Água de chuva
O aproveitamento de água de chuva no EnergyPlus é modelado com base na
precipitação incidente no edifício e de acordo com as características das áreas de
coleta. Os detalhes destes parâmetros são descritos a seguir:
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Precipitação
A precipitação a ser considerada para simulação é inserida através do objeto

Site: precipitation (Precipitação no terreno), que solicita três dados: a) Chuva de
projetos (Design Level for Total Annual Precipitation), b) Precipitação total anual
(Average Total Annual Precipitation) e c) Programação dos eventos de precipitação
(Precipitation Rates Schedule Name)

a) Chuva de projeto
Neste campo é possível determinar qual a precipitação anual será considerada
para as simulações. O valor inserido pode ser maior ou menor do que a soma total
da precipitação anual considerada no arquivo climático, permitindo que o volume
selecionado na simulação seja ajustado para anos atípicos ou ainda projetado com
elevação nos índices pluviométricos nos anos seguintes à data da simulação.
Para a simulação escopo deste trabalho foi adotado 1,3975 m/ano de
precipitação, que é exatamente a lâmina apontada no arquivo climático utilizado.
b) Precipitação total anual
Este campo é utilizado apenas para normalizar a programação de precipitação
e deve apresentar a soma total da precipitação adotada nesta programação. Para
esta simulação foi também considerado 1,3975 m/ano de precipitação anual, visto
que esta foi a precipitação total observada na programação desenvolvida.
c) Programação dos eventos de precipitação

Até o presente momento, os desenvolvedores do EnergyPlus descrevem que
os arquivos climáticos, por si só, não são capazes de fornecer informações corretas
sobre os índices de precipitação horária durante o ano. Portanto, é necessário
desenvolver uma programação complementar que permita inserir corretamente os
índices de precipitação para simulação. Para as simulações aqui apresentadas, foi
desenvolvida uma programação no software Excel que, utilizando os dados de
precipitação extraídos do arquivo climático, gera uma programação da precipitação
para todas as 8760 horas do ano.
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Para este estudo, a programação horária foi desenvolvida com base na
observação dos eventos de chuva apresentados no arquivo climático (EPW) e no
consumo médio mensal coletado da estação climatológica do Instituto de Astronomia
e Geofísica da Universidade de São Paulo (IAG-USP). Como os dados do arquivo
climático EPW apresenta volume de precipitação acima das médias de precipitação
obtidas nas estações meteorológicas adotadas, foi aplicado um fator de correção
para que os valores fossem idênticos. Portanto, cada evento de chuva teve seu valor
multiplicado pelo fator de correção, mantendo-se apenas as frequências de
precipitação do arquivo climático.

A Tabela 19 apresenta os valores de precipitação do arquivo climático e dos
dados das estações meteorológicas, além dos fatores de correção adotados e as
médias

mensais

consideradas

para

desenvolvimento

da

programação

da

precipitação.

Tabela 19 - Comparação entre as precipitações do arquivo climático e as mensais
climatológicas.
Meses

Médias mensais
dados climáticos
1

Médias mensais arquivo
2
climático EPW

Fator de
correção

Médias mensais arquivo
climático EPW corrigido

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total

230,9
210,5
164,1
81,8
64,0
49,4
44,0
37,9
76,7
125,0
127,9
185,3
1397,5

302,0
221,0
168,0
92,0
71,0
68,0
68,0
68,0
36,0
159,0
124,0
210,0
1587,0

0,8
1,0
1,0
0,9
0,9
0,7
0,6
0,6
2,1
0,8
1,0
0,9
-

230,9
210,5
164,1
81,8
64,0
49,4
44,0
37,9
76,7
125,0
127,9
185,3
1397,5

Fonte: IAG, 2013
Fonte: Arquivo climático EPW São Paulo - SP (Roriz M..., 2010)

A Figura 32 ilustra as diferenças entre os valores descritos anteriormente.
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Figura 32 - Comparação entre as precipitações do arquivo climático EPW com as
mensais
climatológicas

Fonte: Elaborado pelo autor

O resultado da programação da precipitação adotada para as simulações é
apresentado na Figura 33.
Figura 33 - intervalos de precipitação para as 8760 horas do ano

Fonte: Elaborado pelo autor

 Área de captação
Para as simulações, foi considerado que 100% da cobertura do edifício, 1.000
m², será utilizada para captação. O coeficiente de perda foi de 20%, considerando
um coeficiente de escoamento de C=0,95 e um fator de captação η = 0,8421. O
volume gerado será determinado pela equação 3:
𝑉=𝑃∗𝐶∗η∗𝐴
(3)
Onde:
V = Volume captado em m³;
P= Precipitação em metros;
C = coeficiente de escoamento superficial (runoff) da área de captação;
η = Fator de captação – Eficiência do sistema de captação, levando em conta
o dispositivo de descarte de sólidos.
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4.3.3.2 Águas servidas
Para simulação do volume de águas servidas disponível para reúso serão
considerados coleta, tratamento e distribuição das águas cinza e negras, que, neste
modelo, são provenientes dos efluentes gerados, respectivamente, por chuveiro e
lavatório, e por bacia sanitária, mictório, torneira da cozinha e torneira de serviço. A
vazão e o volume de água servida disponível serão o mesmo da demanda dos
equipamentos considerados como geradores.

4.3.3.3 Água condensada do sistema do ar condicionado
O

EnergyPlus

permite que a água gerada pela condensação do ar nas

serpentinas do sistema de ar condicionado seja coletada e aproveitada para fins não
potáveis. O volume de água condensada vai depender basicamente de três valores:
a) o percentual de uso do sistema de ar condicionado em toneladas de
refrigeração (TR): é calculado automaticamente pelo programa e varia de
acordo com a carga térmica dos ambientes ocupados. Para o modelo
simulado, foi considerada uma central de água gelada (CAG) de 577 TR.
b) as variações de temperatura e umidade relativa ao longo do ano: são
determinadas pelo arquivo climático EPW utilizado, que são ilustradas nas
Figura 34 e Figura 35, respetivamente.

Figura 34 - Variações de temperatura apresentadas pelo arquivo climático EPW

Fonte: Arquivo climático EPW (Roriz M., 2010)
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Figura 35 - Variação da umidade relativa apresentada pelo arquivo climático EPW

Fonte: Arquivo climático EPW (Roriz M., 2010)

c) Percentual de ar externo que é inserido no ambiente: para a simulação foi
considerado que o ar externo representa 30% do volume de ar circulado nos
ambientes ocupados.

4.3.4 Reservatórios
A presente simulação considera um sistema de distribuição por gravidade, que
conta com dois reservatórios de água potável, um inferior e outro superior, e quatro
reservatórios para água não potável: um para captação de água pluvial; outro para
captação de águas servidas; um terceiro inferior para armazenamento da água não
potável após tratamento de todas as ofertas não potáveis consideradas; e um último
reservatório superior de água não potável tratada, utilizado para distribuição para os
pontos de consumo.
O diagrama da Figura 36 apresenta todas as ofertas, demandas e reservatórios
considerados para simulação do balanço hídrico.
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Figura 36 - Diagrama do balanço hídrico utilizado para simulação

Fonte: Elaborado pelo autor
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5

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Após o desenvolvimento do modelo de simulação, as simulações foram
realizadas exaustivamente até que os resultados:
a) apresentassem dados e informações que validassem as entradas de dados
ou
b) exigissem alteração em parâmetros anteriormente utilizados e fossem
coerentes quando comparados com métodos tradicionais de cálculo.
Portanto, cada resultado apresentado a seguir é o resultado de diversas
simulações e cálculos que permitiram atingir o objetivo principal da pesquisa, que
era avaliar o

EnergyPlus

como uma ferramenta eficaz para realizar o balanço

hídrico em uma edificação que adota fontes não potáveis para abastecimento de
água.
Para tanto, as simulações foram realizadas de forma escalonada. Primeiramente
foram analisados os resultados de cada demanda e oferta individualmente e
posteriormente foram desenvolvidos cenários de uso e geração de água não
potável. O intuito foi analisar a dinâmica de funcionamento do software ao realizar a
simulação do balanço hídrico propriamente dito. Por fim, os cenários desenvolvidos
foram comparados para identificar qual seria a melhor opção a ser adotada, ao se
considerar o uso de fontes alternativas de água para abastecimento de demandas
não potáveis.

5.1 Análise dos resultados das demandas
5.1.1 Demandas sanitárias
Como os resultados de consumo das demandas sanitárias é o resultado das
vazões e perfil do uso de consumo de cada aparelho sanitário, estes foram
analisados de modo a identificar se os acumulados diários, mensais e anuais
estavam de acordo com os métodos de cálculos tradicionais, que são apresentados
na Tabela 20.
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Tabela 20 - Demanda de água potável e não potável dos aparelhos sanitários de
acordo com métodos tradicionais de cálculo
Dispositivo

Vazão
Tempo de
(L/min.) acionamento

Bacia
sanitária
(Ciclo
completo)
Bacia
sanitária
(Ciclo
parcial)
Mictório
Lavatório
Chuveiro
Torneira de
cozinha

Uso por usuário por dia Consumo
Consumo
por
Mulhere Usos total por
Homens
acionamento
s
totais dia (m³)

-

-

6,8

1

1

2,000

27,2

-

-

4,5

0

2

1,000

9,0

8
6
4

10
10
540

1,4
1,0
36,0

3
2
0,05

0
2
0,05

1,000
2,000
2,000

4,2
8,0
7,2

8

15

2,0

0,25

0,25

2,000

2,0

Fonte: Elaborado pelo autor

Para todas as demandas sanitárias, foram considerados, como informado
anteriormente, uma população de pico de 1.500 pessoas, divididas igualmente entre
homens e mulheres, e o consumo foram distribuídos de acordo com o perfil de uso
de cada gênero apresentado anteriormente.



Bacias sanitárias
Considerando um consumo diário de 27,15 m³ por dia, e o perfil de consumo
Figura 37.

Figura 37 - Demanda horária para as bacias sanitárias

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 38 - Demanda mensal das bacias sanitárias

Fonte: Elaborado pelo autor



Mictório
Considerando um consumo diário de 4,2 m³ por dia, temos uma vazão máxima

de pico de 0,001 m³/s. O consumo distribuído de acordo com o perfil de consumo é
apresentado na Figura 39.

Figura 39: Demanda horária para os mictórios

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 40 - Demanda mensal do mictório

Fonte: Elaborado pelo autor



Lavatório
Considerando um consumo diário de 8 m³ por dia, temos uma vazão máxima

de pico de 0,002 m³/s. O consumo distribuído de acordo com o perfil de consumo é
apresentado na Figura 41.

Figura 41 - Demanda horária para os lavatórios

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 42 - Demanda mensal do lavatório

Fonte: Elaborado pelo autor



Chuveiro
Considerando um consumo diário de 7,2 m³, temos uma vazão máxima de pico

de 0,002 m³/s. O consumo distribuído de acordo com o perfil de consumo é
apresentado na Figura 43.

Figura 43: Demanda horária para os chuveiros

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 44 - Demanda mensal do chuveiro

Fonte: Elaborado pelo autor



Torneira da cozinha
Considerando um consumo diário de 2 m³, temos uma vazão máxima de pico

de 0,001 m³/s. O consumo distribuído de acordo com o perfil de consumo é
apresentado na Figura 45.

Figura 45: Demanda horária para as torneiras de cozinha

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 46 - Demanda mensais da torneira de cozinha

Fonte: Elaborado pelo autor

Os consumos sanitários juntos alcançam 57,6 m³ por dia, que se concentram
em dois períodos: após o intervalo do almoço, e no final do dia, como pode ser
observado na Figura 47.
Figura 47 - Demanda horária dos usos sanitários potáveis e não potáveis ao longo
de 24h

Fonte: Elaborado pelo autor

Quando analisada a participação de cada aparelho no consumo total, a bacia
sanitária se apresenta como o grande vilão do consumo, representando 63% da
demanda anual sanitária, seguido pelo lavatório e pelo chuveiro, com 14 e 13%
respectivamente, enquanto o mictório e a torneira de cozinha representam 7% e 3%
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do consumo anual sanitário, respectivamente, como pode ser analisado na Figura
48.

Figura 48 - Parcela de consumo anual das demandas sanitárias

Fonte: Elaborado pelo autor

É importante observar que a demanda mensal varia durante os meses do
ano, devido à variação da quantidade de dias úteis de cada mês. O arquivo climático
utilizado teve como base o calendário de 2012, quanto o mês de setembro teve
apenas vinte dias. A variação mensal de consumo durante o ano para os consumos
sanitários é apresentada na Figura 49.

Figura 49 - Consumo mensal das demandas sanitárias

Fonte: Elaborado pelo autor
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Para determinar o consumo anual não foi considerado o consumo nos finais
de semana, nem tão pouco, as variações de população durante as épocas do ano
decorrente de férias, feriados, visto que esta variação não segue um padrão para
todas as edificações.
5.1.2 Irrigação
A demanda de irrigação é comumente estimada com base em um volume
diário para cada metro quadrado a ser irrigado, normalmente o valor de pico para o
mês de maior demanda hídrica. O valor normalmente adotado pelos projetistas é de
2 L/m² por dia, que é replicado para todos os dias do ano, e em raríssimos casos
considera as variações de dias para cada mês do ano.
A simulação foi realizada também considerando o consumo de 2 L/m² por dia
para o mês de maior demanda hídrica. Contudo a irrigação foi programada para
considerar a variação da demanda hídrica da vegetação de acordo com a
evapotranspiração mensal média e a incidência de chuva sobre a área vegetada.
Portanto, somente a demanda de irrigação complementar foi considerada. As
demandas para ambos os métodos de cálculo são apresentadas na Figura 50.

Figura 50 - Comparação entre as demanda de irrigação determinas pelas práticas
de cálculo do mercado e pela simulação

Fonte: Elaborado pelo autor
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A diferença anual entre os métodos é 29% maior para o método praticado
pelo mercado atualmente, sendo que no mês de junho, a diferença é de 60%. Estas
estimativas de demanda são, comumente, a causa de superdimensionamento de
sistemas de captação e aproveitamento de água não potável, o que, em alguns
casos, inviabiliza a implantação desses sistemas.

5.1.3 Torre de resfriamento
A demanda total de água de reposição da torre de resfriamento é, como
mencionado anteriormente, determinado pela soma das perdas inerentes ao
processo de resfriamento, quais sejam: a) evaporação, b) arraste e c) purga. Estes
três parâmetros foram analisados com o objetivo de comparar os resultados da
simulação com os métodos convencionais de cálculo.

A demanda por resfriamento dos ambientes condicionados é de 577 toneladas
de refrigeração (TR), portanto a demanda de condensação considerando a equação
quatro e um chiller com coeficiente de performance (COP) seis, é de 673,63 TR.
Porém, foi adotado o valor de 664,0 TR, considerando o coeficiente 1+(1/COP) =
0,15, com a finalidade de reduzir o dimensionamento da torre e evitar a demanda
exagerada de água de reposição.
Vc=1+ (1/𝐶𝑂𝑃)∗𝑄𝑐ℎ𝑖𝑙𝑒𝑟
(4)
Onde:
Vc: vazão de água de condensação [m³/h]
COP: Coeficiente de performance do chiller [w/w]
Qchiller: Capacidade nominal do chiller [TR]

Para esta demanda de condensação, o EnergyPlus calcula a vazão de água
de condensação que deve circular pelas torres de resfriamento. Para a simulação do
modelo proposto, esta vazão é de 452,45 m³/h na condição de pico.
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a) Perdas por evaporação
Considerando o modo saída saturada (Saturate Exit), que é o modo padrão
do EnergyPlus, as perdas por evaporação representaram entre 0,12% e 0,63% do
total de água circulada necessária para resfriamento do sistema. A média anual foi
de 0,30%, o que representa uma média de 1,33 m³/h, ou 427 m³/mês, com um total
de 5.124 m³/ano de água perdida por evaporação que precisa ser reposta, como
pode ser observado na Figura 51.

Figura 51 - Demanda de reposição gerada por evaporação

Fonte: Elaborado pelo autor

Esta demanda foi calculada considerando o método de cálculo proposto por
Mancuso (2001) na equação 1, considerando que da entrada e da saída da água da
torre de resfriamento é de 3 °C.
Ao comparar os resultados simulados com o método de cálculo sugerido,
nota-se que este último é 21% maior que o valor simulado, representando uma
média de 517 m³/mês e um total de 6.209 m³/ano, como é apresentado na Figura 52.
Esta diferença se deve ao fato de o EnergyPlus analisar a demanda prevista por
refrigeração e condensação e as condições climáticas que intensificam ou reduzem
a possibilidade de evaporação durante todas as 8760 horas do ano, enquanto o
cálculo estimado é realizado apenas para uma situação média de pico. Isso mostra a
importância de utilizar uma ferramenta de análise mais apurada para evitar
superdimensionamento de sistemas de aproveitamento de água não potável.
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Figura 52: Comparação entre as perdas por evaporação simulada e calculada

Fonte: Elaborado pelo autor
b) Perdas por arraste
As perdas por arraste foram determinadas com base em um valor prédeterminado de 0,01% do volume da água recirculada. Este é o valor sugerido pelos
fabricantes quando a torre de resfriamento conta com um eliminador de gotas
eficiente (ALPINA, 2013). Isto resultou em uma demanda média mensal de 14 m³ e
um total anual de 170 m³, como pode ser observado na Figura 53.

Figura 53 - Perdas por arraste simulado

Fonte: Elaborado pelo autor

Cabe ressaltar que a demanda de reposição por arraste representa 2% do
total da água de reposição, porém poderia ser muito superior se considerada uma
torre sem sistema eliminador de gotas eficiente, que apresenta perdas da ordem de
0,1% (Alpina, 2013), ou seja, cem vezes maior. Isto, no modelo simulado, representa
um acréscimo de 1.530 m³ de água por ano. Portanto, é fundamental que a escolha
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da torre de resfriamento leve em consideração não só a eficiência na troca de calor
com o liquido a ser resfriado, mas também sua eficiência quanto às perdas de água
por arraste.

c) Perdas por purga
A purga do sistema é necessário para manter o equilíbrio da concentração de
sais dissolvidos que podem ser corrosivos ou incrustantes na água da torre de
resfriamento, que se eleva a cada ciclo de recirculação devido à evaporação da
água contida no sistema. Para a simulação foi considerado, como ciclos de
concentração, o valor três, valor padrão sugerido pelo EnergyPlus .
A simulação das perdas devido ao processo de purga apresentou uma
demanda média mensal de 199 m³ e um demanda anual de 2.392 m², com pode ser
observado na Figura 54.

Figura 54 - Perdas por purga simulada

Fonte: Elaborado pelo autor

Esta demanda foi calculada considerando o método proposto por Mancuso
(2001) apresentado na equação 5.

(5)
Onde:
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P: água de purga utilizada para limitar as concentrações salinas da água, em
sistemas evaporativos (m³/h);
E: água de evaporação de sistemas evaporativos, principal responsável pelo
abaixamento da temperatura da água circulante (m³/h);
C: ciclos de concentração requerido para manter a concentração de sais
aceitável;
R: Perdas por arraste.
Ao comparar os resultados simulados com o método de cálculo sugerido,
nota-se que este último é 30% maior que o valor simulado. Isso representa uma
diferença média de 263 m³/mês e um total de 3.104 m³/ano, conforme apresentado
na Figura 55.

Figura 55 - Comparação das perdas por purga simulada e calculada

Fonte: Elaborado pelo autor
Esta diferença é um reflexo das diferenças das perdas por evaporação já
comentadas anteriormente.
A demanda de água de reposição devido às perdas por purga pode ser
consideravelmente reduzida com a especificação de sistemas de tratamento
capazes de reduzir a concentração de sais dissolvidos e, consequentemente, elevar
os ciclos de concentração. Como base de comparação, foram simulados e
calculados mais dois cenários, com quatro e

cinco ciclos de concentração. O

primeiro cenário calculado com quatro ciclos obteve redução de 33% em relação ao
cenário com três ciclos, enquanto o simulado obteve 36% de redução. Quando
utilizado o segundo cenário com cinco ciclos de concentração, o valor calculado
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obteve 50% de redução, enquanto o simulado atingiu 56% de redução, quando
comparados com o cenário com três ciclos de concentração. Estes resultados
reafirmam a importância de um bom sistema de tratamento que controle a
concentração de sais dissolvidos.
Cabe ressaltar que o número de ciclos de concentração pode variar
significativamente de acordo com a qualidade da água de reposição. Quanto maior a
dureza desta água, menor serão os ciclos de concentração, portanto é importante
avaliar estes parâmetros quando se optar por utilizar fontes não potáveis para
abastecimento de torres de resfriamento.

5.1.4 Análise geral das demandas
Analisando todas as demanda consideradas, observa-se que juntas estas
alcançam um pico diário anual de 91 m³/dia com média de 54 m³/dia. A média
mensal é de 1.667 m³, como exibido na Figura 56.

Figura 56 - Total de demandas mensais

Fonte: Elaborado pelo autor
Desta demanda, o maior consumo ocorre na torre de resfriamento, que
representa 38% do consumo anual total, seguido pelas bacias sanitárias com 35%
do total, como pode ser observado na Figura 57.
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Figura 57 - Parcela do consumo de cada demanda considerada

Fonte: Elaborado pelo autor
Quando agrupadas as demandas sanitárias, observa-se que esta representa
56% do consumo total observado, como pode ser observado na Figura 58. Pode
contatar também que as demandas de irrigação e torneira de serviço representam
3% cada uma, valores próximos dos apresentados nas bibliografias nacionais
apresentadas anteriormente.

Figura 58: Parcela de consumo considerando os consumos sanitários somados

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2 Análise dos resultados das ofertas de água não potável
5.2.1 Água de chuva
As simulações para determinação da capacidade de aproveitamento de água
de chuva foram realizadas em duas etapas. Na primeira etapa, foi simulado apenas
o volume de água de chuva disponível de acordo com a precipitação incidente e com
as características de área de captação, estes volumes foram, então, comparados
com o método de cálculo descrito na NBR15.527/07 para identificar qualquer
distorção.
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Na segunda etapa, as simulações foram realizadas para identificar o volume de
chuva realmente aproveitado pelo sistema, levando em consideração, além dos itens
analisados na primeira etapa, o volume disponível do reservatório de captação e as
demandas horárias que tomam água do reservatório. Isso permitiu analisar quanto
do volume captado extravasou do sistema. Esta segunda etapa é discutida
juntamente com a análise do balanço hídrico.
Na primeira etapa considerou-se uma área de captação de 1.000 m² e um fator
de perda de 20%, ou seja, de todo o volume que incide sobre a cobertura, 80% será
efetivamente encaminhado para o reservatório. A simulação foi realizada para os
eventos de chuva acumulados em cada uma das 8760 horas do ano e,
posteriormente, compilados em volumes diários. Os dados obtidos são apresentados
na Tabela 21.

Tabela 21 - Volume de chuva diário disponível para aproveitamento simulado
Meses
Dias
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Jan
(m³)
0,61
6,12
4,89
1,22
3,06
0,61
30,58
3,67
37,92
0,61
4,28
6,73
8,56
25,69
0,61
1,22
-

Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
(m³)
(m³)
(m³)
(m³)
(m³)
(m³)
3,91
10,46 9,32
1,56
41,83
6,10
17,07
0,76
20,92 18,64
26,67
0,72
0,76
10,67
11,43
1,56 2,85
28,91
6,10
2,13
2,29 3,91
9,14 3,91 0,71
48,45
0,76 0,78 17,78
0,76 6,25
6,39 5,69
0,76 2,34
33,53 21,10
6,86
6,10
1,42
8,38
0,71
32,77
1,74 1,55
5,47 2,85
0,78
15,24
-

Ago
(m³)
5,80
1,34
8,03
6,69
4,46
2,23
0,45
0,89
-

Set
(m³)
3,41
1,70
20,45
10,23
15,34
-

Out
Nov Dez
(m³)
(m³) (m³)
17,61
7,55 2,48 19,06
0,63
13,84
11,32 8,25
1,26 34,66
2,48
14,82
13,41
1,65
0,83
3,30
0,63
27,53
19,80 2,12
6,92
7,55
0,71
0,63
10,59
24,75 46,59
18,24 2,48
0,63 1,65 1,41
7,76
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Tabela 21 - Volume de chuva diário disponível para aproveitamento simulado
(continuação)
Meses
Dias
26
27
28
29
30
31
Total

Jan
Fev
Mar
(m³)
(m³)
(m³)
0,78
7,34
39,76
1,56
1,22
184,7 168,4 131,3

Abr
(m³)
9,25
65,4

Mai
(m³)
7,93
0,72
51,2

Jun
(m³)
39,5

Jul
(m³)
35,2

Ago
(m³)
0,45
30,3

Set
(m³)
8,52
1,70
61,4

Out
Nov Dez
(m³)
(m³) (m³)
1,41
0,71
9,43
3,14
0,63
2,12
100,0 102,3 148,2

Fonte: Elaborado pelo autor

Observando os dados, nota-se que, em muitos dias do ano, não ocorre
precipitação, o que sugere que nestes dias haverá déficit de abastecimento. É
possível observar na

Tabela 22 que a média anual entre os eventos de chuva é

de quatro dias, e que em alguns meses este intervalo médio chega a nove dias, mas
com intervalos máximos de até 24 dias sem precipitação.

Tabela 22 - Dias sem chuva para o arquivo climático considerado
Intervalos sem chuva
Mínimo
Médio
Máximo

Mês

Dias com chuva

Dias sem chuva

Jan

19

12

0

2

4

Fev

17

11

0

2

4

Mar

15

16

0

2

5

Abr

10

20

1

2

6

Mai

4

27

1

9

24

Jun

4

26

2

7

10

Jul

4

27

2

7

10

Ago

9

22

0

3

15

Set

7

23

3

5

6

Out

15

16

0

2

8

Nov

11

19

0

3

6

Dez

13

18

0

3

7

Média

11

20

1

4

9

Fonte: Dados extraídos do arquivo climático EPW São Paulo - SP (Roriz M., 2010)
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A observação destes intervalos é importante, visto que o dimensionamento de
projeto para captação de água de chuva deve levar em consideração, no mínimo, os
dados diários de precipitação, de modo a evitar grandes distorções quando for
determinado o real volume de precipitação que será aproveitado para fins não
potáveis.

O mesmo cálculo foi realizado de acordo com a equação três descrita na NBR
15.527/07, porém considerando os dados de precipitação mensais. O resultado dos
cálculos é apresentado na Tabela 23, onde é possível conferir que os acumulados
mensais obtidos com a soma dos volumes horários simulados são exatamente iguais
aos dados mensais calculados. Resultado este que mostra que o modelo simulado é
bastante consistente quanto à determinação dos volumes de chuva disponíveis para
aproveitamento.

Tabela 23 - Comparação entre os volumes captados do modelo simulado e dos
valores cálculos de acordo com a NBR 15.527/07
Área de
captação
(m²)

Coeficiente
de
escoamento
(C)

Fator de
captação
(η)

Volume
Calculado
(m³)

Volume
Simulado
(m³)

Meses

Precipitação
(mm)

Jan

230,9

184,7

184,7

Fev

210,5

168,4

168,4

Mar

164,1

131,3

131,3

Abr

81,8

65,4

65,4

Mai

64,0

51,2

51,2

Jun

49,4

39,5

39,5

35,2

35,2

1000

0,95

0,8421

Jul

44,0

Ago

37,9

30,3

30,3

Set

76,7

61,4

61,4

Out

125,0

100,0

100,0

Nov

127,9

102,3

102,3

Dez

185,3

148,2

148,2

Total

1397,5

1118

1118

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2.2 Água condensada do sistema de ar condicionado
Para a simulação do volume gerado nesta oferta, foi considerado que toda
água condensada nas serpentinas das evaporadoras do sistema de ar condicionado
será captada e encaminhada para aproveitamento.

Para analisar a geração de água condensada, foram avaliados os parâmetros
que influenciam diretamente na quantidade de água que é gerada. Os parâmetros
avaliados foram: a) Temperatura de bubo seco, b) ponto de orvalho, c) umidade
relativa do ar externo e d) demanda por condicionamento.
Estes dados foram extraídos do arquivo climático e dos resultados da
simulação realizada pelo EnergyPlus e são apresentados na Tabela 24.

Tabela 24 - Dados que influenciam na geração de água condensada
Meses

Volume
condensado

Temperatura
de Bulbo Seco

Ponto de
Orvalho

Umidade
relativa

Demanda de
ar
condicionado

JAN

69,82

21,16

16,48

75,78

235,51

FEV

64,36

22,35

17,27

74,30

246,70

MAR

61,93

21,67

16,22

72,85

232,70

ABR

49,81

20,76

15,35

72,73

219,69

MAI

19,02

17,45

11,28

69,17

172,21

JUN

26,49

16,77

11,94

74,82

173,39

JUL

6,35

17,34

9,26

62,28

166,43

AGO

25,37

18,28

11,86

69,76

179,77

SET

23,21

17,68

11,65

70,75

183,87

OUT

52,06

20,51

14,98

73,20

213,21

NOV

50,39

20,15

14,99

73,13

217,35

DEZ

47,07

20,87

15,15

72,06

217,88

Fonte: Elaborado pelo autor
Com o objetivo de identificar a influência de cada um destes fatores, todos os
valores foram normalizados percentualmente, permitindo analisar os dados em uma
única unidade. Para tanto, as médias mensais foram descritas como o percentual do
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maior valor mensal encontrado. O resultado desta normalização é expresso na
Figura 59.

Figura 59 - Normalização dos fatores que influenciam a geração de água
condensada

Fonte: Elaborado pelo autor
Analisando os dados normalizados, nota-se que todos eles seguem uma
tendência semelhante, sendo os fatores de umidade relativa e ponto de orvalho os
que mais se assemelham quando observados os altos e baixos nas variações.
Portanto, quanto menor o ponto de orvalho e a umidade, menor será o volume de
água condensada, e em algumas condições não haverá condensação.
A convergência dos volumes gerados, observados durante as 8760 horas, com as
temperaturas de ponto de orvalho pode ser observada na Figura 60.

Figura 60 - Volume de água condensada e temperatura de ponto de orvalho durante
as 8760 horas do ano

Fonte: Elaborado pelo autor
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As análises dos dados horários explica a sazonalidade encontrada quando
compilados os dados mensais acumulados, como se detalha na Tabela 25.
Tabela 25 - Volume de condensado obtido pela simulação
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Média anual

Volume de condensado simulado
(m³)
70
64
62
50
19
26
6
25
23
52
50
47
496

Fonte: Elaborado pelo autor

Apesar de a oferta anual ser expressiva, representando um acumulado anual
de 496 m³, com média mensal de 41 m³, a oferta se apresentou com grande
sazonalidade, especialmente nos meses de Maio a Setembro, com uma queda muito
significativa no mês de Julho, como pode ser observado na Figura 61.

Figura 61 - Volume mensal de água condensada

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados encontrados foram comparados com as simulações realizadas
por meio da ferramenta “Condensate Calculator” (BUILDINGGREEN, 2010)
mencionada anteriormente. Foram realizadas duas simulações, uma com a
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capacidade total do sistema de ar condenado 577 TR, e outra com a capacidade
média mensal efetivamente utilizada pelo sistema, que foi extraída dos resultados da
simulação energética no EnergyPlus .
Para a comparação, foram extraídos os dados horários de água condensada,
expressos na Tabela 14 que foram multiplicados pelas mesmas horas de
funcionamento do ar condicionado simuladas no EnergyPlus , 14h, para determinar
os volumes diários em manter a mesma base de comparação. O resultado foi, então,
multiplicado pelo número de dias úteis de cada mês para obtenção dos acumulados
mensais.
O cálculo, de acordo com a capacidade instalada, apresentou acumulado
anual 38% maior que o cálculo que considera a demanda utilizada, representando
991 m³/ano, diante de 719 m³/ano. Os acumulados mensais podem ser observados
na Figura 62.

Figura 62 - Comparativos dos volumes calculados

Fonte: elaborado pelo autor
Comparando os dois valores calculados com os obtidos pela simulação, o
método que considera a capacidade total instalada se mostrou 100% superior.
Aquele que considerada somente a demanda necessária de ar condicionado se
mostrou 45% maior que os dados simulados. Os valores mensais acumulados são
apresentados na Figura 63.
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Figura 63 - Comparativos dos resultados calculados com os simulados

Fonte: Elaborado pelo autor

Estas diferenças são ocasionadas pelas aproximações mensais adotadas
pelo método de cálculo, que não leva em consideração as variações horárias e
diárias dos parâmetros que influenciam a geração de água condensada.
De modo a aferir a aderência das simulações ao método calculado, e assim
buscar validar ambos os métodos, os dados horários obtidos para cada mês foram
calculados novamente considerando, desta vez, as demandas por ar condicionado
das 8760 horas do ano, obtidas na simulação do EnergyPlus.
Como resultado, obtiveram-se os dados apresentados na Figura 64, em que
é possível notar uma alta convergência entre os valores simulados e os calculados,
e algumas diferenças nos acumulados mensais.

Figura 64 - Comparativo dos valores calculados considerando a demanda horária de
ar condicionado com os valores simulados

Fonte: Elaborado pelo autor

143

As diferenças encontradas referem-se principalmente aos horários em que
não existe geração de condensado, quando não há fatores climáticos e de
funcionamento do sistema de ar condicionado favorável, fatores que não são
considerados no método de cálculo.
Comumente os projetistas utilizam dados ainda mais aproximados, como a
oferta de água condensada de acordo com a capacidade total do sistema instalado.
A experiência do autor em contato com projetistas de ar condicionado mostra que
grande parte destes adota como estimativa o valor de 1 L/TR/h, ao se estimar o
volume de água condensada passível de aproveitamento.
Comparando esta estimativa com os dados obtidos em cálculos apresentados
anteriormente na Tabela 5, foi possível identificar que estimativa adotada pelos
projetistas é superestimada, quando considerada a cidade

de São Paulo como

referência. Os dados simulados apresentaram uma média anual de 0,72 L/TR/h
para TR efetivamente utilizada e 0,26 L/TR/h para cada TR de capacidade instalada.
Os dados calculados mês a mês resultaram em uma oferta de 0,71 L/TR/h
considerando a capacidade total instalada, como pode observado nos dados
mensais apresentados na Tabela 26.

Tabela 26 - Comparativo dos volumes gerados de condensado em L/TR/h

PRIMAVE INVERN
OUTONO VERÃO
RA
O

Estação
do ano

Oferta de
condensado
Mê
simulado
s
(L/TR utilizada/h)
Dez
0,76
Jan
0,91

Oferta de
condensado
simulado
(L/TR total/h)
0,28
0,35

Oferta de
condensado
calculado
(L/TR total /h)
0.91
0.98

Fev

0,95

0,38

1.02

Mar
Abr

0,91
0,77

0,34
0,28

1.02
0.98

Mai

0,47

0,15

0.26

Jun
Jul
Ago
Set
Out

0,51
0,27
0,59
0,55
0,79

0,16
0,08
0,18
0,18
0,28

0.45
0.38
0.49
0.53
0.68

Nov

0,75

0,27

0.76

0.72

0,26

0,71

Média anual

Fonte: Elaborado pelo autor
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A análise dos dados obtidos em simulação e por cálculos tradicionais, mostra que
demanda de água condensada é significativa durante grande parte do ano, na
cidade do edifício objeto de estudo. Tendo como base os dados obtidos, é possível
determinar que água de condensado é uma excelente alternativa como fonte não
potável, não só pelo volume gerado, mas também pelo fato de ter característica de
água destilada,

exigindo tratamento muito simplificado, dotado apenas de

desinfecção para eliminação de bactérias e fungos que podem contaminar a água
durante a captação nas bandejas das serpentinas,

na tubulação e

no

armazenamento da água captada.. Contudo, é importante ressaltar que os volumes
podem variar significativamente de acordo com as condições climáticas, portanto é
fundamental que seja realizada uma análise detalhada dos parâmetros climáticos
antes de se optar por investir na adoção desta fonte para fins não potáveis

5.2.3 Águas servidas cinza e negras
O volume gerado nesta oferta depende do consumo simulado nos aparelhos
que geram este tipo de efluente. Para efeito de comparação, foi simulada a geração
de efluentes cinza e negros, para tanto se optou pela seguinte divisão:
 Águas cinza:

Efluentes gerados nos chuveiros e nos lavatórios dos

banheiros;
 Águas negras: Efluentes gerados nas bacias sanitárias, mictórios, torneiras de
cozinhas e torneiras de lavagem.
Esta divisão foi realizada partindo-se da perspectiva de que as águas cinza
apresentam menor potencial de conter matéria orgânica, patógenos e/ou produtos
químicos, representando, em teoria, menor risco de contaminação.
O total de efluente gerado simulado foi de 11.997 m³/ano, com média mensal
de 983 m³. A água cinza gerada apresentou um total de 2.975 m³/ano, o que
representa 25% do total do efluente gerado. A água negra, 8.822 m³/ano, com 75%
do total. Os acumulados mensais podem ser observados na Figura 65.
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Figura 65 - Volumes mensais de água servidas

Fonte: Elaborado pelo autor
Analisando separadamente os efluentes, observa-se que o lavatório
representa 53% da geração de efluente cinza, com total anual de 1.566 m³ de águas
cinza, enquanto o chuveiro gera 47% deste efluente, com 1.409 m³ de acumulado
anual, como pode ser observado na Tabela 27.

Tabela 27 - Geração de águas servidas cinzas
Meses

Chuveiro
m³

Lavatório
m³

Jan

124

138

Total
Cinza
m³
262

Fev

108

120

228

Mar

119

132

251

Abr

113

126

239

Mai

124

138

262

Jun

113

126

239

Jul

119

132

251

Ago

124

138

262

Set

108

120

228

Out

124

138

262

Nov

119

132

251

Dez

113

126

239

Total

1.409

1.566

2,975.

Fonte: Elaborado pelo autor
Os acumulados mensais podem ser observados a Figura 66.
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Figura 66 - Volumes das fontes de águas cinza geradas

Fonte: Elaborado pelo autor

Quanto aos efluentes considerados como águas negras, a bacia sanitária
representa a maior parcela de geração, com volume de 7.086 m³/ano de efluentes
gerados, o que representa 80% do total. Em seguida aparece o mictório, com 9% do
total e 822 m³/ano gerados; e por fim as torneiras de cozinha e de lavagem com e
quatro e

6% respectivamente do total cada. Os acumulados mensais são

apresentados na Figura 67.

Figura 67 - Acumulados mensais das ofertas de águas negras

Fonte: Elaborado pelo autor
Nota-se que a oferta de águas servidas é constante durante todo o ano, portanto
caracteriza-se como uma oferta de alta confiabilidade, visto que será gerada
praticamente ao mesmo tempo em que existe a demanda. Por outro lado, a adoção
desta fonte para fins não potáveis requer sistemas de tratamento mais complexos e
tende a gerar mais riscos de contaminação.
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5.2.4 Análise geral das ofertas não potáveis
Ao analisar todas as ofertas não potáveis disponíveis, observa-se que a água
negra representa grande parte do volume (66% do total). Isto se explica pelo fato de
a bacia sanitária apresentar o maior consumo que gera efluente. Quanto às demais
ofertas, a água cinza representa 22% do total, a água de chuva, 8% e a água
condensada do sistema de ar condicionado, 4% do total, graficamente representado
na Figura 68.

Figura 68 - Parcela das ofertas não potáveis

Fonte: Elaborado pelo autor
Vale ressaltar que estes são os volumes totais gerados na edificação, e não
os volumes efetivamente disponíveis para aproveitamento pelas demandas. Estes
últimos dependem das dinâmicas do balanço hídrico da edificação e da capacidade
de reserva do sistema, assunto que será discutido na próxima seção.
5.3 Análise dos resultados do balanço hídrico
Após a análise individual dos componentes que constituem o balanço hídrico,
foram avaliados diversos cenários possíveis de configuração do sistema predial, com
o objetivo de identificar como se apresenta a dinâmica de funcionamento destes
sistemas quando adotada cada uma das ofertas citadas com fonte não potável.
Para tanto, foram analisados os volumes das ofertas não potáveis disponíveis e
as demandas não potáveis consideradas, o que está apresentado na Tabela 28, de
modo a se identificar uma correção volumétrica.
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Tabela 28 - Volumes acumulados mensais das ofertas e demandas não potáveis
Meses
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total

Ofertas não potáveis (m³)
Condensado

Pluvial

Cinza

Negra

70
64
62
50
19
26
6
25
23
52
50
47
496

185
168
131
65
51
40
35
30
61
100
102
148
1118

262
228
251
239
262
239
251
262
228
262
251
239
2975

777
676
744
710
777
710
744
777
676
777
744
710
8822

Bacia e
Mictórios
697
606
667
636
697
636
667
697
606
697
667
636
7908

Demandas não potáveis (m³)
Torneiras
Torre de
Irrigação
de serviço
resfriamento
46
59
720
40
44
656
44
52
689
42
48
640
46
29
611
42
24
532
44
30
638
46
38
640
40
30
574
46
50
704
44
56
665
42
62
617
522
522
7686

Fonte: Elaborado pelo autor

Com base nesta análise, foram determinados cenários de simulação que
fossem coerentes para apresentação dos resultados. Primeiramente as demandas
foram agrupadas de acordo com a qualidade requerida e/ou a localização do ponto
de consumo na edificação, como descrito a seguir:
a) Irrigação: Toda demanda necessária para suprir necessidade hídrica das
áreas vegetadas;
b) Consumos sanitários não potáveis: Toda demanda para descarga das
bacias sanitárias e dos mictórios e água das torneiras de serviço. Estas
demandas foram somadas, pois não se justifica a implantação de um
sistema de distribuição que atenda apenas a uma delas. Em grande parte
dos edifícios, estas demandas estão localizadas nos mesmos espaços,
ou muito próximas, e são atendidas pelas mesmas prumadas.
c) Torre de resfriamento: Toda demanda de reposição da água de
condensação necessária para repor as perdas por evaporação, arraste e
purga.
Uma vez definidos os grupos de demandas, os cenários foram determinados
para analisar quais as ofertas mais adequadas para serem utilizadas. A análise
levou em consideração majoritariamente a capacidade de atendimento volumétrica
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da demanda pelas ofertas simuladas, envolvendo questões técnicas de implantação
e de qualidade de água. Os cenários determinados são apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 - Cenários utilizados para simulações
Cenário

Demandas

Ofertas

1

Irrigação

Água condensada

2

Irrigação

Água de chuva

3

Irrigação

Água condensada + Água de chuva

4

Consumos sanitários não potáveis

Água condensada + Água de chuva

5

Consumos sanitários não potáveis

Água condensada + Água de chuva + Águas
servidas Cinza

6

Consumos sanitários não potáveis

Águas servidas Cinza + Negras

7

Torre de resfriamento

Água condensada + Água de chuva

8

Torre de resfriamento

9

Torre de resfriamento

10

Irrigação + Consumos sanitários não potáveis +
Torre de resfriamento

Água condensada + Água de chuva + Águas
servidas Cinza
Água condensada + Água de chuva + Águas
servidas Cinza + Negras
Água condensada + Água de chuva + Águas
servidas Cinza + Negras

Fonte: Elaborado pelo autor

Para simulação de cada uma das ofertas foram considerados reservatórios com
volumes mais adequados ao balanço entre ofertas e demandas de cada cenário
simulado.
Como premissa inicial, os volumes dos reservatórios foram determinados de
acordo com a maior demanda diária observada durante o ano. Considerou-se no
mínimo 24h de reserva como determina a NBR 5626/08 em seu item 5.1.5.1 (ABNT,
1998), e o volume máximo que não ultrapassasse cinco dias de reserva, com o
objetivo de evitar a degradação da água, o que também recomenta a norma citada.
Considerou-se também que todo o volume do reservatório é volume útil não
existindo volume morto, ou reserva de incêndio.
Além disto, para garantir que a demanda proposta seja atendida, mesmo na
falta da água não potável, os reservatórios foram configurados para serem
abastecidos com água potável sempre que atingirem um nível inferior ao equivalente
a 2h do consumo máximo de pico anual horário (equação 6). Este abastecimento
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será interrompido sempre que o reservatório atingir um nível 10% superior ao limite
inicial de abastecimento com água potável, como mostra a equação 7.
Vi = vmp x 2
(6)
Onde:
Vi : volume do reservatório quando será iniciado o abastecimento em m³
Vmp: demanda horária máxima de pico anual (m³)
Vt = Vi* 1.1
(7)
Onde:
Vt: volume a ser atingido pelo reservatório para parar o abastecimento de água
potável

5.3.1 Balanço hídrico para a demanda de irrigação


Premissas gerais

A simulação de todos os cenários de simulação desta demanda levou em
consideração os seguintes dados:
 Volume do Reservatório (V): O consumo máximo diário de irrigação é de 2
m³/dia. Portanto foi considerado um reservatório de 10 m³, equivalente a
cinco dias de reserva máxima;
 Vi: A vazão máxima horária anual é de 0,67 m³/h, portanto foi considerado 1,4
m³ como o nível de reposição com água potável;
 Vt: De acordo com a equação 7= 1,54 m³;
Resultados

Cenário 1
Este cenário considerou como fonte não potável água condensada do sistema
de ar condicionado. A simulação mostrou que considerando um reservatório de 10
m³, 85,3% da demanda anual é atendida, sendo necessários 78 m³ de água potável
para atender o restante da demanda e manter a reserva de segurança determinada.
Neste cenário apenas 9,6% da oferta de condensado foi perdida por extravazão do
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reservatório o que mostra que o reservatório está bem dimensionado e que a
demanda se mostra equitativa com a demanda por irrigação.
Os resultados obtidos com este cenário são exibidos na Tabela 29 e ilustrados na
Figura 28.

Tabela 29 - Resultados do cenário 1
Meses

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total

(%)

Água
potável
necessária
(m³)

(m³)

(%)

98,2
100,0
100,0
94,6
63,5
97,7
36,9
66,6
78,2
91,4
92,6
74,4
85,3

2
0
0
3
10
1
19
13
7
4
4
16
78

4
20
11
11
0
0
0
0
0
0
1
0
47

5,4
31,4
17,6
21,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
0,0
9,5

Demanda atendida por
água não potável

Oferta

Demanda

(m³)

(m³)

(m³)

70
64
62
50
19
26
6
25
23
52
50
47
496

59
44
52
48
29
24
30
38
30
50
56
62
521

58
44
52
45
18
23
11
25
23
45
52
46
444

Extravazão do
reservatório

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 69: Gráfico ilustrando os resultados do cenário 1

Fonte: Elaborado pelo autor

Cenário 2
Este cenário considerou como fonte não potável somente a água de chuva. A
simulação mostrou que considerando um reservatório de 10 m³, 67,8% da demanda
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anual é atendida, sendo necessários 169 m³ de água potável para atender o restante
da demanda e manter a reserva de segurança determinada.
Neste cenário, mais de 47% de toda a oferta de água de chuva é perdida por
extravazão do reservatório, o que é justificado devido à sazonalidade da oferta que,
em muitas ocasiões, ocorre em volumes acima da capacidade de reserva disponível
e em horários onde não há demanda.
Os resultados obtidos com este cenário são exibidos da Tabela 30.
Tabela 30 - Resultados do cenário 2
Meses
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total

Oferta

Demanda

(m³)
185
168
131
65
51
40
35
30
61
100
102
148
1118

(m³)
59
44
52
48
29
24
30
38
30
50
56
62
521

Demanda
atendida por água
não potável
(m³)
(%)
44
74,9
44
100,0
38
72,3
29
61,0
12
40,4
19
80,3
18
61,5
19
49,7
20
68,0
31
61,5
40
71,2
39
63,1
353
67,8

Água potável
necessária
(m³)
16
0
14
19
17
5
11
19
10
19
16
23
169

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 70 - Gráfico ilustrando os resultados do cenário 2

Fonte: Elaborada pelo autor

Extravazão do
reservatório
(m³)
92
85
67
21
27
18
10
11
27
48
44
76
527

(%)
49,9
50,6
51,1
31,5
53,1
44,9
28,9
37,2
44,0
48,0
43,4
51,4
47,1
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Cenário 3
Este cenário considerou como fontes não potáveis a água condensada do
sistema de ar condicionado e a água de chuva. A simulação mostrou que
considerando o reservatório de 10 m³, 93,5% da demanda anual é atendida,
sendo necessários 35 m³ de água potável para atender o restante da demanda
e manter a reserva de segurança.
Neste cenário, mais de 49% de toda a oferta de água é perdida por
extravazão do reservatório, o que é justificada devido à sazonalidade de oferta
da água pluvial que pode ultrapassar a capacidade de reserva disponível e,
além disso, ocupa o espaço de reserva no lugar da água condensada,
elevando o percentual de perda.
Os resultados obtidos com este cenário são exibidos na Tabela 31 e
ilustrados na Figura 71.

Figura 71 - Gráfico ilustrando os resultados do cenário 3

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 31 - Resultados do cenário 3
Meses

Demanda atendida
por água não
potável

Água potável
necessária

Extravazão do
reservatório

Oferta

Demanda

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

(m³)
255
233
193
115
70
66
42
56
85
152
153
195

(m³)
59
44
52
48
29
24
30
38
30
50
56
62

(m³)
58
44
52
48
24
24
23
33
26
49
56
50

(%)
98,2
100,0
100,0
100,0
82,8
100,0
78,7
87,2
85,8
98,7
100,0
81,3

(m³)
2
0
0
0
5
0
6
5
4
1
0
12

(m³)
127
130
109
48
30
33
16
21
37
73
65
103

(%)
50,1
56,0
56,5
42,0
42,8
50,6
38,4
38,6
43,9
47,9
42,9
52,6

Total

1614

521

488

93,5

35

794

49,2

Fonte: Elaborado pelo autor
Comparação entre os cenários

Comparando os cenários 1 e 2, é possível observar que a oferta pluvial,
mesmo com acumulado anual mais de duas vezes maior que a oferta de água
condensada, é capaz de atender uma quantidade relativamente menor da demanda
pretendida, 67,8% contra 85,3%, respectivamente.
Esta diferença é claramente explicada quando observadas as ofertas horárias
ao longo do ano, como ilustrado na Figura 72. É possível observar que as ofertas de
água pluvial ocorrem em volumes sazonais e em muitas horas do ano em volumes
acima da capacidade de reserva.

Figura 72 - Ofertas horárias durante as 8760 horas ano

Fonte: Elaborado pelo autor
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A análise destes dados mostra que a adoção de valores acumulados mensais para
simulações apresenta erros muito elevados, principalmente quando observadas
demandas com alta sazonalidade, como a água pluvial por exemplo.
Comparando o cenário três com os demais cenários, nota-se que apesar de
este permitir que 93,5% da demanda seja atendida, mais de 49% de água captada
é perdida por extravazão, o que sugere um superdimensionamento no sistema de
captação que é incompatível com a demanda a ser atendida, gerando custos
desnecessários. A Tabela 32 mostra a comparação entre os cenários 1, 2 e 3, o que
também é ilustrado na Figura 73.

Tabela 32 - Comparação entre os cenários
Cenário
Cenário
1
Cenário
2
Cenário
3

Oferta Demanda

Demanda atendida
por água não potável
(m³)
(%)

Água potável
necessária
(m³)

Extravazão do
reservatório
(m³)
(%)

(m³)

(m³)

496

521

444

85,3

78

47

9,5

1118

521

353

67,8

169

527

47,1

1614

521

488

93,5

35

794

49,2

Fonte: Elaborado pelo autor

Com base nas análises apresentadas, a

melhor alternativa para

atendimento da demanda de irrigação é a apresentada no cenário 1, que utiliza
somente a água condensada com fonte não potável. Esta conclusão justifica-se não
só devido à alta capacidade de atendimento da demanda requerida, com um
reservatório relativamente pequeno, mas também pelo fato de necessitar de
investimentos menores com sistema de tratamento e apresentar elevada
confiabilidade de oferta ao longo das horas do ano.
O cenário 3 só se justificaria caso fosse possível utilizar parte da mesma
rede de captação de águas pluviais para captação da água condensada, excluindo
a necessidade de instalação de sistema exclusivo para coleta de água condensada,
desde que a elevação do custo para tratamento da água não seja maior que o
necessário para implantação da rede coleta individual.
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Figura 73 - Comparação entre os resultados dos cenários 1, 2 e 3

Fonte: Elaborado pelo Autor
5.3.2 Balanço hídrico da demanda consumos sanitários
Como as demandas e ofertas nestes cenários são relativamente maiores, o
dimensionamento do reservatório levou em consideração não só a demanda, mas
também o volume de água não potável disponível. Este análise foi realizada
considerando as ofertas médias diárias e anuais e não mais a maior demanda. A
Figura 74 mostra que, em apenas 11 dias do ano, a oferta é superior a 30 m³/dia, o
que não justifica a adoção de um reservatório para maior demanda horária, visto que
sempre haverá o fornecimento de água potável quando não houver água não
potável disponível.

Figura 74 - Dispersão das ofertas diárias anuais

Fonte: Elaborado pelo autor
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Portanto, de modo a se identificar o melhor dimensionamento do reservatório,
foi desenvolvido um programa em linguagem Microsoft Excel capaz de observar os
dados extraídos do EnergyPlus e identificar qual o melhor dimensionamento do
reservatório em relação ao percentual da demanda atendida.
Cenário 4
Premissas
 Fonte não potável: A simulação do cenário considera duas fontes: a
água condensada e água de chuva, cujos volumes acumulados
representam apenas 19% de toda a demanda dos consumos
sanitários.
 Volume do Reservatório (V): O volume do reservatório foi simulado
considerando consumo máximo diário de 33,3 m³/dia e a maior oferta
diária de água não potável de 53 m³/dia. O resultado da simulação é
apresentado na Figura 75, em que é possível identificar, como
previsto, que assim que se atinge um reservatório de 39 m³, o
percentual

de

atendimento

reduz

drasticamente

e

torna-se

praticamente nulo a partir dos 49 m³. Com base nesta análise
identifica-se que um volume de 30 m³ se mostra um volume razoável,
visto que a elevação de 30% do volume para construção de
reservatório de 39 m³ elevaria apenas 1,15% no percentual da
demanda a ser atendida.

Figura 75 - Simulação do tamanho do reservatório ideal para o cenário 4

Fonte: Elaborado pelo autor
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 Vi: Vazão máxima horária é de 6 m³/h, portanto foi considerado 12,2 m³
o volume quando será acionado o abastecimento de água potável
 Vt: De acordo com a equação 7 será de = 13,42 m³

Resultados
Considerando como fonte não potável a água condensada do sistema de ar
condicionado e a água chuva, e o reservatório de 30 m³, a simulação mostrou que
16,5% da demanda anual é atendida, sendo necessários 7.050 m³ de água potável
para atender o restante da demanda e manter a reserva determinada para as horas
de não abastecimento.
Esse resultado deve ser relativizado visto que a simulação mostrou que 11,6%
de toda a oferta de água é perdida por extravazão do reservatório, o que é
justificada devido à sazonalidade de oferta da água pluvial, já descrita em outros
cenários.
Os resultados obtidos com este cenário são exibidos da Tabela 33 e ilustrados na
Figura 76.

Tabela 33 - Resultados do cenário 4
Meses

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total

Oferta
(m³)
255
233
193
115
70
66
42
56
85
152
153
195
1614

Demanda
(m³)
743
646
711
678
743
678
711
743
646
743
711
678
8430

Fonte: elaborado pelo autor

Demanda
atendida por
água não potável
(m³)
(%)
180
24,2
191
29,5
169
23,7
115
16,9
70
9,4
64
9,4
41
5,8
56
7,5
80
12,4
153
20,6
139
19,5
136
20,1
1393
16,5

Água
potável
necessária
(m³)
575
455
542
563
673
615
670
687
566
590
572
542
7050

Extravazão do
reservatório
(m³)
58
42
25
0
0
3
1
0
3
1
14
41
187

(%)
22,7
18,0
12,7
0,3
0,0
4,7
1,6
0,0
3,2
0,5
9,1
21,1
11,6
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Figura 76 - Gráfico ilustrando os resultados do cenário 4

Fonte: Elaborado pelo autor

Cenário 5
Premissas
 Fonte não potável: A simulação do cenário 5 considera como fontes, além das
fontes consideradas no cenário 1, água de chuva e condensada, também as
águas servidas cinza.
Volume do Reservatório (V): O volume do reservatório foi determinado
com base na simulação do melhor cenário (Figura 77) e optou-se por utilizar a
capacidade de 35 m³.

Figura 77 - Simulação do reservatório para o cenário 5

Fonte: Elaborado pelo Autor
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 Vi: Vazão máxima horária é de 6 m³/h, portanto foi considerado 12,2 m³ do
volume quando será acionado o abastecimento de água potável;
 Vt: De acordo com a equação 7 será de 13,42 m³.
Resultados
Considerando como fonte não potável as águas condensadas do sistema
de ar condicionado, de chuva e cinza, e o reservatório de 35 m³, a simulação
mostrou que 52,1% da demanda anual é atendida, sendo necessários 4.052 m³
de água potável para atender o restante da demanda e manter a reserva
determinada para as horas de não abastecimento.
As perdas por extravazão foram relativamente baixas, o que mostra que o
reservatório está bem dimensionado. As perdas foram de 3,5% decorrente da
água de chuva que, como citado anteriormente, foi ofertada em horários onde
não há demanda e em volumes acima da capacidade de armazenamento em
alguns momentos.
Os resultados obtidos com este cenário são exibidos da Tabela 34 e
ilustrados na Figura 78.
Tabela 34 - Resultados do cenário 5
Meses

Demanda
atendida por
água não
potável

Água
potável
necessária

Extravazão do
reservatório

Oferta

Demanda

(m³)

(m³)

(m³)

(%)

(m³)

(m³)

(%)

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

517
461
444
355
332
305
292
318
313
414
404
435

743
646
711
678
743
678
711
743
646
743
711
678

60,2
66,2
58,8
52,3
44,5
45,1
41,1
42,8
48,1
55,7
55,1
56,0

308
218
293
324
413
372
418
425
335
329
319
299

52
33
24
0
1
0
0
0
0
2
12
36

10,0
7,2
5,4
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
2,9
8,4

Total

4589

8430

447
428
418
355
330
306
292
318
311
414
392
380
439
1

52,1

4052

160

3,5

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 78 - Gráfico ilustrando os resultados do cenário 5

Fonte: Elaborado pelo autor

Cenário 6
Premissas
 Fontes não potáveis: Na simulação do cenário 6 foram consideradas apenas
as águas servidas cinza e negras, visto que a soma destes volumes
ultrapassa a demanda para demanda simulada.
 Volume do Reservatório (V): A simulação do volume do reservatório ideal
apontou que com uma capacidade de reserva de 19 m³, 100% da demanda
seria atendida. Isto devido ao fato de o volume de oferta horária diária ser
maior que o consumo durante quase que não totalidade das horas do ano,
como pode ser visto na Figura 79, que ilustra 24 horas.
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Figura 79 - Gráfico comparativo a oferta x demanda de 24 horas do cenário 6

Fonte: Elaborado pelo autor

Contudo, mesmo sendo possível o atendimento de 100% da demanda com um
reservatório de 19 m³, optou-se por adotar um reservatório de 35 m³, que atende ao
menos 24h de demanda, como determina a NBR 5626/98.

Figura 80 - Simulação do dimensionamento do reservatório

Fonte: Elaborado pelo autor

163

 Vi: Vazão máxima horária é de 6 m³/h, portanto foi considerado 12,2 m³ do
volume quando será acionado o abastecimento de água potável;
 Vt: De acordo com a equação 7 será de 13,42 m³.

Resultados
Considerando como fonte não potável toda água servida gerada no
empreendimento, a simulação mostrou que, para um reservatório de 35 m³, 100% da
demanda anual são atendidas, restando um excedente de

36% da oferta

considerada.
Os resultados obtidos com este cenário são exibidos da Tabela 35 e ilustrados
Figura 81.

Tabela 35 - Resultados da simulação do cenário 6

(%)
100,0

Água
potável
necessária
(m³)
13

(m³)
515

(%)
39,8

646

100,0

0

481

42,3

711
678

711
678

100,0
100,0

0
0

466
386

39,2
36,3

1110
1015

743
678

743
678

100,0
100,0

0
0

366
338

33,0
33,3

Demanda atendida por
água não potável

Meses

Oferta

Demanda

Jan

(m³)
1294

(m³)
743

(m³)
743

Fev

1137

646

Mar
Abr

1188
1064

Mai
Jun

Extravazão do
reservatório

Jul

1036

711

711

100,0

0

325

31,4

Ago
Set

1095
989

743
646

743
646

100,0
100,0

0
0

352
341

32,2
34,5

Out
Nov

1192
1147

743
711

743
711

100,0
100,0

0
0

443
421

37,2
36,7

Dez
Total

1145
13411

678
8430

678
8430

100,0
100,00

0
13

435
4869

38,0
36,3

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 81 - Gráfico ilustrando os resultados do cenário 6

Fonte: Elaborado pelo autor
Comparação entre os cenários
Comparando os resultados dos cenários simulados apresentados na Figura
82 entende-se que o cenário 4 não se justifica visto ao baixíssimo percentual de
atendimento da demanda. Comparando os cenários 5 e 6, entende-se que o cenário
6 é mais coerente com a demanda prevista, visto que os custos de implantação são
relativamente menores, pelo fato de não exigir a coleta segmentada das águas
servidas cinza e negras. Por outro lado, a adoção de águas servidas negras
representa mais risco e, portanto maior cuidado na gestão do sistema de tratamento,
armazenamento e distribuição.

Figura 82 - Comparação dos resultados dos cenários

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.3.3 Balanço hídrico da demanda torre de resfriamento
Assim como para as demandas dos consumos sanitários a determinação do
tamanho do reservatório utilizado para simulação, foi precedida como da análise
das ofertas e demandas, a análise para cada cenário é apresentada nos itens a
seguir:

Cenário 7
Premissas
 Fonte não potável: A simulação do cenário 7 considera como fonte a água
condensada e água de chuva, volume acumulados que representam apenas
21% de toda a demanda para água de reposição da torre de resfriamento.
 Volume do Reservatório (V): O volume do reservatório foi simulado
considerando consumo máximo diário 45 m³/dia e a maior oferta diária de
água não potável é de 53 m³/dia. O resultado da simulação é apresentado na
Figura 83, onde é possível identificar que como previsto, assim que se atinge
um reservatório de com 39 m³ o percentual de atendimento reduz
drasticamente e torna-se praticamente nulo partir dos 49 m³. Com base nesta
análise identifica-se que o um volume de 35 m³ se mostra um volume
razoável para simulação, visto que partir de volume a elevação no percentual
de atendimento é muito baixa.

Figura 83 - Simulação do reservatório para o cenário 7

Fonte: Elaborado pelo autor
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 Vi: Vazão máxima horária é de 4,28 m³/h, portanto foram considerados 8,6 m³
o volume quando será acionado o abastecimento de água potável
 Vt: De acordo com a equação 7 será de = 9,46 m³
Resultados
Considerando como fonte não potável a água condensada do sistema de ar
condicionado e a água chuva. A simulação mostrou que considerando o reservatório
de 35 m³, 19,4% da demanda anual é atendida, sendo necessários 7.686 m³ de
água potável para atender o restante da demanda e manter a reserva determinada
para as horas de não abastecimento.
Mesmo com o baixo atendimento da demanda a simulação mostrou que
5,73% da de toda a oferta de água é perdida por extravazão do reservatório, o que
é justificada devido à sazonalidade de oferta da água pluvial, em especial nos meses
de verão, onde se concentrar grande parte dos eventos extremos de chuva, como
pode ser observado na Figura 84.
Os resultados obtidos com este cenário são exibidos da Tabela 36 e ilustrados na
Figura 84.
Tabela 36 - Resultados do cenário 7
Meses

Oferta

Demanda

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total

(m³)
255
233
193
115
70
66
42
56
85
152
153
195
1614

(m³)
720
656
689
640
611
532
638
640
574
704
665
617
7686

Fonte: Elaborado pelo autor

Demanda atendida por
água não potável
(m³)
199
215
183
115
68
67
42
56
83
154
148
160
1489

(%)
27,7
32,7
26,6
18,0
11,2
12,5
6,5
8,7
14,4
21,8
22,2
26,0
19,4

Água
potável
necessária
(m³)
529
442
505
525
543
465
596
584
491
550
518
457
6206

Extravazão do
reservatório
(m³)
36
18
10
0
1
0
0
0
0
0
5
22
92

(%)
14,3
7,8
5,1
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
11,1
5,7
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Figura 84 - Gráfico ilustrando os resultados do cenário 7

Fonte: Elaborado pelo autor

Cenário 8
Premissas
 Fonte não potável: A simulação do cenário 8 considera como fonte a água
condensada, água de chuva e águas servidas cinzas, volume que
acumulados representam 59% de toda a demanda para água de reposição da
torre de resfriamento.
 Volume do Reservatório (V): O volume do reservatório foi simulado
considerando consumo máximo diário 45 m³/dia e a maior oferta diária de
água não potável é de 64 m³/dia. O resultado da simulação é apresentado na
Figura 85, onde é possível constatar que ao atingir os 35 m³ os acréscimos
aos volumes atendidos são muito baixos. Portanto, optou-se por adotar um
reservatório de 35 m³ para as simulações.
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Figura 85 - Simulação do tamanho do reservatório ideal para o cenário 8

Fonte: elaborado pelo autor
 Vi: Vazão máxima horária é de 4,3 m³/h, portanto foram considerados 8,6 m³
o volume quando será acionado o abastecimento de água potável;
 Vt: De acordo com a equação 7 será de = 9,46 m³.

Resultados
A simulação mostrou que considerando o reservatório de 35 m³, 57,18% da
demanda anual é atendida, sendo necessários 3.298 m³ de água potável para
atender o restante da demanda e manter a reserva determinada para as horas de
não abastecimento, como pode ser observado na Tabela 37.
Tabela 37 - Resultados do cenário 8
Demanda atendida por
água não potável

Água potável
necessária

Extravazão do
reservatório

Meses

Oferta

Demanda

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov

(m³)
517
461
444
355
332
305
292
318
313
414
404

(m³)
720
656
689
640
611
532
638
640
574
704
665

(m³)
448
442
412
354
319
304
292
318
311
415
396

(%)
62,3
67,4
59,8
55,3
52,2
57,0
45,8
49,7
54,1
59,0
59,5

(m³)
280
215
277
286
292
229
346
322
263
288
271

(m³)
48
21
20
0
13
3
0
0
0
0
9

(%)
9,2
4,5
4,5
0,0
4,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1

Dez

435

617

385

62,3

230

29

6,6

Total

4589

7686

4394

57,2

3298

142

3,1

Fonte: Elaborado pelo autor
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O resultado se mostra extremamente satisfatório, visto que com um
reservatório com volume inferior à demanda máxima diária é possível utilizar as
ofertas consideradas quase que em sua totalidade, o que se deve a sincronicidade
entre os horários de funcionamento das torres de resfriamento e a geração da
efluente utilizado com fonte, as perdas ocorrem em sua maioria, como já observado
em outras simulações nos meses com alta precipitação, como pode ser observado
na Figura 86.

Figura 86 - Gráfico ilustrando os resultados do cenário 8

Fonte: Elaborado pelo autor

Cenário 9
Premissas


Fonte não potável: A simulação deste cenário considera somente as
ofertas de águas servidas cinzas e negras disponíveis. Estas duas ofertas
somadas ultrapassam em mais de 53% a demanda para reposição das torres
de resfriamento, contudo a optou-se por realizar a simulação com ambas as
ofertas, visto que é opção com menos custo e complexidade técnica, ao se
incluir como oferta a águas negras, pois não será necessária uma captação
separada para o efluente cinzas e negros.



Volume do Reservatório (V): O volume do reservatório foi simulado
considerando consumo máximo diário 45 m³/dia e a maior oferta diária de
água não potável é iguais 45 m³/dia. O que reafirma que a oferta de águas
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servidas apresenta menor sazonalidade sem picos muito expressivos que
elevam as perdas por extravazão.
O resultado da simulação é apresentado na Figura 87, onde é possível
analisar que assim que o volume do reservatório atinge 16 m³, toda a
demanda para reposição das torres é atendida, o que se explica, como
ocorreu em outras simulações, devido à sincronicidade entre a oferta a e
demanda, e pela baixa sazonalidade da geração das águas servidas, além é
claro, pelo fato de haver mais oferta do que demanda. De toda forma, para
garantir uma parcela maior de água disponível, optou-se por manter o
volume do reservatório adotado no cenário 7, de 35 m³.

Figura 87 - Simulação do reservatório ideal para o cenário 9

Fonte: Elaborado pelo autor


Vi: Vazão máxima horária é de 6 m³/h, portanto foram considerados 12,2
m³ o volume quando será acionado o abastecimento de água potável;



Vt: De acordo com a equação 7 será de = 13,42 m³.

Resultados
A simulação mostrou que considerando o reservatório de 35 m³, 99,9% da
demanda anual é atendida, com consumo de apenas 9 m³ de água potável
utilizada para suprir a demanda de segurança de duas horas de abastecimento
no inicio da simulação, momento em que ainda não havia geração de efluentes.
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Tabela 38 - Resultados do cenário 9
Meses

Oferta

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total

(m³)
1039
904
994
949
1040
949
994
1040
904
1040
994
949
11797

Demanda atendida
Demanda por água não potável
(m³)
(m³)
(%)
720
718
99,7
656
656
100,0
689
689
100,0
640
640
100,0
611
611
100,0
532
532
100,0
638
638
100,0
640
640
100,0
574
574
100,0
704
704
100,0
665
665
100,0
617
617
100,0
7686
7684
99,98

Água potável Extravazão do
necessária
reservatório
(m³)
(m³)
(%)
9
295
28,4
0
248
27,4
0
306
30,8
0
309
32,5
0
429
41,3
0
418
44,0
0
358
36,0
0
398
38,3
0
330
36,5
0
335
32,3
0
329
33,1
0
332
35,0
9
4086
34,6

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao se observar graficamente os dados da simulação apresentado na
Figura 88, nota-se que em todos os meses do ano a oferta não potável é
relativamente maior que a demanda de reposição da torre, o que justifica que
mais de 34 % da oferta disponível é perdida por extravazão do reservatório.

Figura 88 - Gráfico ilustrando os resultados do cenário 9

Fonte: Elaborado pelo autor
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Comparação entre os cenários
Comparando os resultados dos cenários simulados apresentados na Figura
89 entende-se que o cenário 7 não se justifica visto ao baixíssimo percentual de
atendimento da demanda. Comparando os cenários 8 e 9, entende-se que o cenário
2 é uma boa alternativa para atendimento da demanda das torres, visto que o
percentual atendido gera uma redução de cerca de 50% de toda a demanda anual,
como pode ser observado na Tabela 39.

Tabela 39 - Comparação entre os cenários 7,8 e 9
Demanda atendida

Água potável

Extravazão do

por água não potável

necessária

reservatório

Oferta

Demanda

(m³)

(m³)

(m³)

(%)

(m³)

(m³)

(%)

Cenário 7

1614

8952

1562

17,4

7403

43

2,7

Cenário 8

4589

8952

4456

49,8

4510

108

2,3

Cenário 9

11797

8952

8952

100,0

13

2837

24,1

Cenário

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 89 - Comparação dos resultados dos cenários

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3.4 Balanço hídrico para a demanda total – Cenário 10
Após simular cada demanda independentemente foi realizada uma simulação
considerando o atendimento de todas as demandas simultaneamente de modo a
avaliar qual a capacidade de atendimento se utilizadas todas as ofertas não potáveis
disponíveis.
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Premissas


Fonte não potável: A simulação considerou a utilização de todas as fontes
não potável disponível no edifício água de chuva, água condensada do ar
condicionado e águas servidas cinzas e negras, as representam 80,6% do
total de demanda não potável existente.



Volume do Reservatório (V): O volume do reservatório foi simulado
considerando consumo máximo diário 79 m³/dia e a maior oferta diária de
água não potável é iguais 98 m³/dia.
O resultado da simulação é apresentado na Figura 90, onde é possível
analisar que assim que o volume do reservatório ultrapassa os 30 m³ a
capacidade de atendimento sobre pequena alteração, portanto optou-se por
adotar um reservatório de 35 m³ para as simulações.

Figura 90 - Simulação do reservatório ideal para o cenário para todas as demandas

Fonte: Elaborado pelo autor



Vi: Vazão máxima horária é de 10,4 m³/h, portanto foram considerados
20,8 m³ o volume quando será acionado o abastecimento de água potável;



Vt: De acordo com a equação 7 será de = 22,88 m³.

Resultados
A simulação mostrou que considerando o reservatório de 35 m³, 78% da
demanda anual é atendida, necessitando de 3.680 m³ de água potável para
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atendimento do restante da demanda e para abastecimento da reserva de
segurança, como pode ser observado na Tabela 40.
Tabela 40 - Resultados da simulação com todas as demandas
Meses

Oferta

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total

(m³)
1294
1137
1188
1064
1110
1015
1036
1095
989
1192
1147
1145
13411

Demanda atendida
Demanda por água não potável
(m³)
(m³)
(%)
1522
1201
78,9
1346
1074
79,8
1452
1134
78,1
1366
1059
77,5
1382
1082
78,3
1235
999
80,9
1378
1028
74,6
1421
1094
77,0
1250
962
76,9
1497
1170
78,2
1432
1113
77,8
1357
1061
78,1
16637
12977
78,0

Água potável
necessária
(m³)
342
273
318
305
301
235
351
327
287
327
319
294
3680

Extravazão do
reservatório
(m³)
(%)
86
6,6
63
5,6
53
4,5
4
0,4
27
2,5
18
1,8
8
0,8
1
0,1
26
2,6
22
1,9
34
3,0
65
5,7
408
3,0

Fonte: Elaborado pelo autor
Ao se observar graficamente os dados da simulação apresentados na Figura
91 nota-se que em todos os meses do ano a demanda por agua não potável é
relativamente maior que oferta de água não potável, o que justifica o baixo
percentual de perdas por extravazão do reservatório, em média 3%. Estas perdas se
intensificam nos meses de verão devido à elevação das precipitações.
Figura 91 - Gráfico ilustrando os resultados do cenário 10

Fonte: Elaborado pelo Autor
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6

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Nos últimos anos, a utilização de água não potável em edificações comerciais

tem crescido significativamente. Projetistas e empresas especializadas têm buscado
maior eficiência e segurança nessa utilização, com o objetivo de maximizar os
benefícios e reduzir os custos deste processo.
O presente trabalho procurou contribuir com o uso eficiente e seguro de fontes
de água não potáveis em edifícios comerciais a partir do uso de ferramenta
computacional para realização de simulações do balanço hídrico e assim determinar
a melhor configuração do sistema.
Por meio de
possível

simulações do balanço hídrico em edificações comerciais, foi

verificar a aplicabilidade e a eficácia do software

EnergyPlus

como

ferramenta para concepção e elaboração de projetos que visem à redução do
consumo de água potável por meio da adoção de fontes alternativas não potáveis.
As simulações computacionais realizadas possibilitaram a análise das
interações dinâmicas entres as ofertas e as demandas de água não potável,
consideradas no desenvolvimento de balanços hídricos em diferentes cenários, e a
avalição da forma mais adequada a serem utilizadas para cada demanda proposta,
além do dimensionamento ideal para cenário simulado.
Quanto às ofertas, pode-se destacar a capacidade do programa em realizar
simulações horárias o que permitiu maior precisão nas simulações de fontes com
grande sazonalidade em especial a água pluvial. Esta fonte, mesmo apresentandose em volumes relativamente maiores que outras fontes, apresentam baixa
confiabilidade de abastecimento, visto que ocorre de forma extremamente sazonal e
com volume irregular. Os volumes acumulados diários e mensais são, muitas vezes,
decorrentes de precipitações torrenciais, que para serem aproveitadas demandariam
reservatórios de dimensões extremamente elevadas, o que elevaria o custo de
instalação e comprometeria a qualidade da água. Estes eventos extremos elevam as
perdas por extravazão, que nas simulações ultrapassaram os 47% de todo o volume
captado. Esta constatação permite concluir que a adoção da água pluvial para fins
não potáveis exige um excelente planejamento, para evitar sistemas super ou
subdimensionados e com baixa capacidade de atendimento das demandas
propostas.
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Quanto à oferta de água condensada de ar condicionado, a simulação dos
cenários propostos mostrou que, mesmo ocorrendo em acumulados mensais com
grande flutuação entre as estações do ano, devido às variações climáticas, quando
simuladas em intervalos de horários, a água condensada apresenta-se com alta
confiabilidade, visto que apresenta volumes constantes capazes de serem captados
quase na totalidade pelos reservatórios. Esta capacidade de captação é elevada,
ainda, devido ao fato das ofertas desta fonte ocorrerem simultaneamente com as
demandas, durante os períodos de funcionamento da edificação. Esta

fonte,

comparada à água pluvial, mesmo com um acumulado anual 50% menor,
apresentou, na simulação horária, maior capacidade em atender a demanda de
irrigação proposta; em números significou 85% de atendimento frente a 68% da
água pluvial.
Essa constatação permite concluir que a oferta de água condensada se
caracteriza como uma excelente opção a ser adotada para fins não potáveis. Além
da confiabilidade na oferta, destaca-se por ser uma fonte de alta qualidade e
reduzida demanda por tratamento e por não demandar reservatório de elevada
capacidade. Contudo, importante novamente ressaltar, que a disponibilidade destas
ofertas depende de fatores climáticos favoráveis, portanto deve ser avaliada com
critério antes de adotada.
Interessante apontar que o software apresenta capacidades fundamentais de
detalhamento frente aos métodos tradicionais de cálculo. Durante as simulações e
análises dos dados obtidos, o programa permitiu avaliar que o resultado da
capacidade de atendimento da demanda proposta varia não só de acordo com o
volume da oferta disponível, mas também de acordo com a sincronicidade da
demanda que se pretende atender.
Esta interação das dinâmicas horárias entre ofertas e demandas é evidenciada
quando se analisa a dimensão ideal do reservatório para cada tipo de oferta. É
possível identificar que, quanto mais regular é a oferta, menor a capacidade de
reserva necessária para atender a mesma demanda, como foi observado nas
simulações do uso das águas servidas cinza. Nestas simulações, constatou-se que
em reservatórios com volumes até 30% menores, é possível atender a mesma
demanda, em comparação com outras fontes, como água pluvial e condensada. Isto
se deve ao fato de a oferta ocorrer quase que simultaneamente com a demanda, o
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que eleva a confiabilidade de atendimento, visto que se reduzem os períodos de
déficit de abastecimento. Esta capacidade se mostrou ainda mais clara, quando
simulado o uso de águas negras, que nos cenários propostos, apresentou volumes
superiores às demandas a serem atendidas, o que exigiu ainda menos capacidade
de reserva.
Sobre esta questão, conclui-se que o volume de reserva necessário deve ser
determinado de acordo com as ofertas e as demandas horárias, e não de acordo
com as demandas máximas de pico e/ou acumulados mensais, como é prática atual
durante a concepção e execução de projetos desta natureza. Tal prática, quando
somada às análises de investimentos de implantação e custos da água, permite
atingir o ponto ótimo, quando a relação custo x benefícios é máxima, com facilidade.
Importante ressaltar que a adoção de qualquer fonte não potável para
atendimento das demandas não potáveis pretendidas, carece ainda de análises
quanto à qualidade da água a ser tratada. Esta análise deve considerar não só a
complexidade do tratamento necessário para se obter a qualidade necessária da
água, mas também a classificação dos riscos de cada uma das ofertas,
privilegiando-se aquelas ofertas que apresentam menor grau de contaminação, e,
portanto menores riscos.
No tocante à determinação das demandas, uma grande contribuição do
software é permitir determinar cada uma das demandas diárias durante as 8760
horas do ano, desde que seja inserida a programação pretendida da água durante
as horas do ano. A determinação desta programação horária deve ser bem avaliada
de modo a evitar distorções nos resultados obtidos, e consequentemente sub ou
superdimensionamento dos reservatórios. Isto se explica pelo fato de as simulações
serem realizadas em intervalos horários; portanto, se a demanda horária de pico
estiver dimensionada incorretamente, o volume dos reservatórios também será
determinado incorretamente.
As programações horárias apresentadas no presente trabalho, apesar de
empíricas, se mostraram satisfatórias para as simulações realizadas, porém
carecem de novos estudos para elevar a convergência com variações reais das
demandas horárias existentes em edifícios comerciais.
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Outra grande contribuição do software é a possibilidade de simulação das
demandas de reposição de torres de resfriamento utilizadas largamente em edifícios
de escritórios. Os dados obtidos mostraram que, para os cenários simulados, este
consumo representa 38% da demanda total anual da edificação modelo simulada,
números muito próximos aos observados nas bibliografias apresentadas que indicam
demandas médias entre 28% e 40% em relação ao consumo total anual. O software
contribuiu, ainda, com a capacidade de simulação dos volumes de reposição de
forma segmentada, permitindo analisar os dados de perdas por evaporação, arraste
e purga. Esta capacidade, apoia a análise de tomadas de ações para cada um dos
fatores que contribuem para a demanda total da torre de resfriamento.
Este trabalho evidencia que, por considerar as flutuações das fontes de água
não potáveis e apresentar precisão na determinação das demandas horárias, o
software

EnergyPlus apresenta-se como uma relevante e coerente ferramenta

para simulação de balanço hídrico em sistemas prediais. Indica-se, portanto, seu
uso durante a concepção e projeto de sistemas prediais que tenham como objetivo o
aproveitamento de fontes de água não potáveis.
Observa-se que a robustez do software deve-se ao fato de considerar grande
quantidade de parâmetros de entrada, abrindo ampla possiblidade da extração de
dados. Esta característica, no entanto, limita sua utilização pelo público leigo.

6.1 Recomendações para trabalhos futuros
Durante o desenvolvimento do presente trabalho, foi possível identificar a
possiblidade de pesquisas de diversas naturezas, como refinamentos nos dados de
entrada de software, outras aplicações da mesma ferramenta, desenvolvimento de
métodos de cálculo, que permitam ampliar os conhecimentos para sua aplicação em
projetos de aproveitamento de fontes de água não potáveis. A seguir alguns
exemplos de aplicação:


Desenvolvimento de um roteiro de simulação para novos usuários da ferramenta;



Desenvolvimento de estudos sobre o perfil dos consumos sanitários em
empreendimentos comerciais para se identificar não só a frequência e os tempos
de uso dos equipamentos, mas também o comportamento horário das
demandas, de modo a refinar os consumos horários propostos neste estudo;
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Desenvolvimento de um método de análise de resultados obtidos com as
simulações, o que evita distorções nos resultados obtidos por erros na inserção
dos parâmetros de simulação;



Estudos de campo para comparação entre os resultados simulados e os dados
reais, permitindo que os modelos de simulação sejam mais bem balanceados e
os resultados, mais fidedignos;



Estudos mais aprofundados das variáveis que influenciam a geração de água
condensada, para que se possam determinar possíveis distorções nos dados
simulados;



Uso da ferramenta de simulação para determinação das variações de consumo
nas torres de resfriamento e na geração de água condensada para as diversas
regiões climáticas do Brasil, permitindo que estas referências sejam utilizadas
para estimativas de projetos mais próximas da realidade mesmo sem o uso de
ferramenta computacional de simulação;



Desenvolvimento de plataforma mais amigável para entrada de dados de
simulação do balanço hídrico, bem como extração dos resultados, utilizando o
EnergyPlus como ferramenta de simulação;



Aprimoramento da ferramenta desenvolvida para análise do dimensionamento
ideal dos reservatórios, considerando o uso de diversas fontes de água não
potável.
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