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RESUMO 

O aproveitamento das águas da chuva vem sendo utilizado para diminuir os impactos 

ambientais causados pelos mais diversos setores industriais, sejam pelas vantagens 

econômicas e ambientais apresentadas, pela simplicidade da sua implementação, ou pela 

dinâmica de utilização, pois estas águas podem ser utilizados em uma parte do processo ou 

em substituição total da água necessária, variando de acordo com as demandas e o porte da 

fábrica ou sistema utilizado. Diante disso este trabalho buscou avaliar a viabilidade 

econômica e técnica do uso das águas pluviais no processo de produção de pré-formas (PET) 

reduzindo em torno de 20% do consumo de água potável, em uma indústria de transformação 

situada no município de Cabo de Santo Agostinho, estado de Pernambuco. Para tanto foram 

testados métodos de dimensionamentos distintos, bem como analises físico-químicas da água 

coletada na região. A escolha do método mais adequado deu-se pelos critérios de maior índice 

de confiança, percentual de atendimento da demanda em torno de 20% e menor payback.  Os 

resultados obtidos indicaram que a demanda hídrica da indústria avaliada apresenta uma 

média diária de consumo igual a 47,04 m
3
, e a possibilidade de implantação do sistema com 

capacidade de 250 m
3
, com potencial de captação de água pluvial da ordem de 20% da 

demanda total, com uma economia estimada em $ 14.695,5  por ano e com payback de 30 

meses.  

Palavras-chave: Captação. ; Payback. Precipitação. Telhado. Viabilidade econômica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

ABSTRACT 

The utilization of rainwater has been used to reduce the environmental impacts caused by the 

most diverse industrial sectors, either for the economic and environmental advantages 

presented, for the simplicity of its implementation, or for the dynamics of use, since these 

waters can be used in a part of the process or in total replacement of the required water, 

varying according to the demands and size of the plant or system used. This work aimed to 

evaluate the economic and technical feasibility of the use of rainwater in the process of 

production of preforms (PET) reducing about 20% of drinking water consumption in a 

manufacturing industry located in the municipality of Cabo de Santo Agostinho, state of 

Pernambuco. For this purpose, different design methods were tested, as well as physical-

chemical analyzes of the water collected in the region. The choice of the most appropriate 

method was based on the criteria of higher confidence index, percentage of service demand 

about than 20% and lower payback. The obtained results indicated that the water demand of 

the evaluated industry presents a daily average of consumption equal to 47.04 m
3
 and the 

possibility of implantation of the system with capacity of 250 m
3
, with rainwater harvesting 

potential of the order of 20.0 % of total demand, with an estimated savings of $ 14.695,5 per 

year and payback of 30 months  

 

Key-words: Economic viability. Payback. Precipitation. Roof. Capitation 
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1. INTRODUÇÃO 

 O desenvolvimento tecnológico e o aumento da densidade demográfica trouxeram 

como consequências diversos problemas ao meio ambiente, dentre a gama de desajustes 

gerados, Donato, Barbosa e Barbosa (2015) destacam-se: o crescimento desordenado da 

população mundial, desmatamento das florestas, aceleração dos processos de mudanças 

climáticas e o aquecimento global. Tais problemáticas, na visão de Amorim e Souza (2016) 

permitiram o desenvolvimento de uma significativa preocupação quanto a utilização de 

recursos naturais renováveis e não renováveis, bem como subsidiou a necessidade pela busca 

por alternativas que minimizem os impactos causados pelo uso desordenado desses recursos. 

 As indústrias de transformação, por exemplo, são extremamente úteis para suprir as 

demandas econômicas nas sociedades atuais, entretanto impetram de uma enorme quantidade 

de matéria prima para transformar um recurso em produto, associado ainda a necessidade de 

recursos energéticos e água. Segundo Padilla (2017), as indústrias de transformação de 

plástico vêm crescendo rapidamente, visto que na sociedade contemporânea acentua-se cada 

vez mais o uso dos plásticos e associado a este crescimento está o acréscimo da demanda de 

matéria prima (petróleo) e materiais de processo (água e energia).  

 Por conta disso, nas últimas décadas, entidades governamentais e não governamentais 

estão à procura de soluções que minimizem a quantidade de materiais nos processos 

industriais, sem perder a qualidade do produto final. Na tentativa de equacionar aspectos de 

cunho ambiental, a ciência tem contribuído para o avanço de tecnologias mais limpas e do 

desenvolvimento de processos chamados “super clean”, caracterizadas por Santos et al., 

(2015) pelo reuso ou diminuição da utilização de água nos processos produtivos.  

 Duarte et al. (2015) afirma que o aproveitamento das águas da chuva vem sendo 

utilizado para diminuir os impactos ambientais causados pelos mais diversos setores 

industriais, sejam pelas vantagens econômicas e ambientais apresentadas, pela simplicidade 

da sua implementação, ou pela dinâmica de utilização, pois Silva et al. (2017) descreve que 

essas águas podem ser utilizados em uma parte do processo ou em substituição total da água 

necessária, variando de acordo com as demandas e o porte da fábrica ou sistema utilizado .  

 Nos últimos anos, as preocupações relacionadas ao meio ambiente têm ganhado força 

e a água vem se destacando cada vez mais, principalmente no que concerne aos aspectos de 

preservação, contaminação e desperdícios do recurso. Diante da crescente escassez do bem, 

faz-se necessária a adoção de estratégias que garanta um consumo mais controlado, eficiente e 

sustentável desse recurso tão essencial para as diversas formas de vida existentes no planeta. 
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 Para Araujo, Ferreira e Ferreira (2017), o consumo de água potável é relativamente 

alto na indústria em geral, e para Souza et al. (2018) as indústrias de fabricação de pré-forma 

PET estão inclusas neste contexto. Diante dessa realidade, este estudo propõe uma alternativa 

para reduzir o consumo de água potável no processo produtivo. Realizada pela substituição de 

parte da água potável proveniente da distribuição pública, por águas pluviais captadas a partir 

do telhado do prédio da empresa. O uso de águas pluviais nos processos produtivos pode 

reduzir o consumo de água potável e com isso, gerar uma economia ao mesmo tempo em que 

promove o uso sustentável dos recursos naturais.  

 Diante disso, objetiva-se com a realização do presente trabalho, avaliar a viabilidade 

econômica e técnica do uso das águas pluviais no processo de produção de pré-formas (PET), 

na redução do consumo de água potável fornecida pela concessionária, em uma indústria de 

transformação situada no município de Cabo de Santo Agostinho, estado de Pernambuco, 

Brasil. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral    

 Avaliar a viabilidade técnica e econômica do uso das águas pluviais no processo de 

produção de pré-formas (PET) buscando uma redução de aproximadamente 20% do consumo 

de água potável, em uma indústria de transformação de plásticos, situada no município de 

Cabo de Santo Agostinho, estado de Pernambuco – PE, Brasil.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

• Quantificar a demanda de água para consumo no processo produtivo de fabricação de 

pré-formas PET;  

•  Avaliar quantitativa e qualitativamente as águas pluviais para uso no processo 

produtivo no local em estudo;  

• Utilizar diferentes métodos de dimensionamento do SAAP para a indústria avaliada;  

•  Calcular o tempo de retorno do investimento para aproveitamento de águas pluviais 

no processo produtivo no local em estudo.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 

Na concepção de Piketty (2014) O conceito de indústria surgiu pela primeira vez no 

fim do século XVIII e início do século XIX durante a Primeira Revolução Industrial ocorrida 

na Inglaterra. Tal conceito imergiu com a ideia de transformação de produtos iniciais 

denominados matérias-primas em produtos comercializáveis com o auxílio de trabalho 

humano, intervenção mecânica e energética baseada na adoção de estratégias de produção em 

massa, diferentemente das estratégias de manufatura individual e caseira utilizadas até então.  

Para Santos (2017), durante a Revolução Industrial surgiram cenários e tendências que 

possibilitaram a transição de um capitalismo comercial, marcado pela utilização de máquinas 

à vapor, movidas por carvão para a exploração e transformação de ferro, para um capitalismo 

industrial de rápidas modificações onde o ferro foi substituído pelo aço e as fontes energéticas 

passaram da máquina à vapor para utilização de energia elétrica e energia de produtos 

químicos. Com o advento da informática, por volta de 1970, ocorre a Terceira Revolução 

Industrial, marcada pela utilização de máquinas durante a produção industrial.  

Com as diversas modificações ocorridas ao longo do tempo surgiram indústrias para 

atender as diferentes demandas mundiais, e baseado nisso, estas podem ser classificadas em 

indústrias de base, de bens intermediários e de bens de consumo. As primeiras são 

caracterizadas pela transformação da matéria-prima bruta (como é encontrada na natureza) em 

matéria-prima processada, que pode ser utilizada por outras industrias na produção dos bens 

finais. As indústrias de bens intermediários são conhecidas pelo desenvolvimento do 

maquinário utilizado por outras indústrias e as de bens de consumo utilizam a matéria-prima 

processada pelas indústrias de base e transformam esses materiais, em bens que podem ser 

consumidos pela população, e para isto, Alves (2014) afirma que as industrias utilizam do 

maquinário produzido pelas indústrias intermediárias.  

As indústrias de transformação recebem este nome, de acordo com Pereira (2017), por 

serem responsáveis pela modificação da matéria-prima em um produto final ou intermediário 

para outra indústria de transformação, ou seja, podem ser representadas pelas indústrias de 

base ou pelas de produção de bens de consumo. Quando se fala em indústrias de 

transformação, o maior destaque encontra-se nas indústrias relacionadas ao petróleo, pois 

estas usam o petróleo como matéria-prima tanto para os produtos finais (óleo diesel 

e gasolina) quanto para produtos intermediários (nafta, utilizada pela na produção 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria-prima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_diesel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gasolina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nafta_(combust%C3%ADvel)
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de plásticos) e a quantidade de produtos geradas com a mesma matéria-prima é bastante 

diversificada. 

Existem outros exemplos de indústrias que transformam matéria-prima em produtos 

para outras industrias ou ainda para consumo direto, são elas as siderúrgicas, metalúrgicas, 

navais, petroquímicas, mecânicas, têxteis e etc. Esse tipo de indústria pode ser considerado a 

base produtiva de diversos países pois geram produtos demandados com frequência. 

No Brasil, por exemplo, desde o fim da década de 1980 a abertura comercial 

promoveu mudanças na produtividade brasileira para tornar a economia mais competitiva e 

moderna. Entre 1950 e 1985 Coti-Zelati (2015), afirma que houve um crescimento, 

diversificação e consolidação da estrutura industrial brasileira e a economia mundial passou 

por um processo de crescimento mais acentuado, liderado pelas indústrias, que objetivavam 

aumentar sua habilidade de sobrevivência e a eficiência para atender as novas demandas do 

mercado (). 

Por conta de tais modificações, a participação no PIB por parte das indústrias de 

transformação passou de 11,4% em 1952 para 21,8% em 1985 (Figura 1). Entretanto, em 

1986, o DEPECOM (2017) observou uma perda de participação da indústria na produção do 

país, o que configura como desindustrialização. 

Entre 2003 e 2010 a economia brasileira teve tentativas de retomada do crescimento 

(Figura 1) pela combinação de três fatores, como o cenário externo favorável (que possibilitou 

a aceitação dos produtos brasileiros fora do país, além da diminuição de custos com matéria-

prima e maquinário externos), o ambiente interno estável (sem conflitos políticos aparentes e 

desenvolvimento da moeda) e a ampliação do mercado doméstico (o mercado interno 

apresentava um maior poder de compra).  

Entretanto, desde 2011 a economia brasileira passou por um forte declínio no 

crescimento, concluindo dois anos consecutivos com forte queda do PIB, afetando inclusive a 

indústria de transformação, que fechou o ano de 2016 com a marca de 11,7%. 

Estudos realizados pelo IBGE e dados do DEPECOM (2017) apontam que os fatores 

que impedem o crescimento da economia brasileira são, entre outros, a infraestrutura 

deficiente, o câmbio demasiadamente valorizado, as limitações burocráticas, a alta carga 

tributária e os juros e spread reais acima da média mundial . Pois são estes fatores que mais 

impactam na competitividade da indústria de transformação instalada no país, que quando se 

depara com a acirrada concorrência internacional, acaba perdendo espaço na geração de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1sticos
https://pt.wikipedia.org/wiki/1950_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/1985_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
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emprego, renda e produção, promovendo a estagnação da economia nacional e diminuindo os 

investimentos no setor. 

 

Figura 1 – Contribuição das indústrias de transformação para PIB brasileiro de 1947 a 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DEPECOM (2017) 

 

Para o IBGE (2017) a indústria de transformação gerou R$ 606,3 bilhões em 2015, 

maior que os 569,4 bilhões de 2014 e os setores com maior participação neste valor foram 

produtos alimentícios (18,6%), produtos químicos (9,3%) e coque, derivados do petróleo e 

biocombustíveis (8,1%).  

Apesar de em queda se comparado ao ano anterior, os produtos derivados do petróleo 

contribuíram de forma significativa por conta da diversidade de produtos que podem ser 

originados a partir da mesma matéria prima, e as indústrias de transformação deste tipo de 

material passam por diversos processos.  

 

2.2 INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICOS  

O plástico tem origem na indústria petroquímica (ABIPLAST, 2014), pela 

transformação da nafta em resinas (polietileno, polipropileno, poliestireno, tereftalato de 

polietileno, etc.) que são utilizadas como principal matéria-prima no processo de 

transformação do plástico. Os processos utilizados para produzir transformados plásticos são 
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a extrusão, injeção, rotomoldagem, emulsão e termoformagem a vácuo, que significa na 

prática gerar um produto a partir da fundição de resinas em um molde. 

O PET, por exemplo, é um tipo de resina termoplástica dos poliésteres, utilizado como 

fibra sintética para produzir embalagens e como resina para engenharia, em combinação com 

a fibra de vidro. O PET foi desenvolvido pelos ingleses Whinfield e Dickson, em 1941 e 

utilizado pela primeira vez pela DuPont na indústria têxtil. Cardoso, Liboni e Honda, (2016) 

citam que a ideia inicial foi a de criar alternativas viáveis para as fibras até então usadas, cujos 

campos estavam destruídos pela guerra.   

O Polietileno Tereftalato é um poliéster, transparente, brilhante, leve com boa 

performance de design e facilidade de moldagem (SINGH et al., 2017), que proporciona alta 

resistência mecânica (impactos) e química além de ter barreiras para gases e odores. Devido 

às características acima e ao seu peso ser muito menor que as embalagens tradicionais, ao ser 

usado pelas indústrias de bebidas, ele reduziu os custos de transporte e produção. O poliéster 

apresentou-se como um excelente substituto para o algodão e de acordo com Associação 

Brasileira da Industria PET (ABIPET) o PET é o mais resistente plástico utilizado em 

fabricação de garrafas e embalagens. 

A China ainda é considerada a grande força motriz da produção de transformados 

plásticos e produz cerca de 69 milhões de toneladas de artigos plásticos (23,9%) (RIVERA; 

MILLAN; GONZÁLES, 2017). Seguida pela Europa (20,4%) e Ásia (15,8%).  

O mercado de PET no Brasil ainda é recente se comparado com a produção de aço e 

vidro nacionais (LADEIRA et al., 2016). Aqui a utilização do PET teve início em 1988 na 

indústria têxtil, contudo, em 1993 começou a ser utilizado na fabricação de embalagens para 

bebidas por apresentar baixo custo de produção, elevada praticidade e leveza, e a cada dia 

passa a tomar lugar das garrafas de vidro retornáveis. Para Santos et al. (2015), no país, a 

principal aplicação do PET é na indústria de embalagens que corresponde a 71%.  

O PET, utilizado para obtenção de garrafa, entrou no mercado brasileiro nos anos 90, 

com a importação de poliéster grau garrafa (SANTOS et al., 2018) e atualmente, atende a um 

mercado de bebidas carbonadas, assume o terceiro lugar na produção mundial ZANIN; 

MANCINI, 2015, perdendo somente para os Estados Unidos e México . 

A indústria de transformados plásticos no Brasil destaca-se como um dos setores 

industriais que mais emprega, atrás apenas de confecção de vestuário e acessórios, abate e 

fabricação de carnes. A localização e distribuição das indústrias de transformados plásticos 

está normalmente relacionada a proximidade das centrais petroquímicas, fornecedores de 
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máquinas e equipamentos e mercados consumidores. Por conta disso, a maior concentração de 

indústrias de pré-formas se encontram no sudeste e sul (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Indústrias de transformação de plásticos em cada estado brasileiro 

Estados Empresas 
Participação 

no Brasil 
Estados Empresas 

Participação 

no Brasil 

Brasil 11.690 100% Mato Grosso 82 0,70% 

São Paulo 5.157 44,10% Rio Grande do Norte 61 0,50% 

Rio Grande do Sul 1.316 11,30% Alagoas 61 0,50% 

Paraná 967 8,30% Mato Grosso do Sul 54 0,50% 

Santa Catarina 952 8,10% Pará 46 0,40% 

Minas Gerais 807 6,90% Distrito Federal 41 0,40% 

Rio de Janeiro 662 5,70% Sergipe 38 0,30% 

Bahia 284 2,40% Maranhão 34 0,30% 

Pernambuco 279 2,40% Piauí 31 0,30% 

Goiás 231 2,00% Rondônia 24 0,20% 

Ceará 206 1,80% Tocantins 14 0,10% 

Amazonas 120 1,00% Acre 8 0,10% 

Paraíba 107 0,90% Roraima 3 0,03% 

Espírito Santo 104 0,90% Amapá 1 0,01% 
Fonte: adaptado de ABIPLAST (2017) 

 

Mesmo com a dominância industrial localizada nos estados do Sul e do Sudeste, os 

estados da Bahia e Pernambuco contribuem significativamente com a produção nacional. O 

estado de Pernambuco é responsável por cerca de 2,4% do plástico transformado no país e 

diante da localização geográfica do estado e dos meios de escoação da produção gerada, é 

possível que tais valores aumentem e o Nordeste contribua cada vez mais para este setor de 

produção. 

Para Naldini (2016), a resina PET está em expansão no mercado de refrigerante, 

substituindo cada vez mais outros tipos de embalagens, como o vidro, pois apresenta diversas 

vantagens na produção e transporte. Outros mercados de embalagens de PET, envase de água 

mineral e óleo comestível, estão contribuindo para o aumento da quantidade de PET 

produzido. As embalagens de PET vêm ganhando espaço no mercado mundial e brasileiro por 

demonstrarem modernidade e facilidade de manuseio, sendo capaz de atender os mais 

exigentes padrões de desempenho ambiental enquanto supre as necessidades variantes do 

mercado atual, o que promoveu aumentos crescentes em sua utilização e aceitação pelo 

mercado (Figura 2). 
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Figura 2 - Crescimento da transformação de Plásticos PET no Brasil. 

 

Fonte: ABIPET (2017) 

 

Associado à grande quantidade de material plástico produzido. Pinto (2017), afirma 

que existe a demanda de água e energia utilizadas por essas indústrias, pois o consumo de 

água pelas indústrias é maior que a quantidade demandada pelo consumo doméstico. Por 

conta disso, é crescente a busca de estratégias para a minimização dos gastos com água e 

energia pelas indústrias. 

Estratégias como o reuso de água podem promover a redução do consumo de água dos 

mananciais e promover a minimização dos impactos no meio ambiente, visto que a economia 

de mercado atual passa a analisar não somente o desenvolvimento de produtos eficazes, mas 

também atentam ao papel das organizações, que devem pensar no meio ambiente, na 

sociedade e nas gerações futuras. 

 

2.3 USO DE ÁGUA PELAS INDÚSTRIAS 

 A água é um bem indispensável para a sobrevivência do homem, e por conta disso, as 

primeiras civilizações surgiram em regiões próximas de rios perenes, a fim de garantir as 

práticas de agricultura. E Pinto (2017) descreve que a agricultura continua a ser a maior 

consumidora de água na maior parte das regiões do mundo. Entretanto, desde o início do 

século XX se verifica um aumento do consumo de água nos níveis domésticos e industriais.  

Além de ser considerada um dos recursos naturais que apresenta mais possibilidades 

de uso (BEAL; FERREIRA; RAUBER, 2014), a água é vista como fonte primordial para o 

abastecimento público, consumo industrial, matéria prima para a indústria, irrigação, 
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recreação, geração de energia elétrica, transporte, diluição dos despejos até a contribuição 

para a preservação da flora e fauna. Entretanto, tantas possibilidades de uso da água, além da 

utilização demasiada deste recurso, muitas vezes possibilitam para a degradação ambiental.  

 Com o advento da industrialização mundial, começa a haver um uso desordenado dos 

recursos naturais para atender as necessidades demandadas pelo crescimento populacional em 

áreas urbanas. E com isso surge a preocupação que o desenvolvimento contínuo esteja 

causando a exploração e o esgotamento dos recursos naturais (SANTOS; FARIAS; 

GONÇALVES, 2017), e por conta disso, aspectos ligados ao âmbito ambiental vem sendo 

temas de grande preocupação para a comunidade científica e a sociedade em geral, 

principalmente com relação à escassez da água  

Segundo informações de Beal, Ferreira e Rauber (2014), o setor industrial é 

responsável por cerca de 22% do consumo mundial de água e nos países desenvolvidos esse 

índice de utilização pode chegar aos 59%. Por conta desta demanda, o setor industrial é visto 

como o principal responsável pelo crescimento da dificuldade para a obtenção de água 

necessária para atender as necessidades da sociedade.  

De acordo com Mierzwa e Hespanhol (2005), as principais aplicações de água numa 

indústria são 

 Consumo Humano: utilizada em casas, cozinhas, refeitórios e banheiros, 

equipamentos de segurança e outras atividades domésticas; 

 Matéria-prima: quando existe a incorporação de água no produto final como em 

industrias cervejeiras e de refrigerantes; 

 Geração de energia: transformação da energia cinética, potencial ou térmica, 

existente na água, em energia mecânica, para posteriormente ser transformada em energia 

elétrica; 

 Fluido térmico: utilização da água como fluido para geração de energia calorífica, 

seja para aquecimento ou arrefecimento (exemplo: torres de arrefecimento); 

 Outros usos: utilização da água para rega, combate a incêndios ou incorporação em 

subprodutos gerados nos processos industriais. 

Nas indústrias de PETs, Viegas e Salgado (2017) afirmam que são necessários 3 litros 

de água para produzir uma garrafa com capacidade para um litro de água, que por conta dos 

produtos químicos utilizados na produção, a maior parte dessa água não pode ser reutilizada. 

No mundo são produzidas cerca de 50 bilhões de garrafas plásticas em um ano, o que acarreta 

em uma demanda de água bastante elevada.  

http://pacinst.org/publication/bottled-water-and-energy-a-fact-sheet/
http://pacinst.org/publication/bottled-water-and-energy-a-fact-sheet/
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As indústrias vêm desenvolvendo a consciência da importância do consumo 

sustentável e da necessidade de preservação do meio ambiente, não somente para agora, mas 

também para as gerações futuras. Por conta disso, que analisar a percepção do desperdício de 

água é fator de influência na qualidade de vida dos colaboradores e na sociedade, pois é a 

partir das discussões entre a ligação do reuso da água com o desenvolvimento sustentável são 

capazes de reestruturar a imagem ambiental no setor Industrial.  

A Política Nacional de Recursos Hídricos, determinados pela Lei Federal n° 9.433/97 

define a água como um bem de domínio público, dotado de valor econômico (BRASIL, 

1997). Em seu capítulo IV, apresenta os instrumentos para gestão dos recursos hídricos, dados 

pela outorga de direito de uso da água, bem como pela cobrança correspondente ao uso deste 

recurso. Para Teixeira et al. (2016), cobrar pelo uso da água, tem como objetivo incentivar o 

uso e consumo de uma forma consciente, uma vez que passa a gerar um custo financeiro para 

quem a consome. 

 É sabido da existência de um cenário de mau uso da água, que associado ao aumento 

da população vêm agravando tal situação (HESPANHOL, 2002). Uma das alternativas para 

minimizá-la é aproveitar recursos aquáticos que costumam ser desperdiçados nas áreas 

urbanas, como a água da chuva. Mas antes de tudo, é necessário analisar a viabilidade da 

implantação de sistemas de captação de água da chuva. E para isso, são imprescindíveis os 

seguintes fatores: dados de precipitação, área de captação e dados de demanda do uso da água. 

 Diante disso, a adoção de estratégias de gestão ambiental tem fundamental 

importância e devem ser estruturadas e adotadas não somente pela obrigatoriedade atribuída 

pelas leis, mas também pela responsabilidade do pensamento de desenvolvimento sustentável 

atribuído a cada indivíduo da sociedade, para que desta forma, seja possível tanto satisfazer a 

necessidade de qualidade de vida da sociedade, quanto aumentando da vantagem competitiva 

tão necessário ao sucesso de empreendimentos no mercado atual.  

 Por conta deste pensamento, Portugal Júnior, Reydon e Portugal (2015) afirmam que o 

uso consciente da água deve ser conjecturado a partir da identificação de sistemas que 

promovam a disponibilidade de água para o consumo humano favorável, diante da escassez 

em que estamos vivendo. Pois apesar da situação do Brasil ser bastante favorável em relação à 

disponibilidade hídrica, se comparado a outros países, não significa dizer que nosso país não 

sofre com problemas de demanda hídrica. Pelo contrário, enquanto há disponibilidade 

excessiva na Região Norte (Bacia Amazônica), nas Regiões Sudeste e Nordeste do País 

existem problemas de consumo excessivo deste bem por conta do crescimento da população e 

as indústrias utilizando cada vez mais água.  
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2.4 IMPORTÂNCIA DO APROVEITAMENTO DE ÁGUA 

Desde o surgimento da vida humana, a água é vista como uma das maiores provedoras 

do desenvolvimento humano, e por isso tem sido essencial para os processos de crescimento 

urbano ao longo da história. Entretendo, Ferreira, Keller e Silva (2015) explicam que desde a 

Revolução Industrial, em que houve diversas mudanças nos panoramas sociais a demanda 

hídrica só cresce a cada ano, chegando ao ponto desse mineral encontrar-se escasso em 

algumas regiões.  

Por conta disso, atualmente vivemos uma escassez de água que deve ser visto como 

um problema ambiental grave, cuja causa principal é representada pela má administração e 

enorme desperdício desse mineral. 

 Ainda em 1972 foi realizada a Conferência das Nações Unidas, em Estocolmo, com o 

objetivo de conscientizar a sociedade com relação a questão ambiental da época (CASSIANO 

et al., 2017). Esta conferência foi à primeira tentativa de conscientizar as nações sobre a 

preservação do meio ambiente a nível mundial, e desde então o meio ambiente é tema de 

grandes discussões e o ser humano tem que adquirir consciência que os cuidados são 

necessários para sobrevivência de todos, principalmente porque a maioria dos malefícios 

ambientais é resultado das ações humanas.  

Recursos Hídricos são águas subterrâneas ou superficiais disponíveis para uso. Em 

várias regiões, atualmente, há escassez desse recurso, gerando problemas no abastecimento.  

 

Pode-se dizer que o Brasil é um país privilegiado em termos de recursos hídricos, 

pois possui a maior disponibilidade hídrica do planeta, composta por grandes bacias 

hidrográficas. No entanto, as águas não são distribuídas de maneira uniforme no 

território brasileiro, sendo a Amazônia a mais privilegiada e alguns trechos do litoral 

Sudeste, relegando o último lugar ao Nordeste (NETTO, 2002, p. 29).  

 

 O uso consciente da água deve ser refletido e novos sistemas devem ser identificados 

para que haja a disponibilidade de água para o consumo humano favorável, diante da escassez 

em que estamos vivendo. Nesse cenário de relativa escassez, Souza (2016) explana a 

percepção do desperdício de água pode ser visto como um fator de influência na qualidade de 

vida social e com a adoção de estratégias de preservação é possível refletir sobre o uso e reuso 

da água como garantia deste bem para as gerações futuras.  

 Tendo em vista que o objetivo da organização ou empresa é educar seus colaboradores 

sobre a importância da responsabilidade social para construir a percepção do desperdício, as 

empresas devem dar ênfase a esse objetivo, e demonstrar responsabilidade social pela 
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identificação do método mais adequado a ser executado e aplicado para a melhoria da 

qualidade de vida dos envolvidos. 

 Pois a gestão hídrica focada no equilíbrio da oferta e demanda de água (CASSIANO et 

al., 2017), no sentido de manter os níveis adequados de abastecimento para os diversos fins, é 

capaz de gerar soluções e resultados positivos, até mesmo com a utilização de água não 

potável afim de minimizar os impactos causados pelo crescente uso de água. As estratégias de 

utilização da água podem tanto passar pela adoção de minimização de consumo, como 

reaproveitamento de água que não seria utilizada e em outros casos, existem as estratégias de 

reuso dá água. 

 No setor urbano, a estratégia mais utilizada é realizada por meio do reuso de efluentes, 

tal estratégia é vista de forma ampla e diversificada em casos que há demanda de água com 

qualidade elevada, a adoção destas técnicas requer sistemas de tratamento e de controle 

avançados.  

 As principais formas de reuso de água são descritas na Figura 3. 

Figura 3 - Formas potenciais de reuso de água 

 
Fonte: HESPANHOL (2002) 

 

No Brasil, a prática do reuso das águas é bem vista e difundida em algumas regiões.  

Entretanto, tem se desenvolvido sem nenhuma forma de planejamento ou controle. Segundo 

Santos, Ribeiro e Barbosa (2016), na maioria das vezes é totalmente inconsciente por parte do 

usuário, que utiliza águas altamente poluídas de córregos e rios adjacentes para irrigação de 
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hortaliças e outros vegetais, ignorando que esteja exercendo uma prática danosa à saúde 

pública dos consumidores e provocando impactos ambientais negativos. Em termos de reuso 

industrial, a prática começa a se implementar, mas ainda associada a iniciativas isoladas, a 

maioria das quais, dentro do setor privado. 

 

 

2.5 USO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O aproveitamento de água da chuva é uma técnica popular em muitas partes do mundo 

e foi utilizada em diferentes continentes há milhares de anos, principalmente em regiões 

semiáridas, onde ha chuvas de forma escassa e desordenada e esta é a única opção disponível 

de obtenção da água para o consumo humano. Segundo Rebouças (2015), a captação de água 

pluvial é uma prática exercida por diversas civilizações e culturas ao longo dos anos. 

Passando pelo Oriente, Oriente Médio, Europa, e Incas, Maias e Astecas na América Latina, é 

possível identificar dispositivos de coleta e armazenagem de água pluvial há mais de 2.000 

anos. 

Visando à proteção dos mananciais, de modo a aliviar a pressão sobre os mesmos, a 

substituição de água tratada por água de chuva pode ser uma alternativa relevante quanto à 

gestão de oferta para atender às demandas não potáveis tanto residenciais quanto industriais. 

Pois a água da chuva tem potencial para superar a qualidade de águas superficiais (SOUZA; 

SÁ-OLIVEIRA; SILVA, 2015), já que não entra em contato com solos ou rochas, e também 

não está diretamente sujeita ao lançamento de esgotos e outros poluentes que são 

constantemente dispostos em corpos de água, podendo inclusive atingir o lençol freático.  

Entretanto, Hagemann e Gastaldini (2016), descrevem que outros fatores influenciam 

a qualidade da água da chuva, como localização geográfica, presença de vegetação, as 

condições meteorológicas, estação do ano e a presença de carga poluidora. E para que água da 

chuva seja aproveitada, é necessário considerar suas condições em três momentos distintos de 

um sistema de aproveitamento: a chuva atmosférica, a chuva após passagem pela área de 

captação e no reservatório de armazenamento. 

Para a realização do aproveitamento da água de chuva, os telhados são utilizados como 

superfícies de captação e por conta disso, é possível que por estar em contato direto com o 

meio, acabem por poluíres a água. Por esse motivo, é aconselhável que primeira água de cada 

período chuvoso seja desprezada e jogada fora. Visto que as primeiras chuvas podem trazer 

materiais pesados da atmosfera (ALCANTARA; SHUELER, 2015) e estes se depositarão no 

fundo do reservatório, onde geralmente se forma uma pequena cama de lama. Enquanto os 
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micro-organismos que vieram tanto no telhado quanto nos encanamentos se desenvolverão no 

reservatório, colocando em perigo aqueles que usarem a água de chuva para fins potáveis.  

No Brasil, as atividades industriais são responsáveis por aproximadamente 20% do 

consumo de água (CAPAZ; NOGUEIRA, 2016), e por conta dos acréscimos recorrentes na 

cobrança pelo uso dos recursos, os usuários terão um acréscimo de despesa e por conta disso, 

a indústria pode ser duplamente penalizada, tanto no que concerne à captação, quanto em 

relação ao lançamento do efluente. Nas indústrias, a água da chuva pode ser utilizada para 

lavanderia industrial, lavagem de maquinários, resfriamento evaporativo, climatização 

interna, abastecimento de caldeiras, lava jatos de veículos e limpeza industrial, entre outros.  

E a prática do uso de água pluviais para indústria pode trazer diversos benefícios ambientais, 

econômicos e sociais, como descrito a seguir (MINOWA et al., 2007): 

 Redução o lançamento de efluentes da indústria em cursos d´água, possibilitando 

melhorar a qualidade das águas interiores das regiões mais industrializadas;  

  Redução na captação de águas superficiais e subterrâneas; 

  Aumento a disponibilidade de água potável para fins mais nobres. 

  Buscar conformidade ambiental relacionado aos padrões e normas ambientais 

estabelecidos, possibilitando melhor inserção dos produtos brasileiros nos mercados 

internacionais; 

  Mudanças nos padrões de produção e consumo;  

  Redução custos de produção;  

  Aumento a competitividade do setor;  

  Habilitação para receber incentivos e coeficientes redutores dos fatores da 

cobrança; 

 Ampliação as oportunidades de negócios para as empresas fornecedoras de serviços 

e equipamentos, e em toda a cadeia produtiva;  

  Ampliação a geração de empregos diretos e indiretos;  

  Melhoria a imagem do setor produtivo junto à sociedade, com reconhecimento de 

empresas socialmente responsáveis.  

 

2.6 TECNICAS DE DIMENSIONAMENTO DE SAAP 

Diante da preocupação atual com relação ao uso racional da água, aumenta a procura 

por métodos eficientes para a redução do consumo desse mineral. Dentre as soluções 

apresentadas, Lopes, Silva Jr e Miranda (2015) demonstram que o aproveitamento da água 
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pluvial é visto como um dos mais promissores, pois além de reduzir o consumo da água 

tratada, funciona como uma medida não estrutural para a drenagem urbana, principalmente 

nas cidades que sofrem com enchentes frequentes. Nessas cidades, um período do ano é 

marcado pelo excesso de água, enquanto outro pode ser conhecido pela escassez, que por 

vezes necessita de intervenção governamental, como é o caso da realização de racionamento 

de água. 

Há, portanto, um desequilíbrio entre a oferta e a demanda ao longo do ano, e observa-

se, que em algumas regiões o problema é acentuado pela poluição dos rios, em consequência 

da atividade industrial, utilização dos insumos agrícolas, poluentes, despejos urbanos e baixos 

índices pluviométricos. Por isso, é tão importante racionalizar o uso da água e diminuir as 

possibilidades de desperdício nestes cenários de escassez de recursos hídricos. 

Umas das alternativas indicadas a esse tipo de situação é a implantação de Sistemas de 

Aproveitamento de Águas Pluviais – SAAP (MOURA; SILVA; BARROS, 2018), em que a 

água da chuva é coletada de áreas impermeáveis, normalmente telhados, pátios ou pisos. Em 

seguida, é transportada por meio de condutores (tubulações, calhas ou dutos) e armazenada 

em reservatórios de acumulação, que pode ser apoiado, enterrado ou elevado e ser construído 

de diferentes materiais, tais como concreto armado, blocos de concreto, alvenaria de tijolos, 

aço, plástico, poliéster, polietileno e outros. Em alguns casos, esta água coletada pode sofrer 

algum tipo de tratamento (filtragem ou separação de sólidos grosseiros) antes de adentrar no 

reservatório. Por fim a água deve ser transportada por meio de condutores para sua destinação 

final, onde será utilizada para necessidades que não necessitam de padrão de potabilidade. 

Então, Favretto (2016) afirma que para implantar essa técnica de aproveitamento das 

águas pluviais, é necessário realizar estudos para determinar o tamanho adequado do 

reservatório de armazenamento, que é feito pelo dimensionamento da capacidade do 

reservatório para armazenamento de água pluvial.  

Esse estudo é um dos pontos críticos na implantação do sistema, pois além de caro, é o 

principal fator a influenciar na confiabilidade do sistema, ou seja, desempenha um papel 

importante em evitar ocorrências em que a quantidade de água no reservatório será 

insuficiente para atender à demanda. A norma NBR 15527 (ABNT 2007) discorre sobre os 

requisitos para aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis, 

trazendo em seus anexos, seis métodos para dimensionamento de reservatórios, a saber: 

Método de Rippl, Método da simulação, Método de Azevedo Netto, Método prático alemão, 

Método prático inglês e Método prático australiano, cujas principais vantagens e desvantagens 

são descritas pelo quadro 01. 
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Quadro 01 – Vantagens e desvantagens dos métodos avaliados.  

Método Vantagens Desvantagens 

Rippl 

Fácil aplicação; podem ser usadas 

as séries históricas 

mensais ou diárias de precipitação. 

Tendência a superestimar o volume a 

ser reservado; necessária a adoção de 

grandes séries históricas de 

precipitações 

Simulação 

Possibilita determinar a eficiência 

do sistema; Método confiável; 

possibilita estudar e experimentar 

cenários variados;  

Demanda muitos dados 

Azevedo 

Netto 
Método preciso. 

Tendência de superestimação do 

volume; desconsiderada a influência da 

demanda; impreciso quando a 

determinação de meses com pouca 

chuva. 

Prático 

Alemão 

Necessidade de poucas 

informações; fácil aplicação. 

Método Empírico; generaliza uma série 

de grandezas de elevada variabilidade; 

não considera o balanço hídrico entre o 

volume de 

captação do cenário e sua demanda 

Prático 

Inglês 
Fácil aplicação. 

A demanda não é considerada no 

cálculo; 

Prático 

Australiano 
Não precisa ser regularizado. Testado por tentativas; Baixa precisão. 

Netuno Método preciso; fácil utilização. 

Fornece muitas informações que podem 

confundir durante a tomada de decisão; 

Demanda conhecimentos de 

informática para sua utilização. 
Fonte: o autor (2019) 

 

2.6.1 Método de Rippl 

Este método também denominado de Método do Diagrama de Massas, foi 

desenvolvido ao final do século XIX. É o método mais utilizado para o dimensionamento de 

sistemas de aproveitamento de água potável, principalmente por sua fácil aplicação.  

Mas, segundo Lopes, Silva Jr e Miranda (2015) para que este método apresente 

sucesso, é necessária a doção de séries históricas de precipitações – as mais longas possíveis – 

transformadas em vazões que alimentam o reservatório frequentes. O método consiste na 

determinação do volume com base na área de captação e na precipitação registrada, 

considerando que nem toda a água precipitada seja armazenada, e correlacionando ao 

consumo mensal da edificação, que pode ser constante ou variável.  
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Novakoski (2017) recomenda utilizar séries históricas longas e completas, pois que 

quanto menor o intervalo nos dados pluviométricos, maior será a precisão no 

dimensionamento, devido ao conceito do Método de Rippl, sendo a utilização de valores 

diários suficiente. 

Entretanto, devido à ausência de dados, utiliza-se valores mensais, que também 

apresentam resultados satisfatórios, além de tornar o procedimento de cálculo menos 

trabalhoso. Existem duas maneiras de se verificar o volume do reservatório através deste 

método, pelos métodos analítico e gráfico, sendo o analítico mais comum. Este método, pode 

ser desenvolvido com o uso de séries históricas mensais ou diárias e encontra-se descrito a 

partir da equação 1:   

                                                ( )    ( )   ( )                                        Equação 1

  

 Desde que Q(t) = C x precipitação da chuva(t) x área de captação V = ∑S(t), somente 

para valores S (t) > 0, considerando ∑ D (t) < ∑ Q (t) 

 
Em que:  

S (t) = volume de água no reservatório no tempo t, expresso em metros cúbicos (m
3
); 

Q (t) = volume de chuva aproveitável no tempo t, expresso em metros cúbicos (m
3
); 

D (t) = demanda ou consumo no tempo t, expressa em metros cúbicos 

(m3); 

V = volume do reservatório, expresso em metros cúbicos (m3); 

C = coeficiente de escoamento superficial. 

 

2.6.2 Método da simulação 

 Esse método baseia-se na determinação do percentual de consumo que será atendido 

em função de um tamanho de reservatório previamente definido, e também é conhecido por 

Método de Análise de Simulação de um Reservatório com Capacidade Suposta. 

Esse método possibilita determinar a eficiência do sistema, pois os períodos em que o 

reservatório está suficientemente abastecido com água pluvial são relacionados com todo o 

período simulado. Lopes, Silva Jr e Miranda (2015), explicam que tal período pode ser de 

apenas um ano, mas, quanto maior a série histórica de precipitação utilizada, maior será a 

confiabilidade da simulação. 
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 A simulação inicia com o reservatório cheio, representado por 0 (zero), de forma que, 

se o resultado do balanço em um intervalo de tempo é positivo, automaticamente é utilizada 

representação de reservatório cheio. Apenas os déficits (valores negativos) são mantidos, e o 

volume do reservatório será definido como o maior déficit obtido com a série de dados de 

chuva do local, onde o reservatório será construído (PAIXÃO; LIMA; MIRANDA, 2016). 

Neste método a evaporação da água não deve ser levada em conta. Para um determinado mês, 

aplica-se a equação da continuidade de um reservatório finito, representado pela equação 2:  

                                                         ( )    (   )    ( )                                       Equação 2 

 

 Para valores de Q(t) = C x precipitação da chuva (t) x área de captação. Onde: 0 < S (t) 

< V. 

 

Em que:  

S(t) = volume de água no reservatório no tempo t, expresso em metros cúbicos (m
3
); 

S(t-1) = volume de água no reservatório no tempo t – 1, expresso em metros cúbicos (m
3
); 

Q(t) = volume de chuva no tempo t, expresso em metros cúbicos (m
3
); 

D(t) = consumo ou demanda no tempo t, expressa em metros cúbicos (m
3
); 

V = volume do reservatório fixado, expresso em metros cúbicos (m3); 

C = coeficiente de escoamento superficial. 2.5.3 Método de Azevedo Netto 

 Esse método também é conhecido como Método Prático Brasileiro, em que o volume 

do reservatório de água pluvial (LOPES; SILVA JR; MIRANDA, 2015) é calculado por meio 

da equação 3: 

                                                                                                              Equação 3 

 

Em que:  

V = volume de água no reservatório ou volume do reservatório de água pluvial (L);                            

P= precipitação média anual (mm); 

A= área de captação em projeção no terreno (m
2
); 

T= número de meses de pouca chuva ou seca. 

 

2.5.4 Método prático alemão 

 Segundo a NBR 15527 (ABNT, 2007) quando se faz uso desse método deve-se 

considerar o volume do reservatório de água de chuva como 6% do menor valor entre: (a) o 
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volume anual do consumo (volume anual da demanda de água de chuva); e (b) o volume anual 

de chuva aproveitável. O cálculo pelo método prático alemão se dá pelo uso da equação 4: 

                                                          (   )                                           Equação 4 

Em que:  

Vi = valor numérico do volume aproveitável de água da chuva anual (L); 

 D = valor numérico da demanda anual de água não potável (L); 

V adotado= valor numérico do volume de água no reservatório (L). 

 

2.5.5 Método prático inglês 

 Neste método, o volume do reservatório é obtido pela equação empírica abaixo, que 

adota diretamente 5% do volume anual de água pluvial captado (PAIXÃO; LIMA; 

MIRANDA, 2016).  O volume de chuva é obtido pela seguinte equação 5: 

                                                                                                                  Equação 5  

Em que: P = precipitação média anual (mm); 

 A = área de captação (m²); 

 S = volume do reservatório (litro). 

 

2.5.6 Método prático australiano 

Para a utilização deste método o volume do reservatório é determinado por tentativas, 

afim de atender à demanda com confiança do sistema entre 90% e 99%, conforme 

recomendação na NBR 15527 (ABNT, 2007). O cálculo de dimensionamento pelo Método 

Prático Australiano consiste na realização do balanço de massa do reservatório, de acordo com 

a equação 6: 

                                             ·    (   )                                           Equação 6 

 
Em que:  

C = coeficiente de escoamento superficial, geralmente 0,80; 

P = precipitação média mensal, expressa em milímetros (mm); 

I = interceptação da água que molha as superfícies e perdas por evaporação, geralmente 2mm; 

A = área de coleta, expressa em metros quadrados (m
2
); 

Q = volume mensal produzido pela chuva, expresso em metros cúbicos (m
3
). 
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 O cálculo do volume do reservatório é realizado por tentativas, até que sejam 

utilizados valores otimizados de confiança e volume do reservatório, conforme a equação 7: 

 

                                                                                                                  Equação 7 

  

Em que: 

Qt = volume mensal produzido pela chuva no mês t, expresso em metros cúbicos (m
3
); 

Vt = volume de água que está no tanque no fim do mês t, expresso em metros cúbicos (m
3
); 

Vt-1 = volume de água que está no tanque no início do mês t, expresso em metros cúbicos 

(m
3
); 

Dt = demanda mensal, expressa em metros cúbicos (m
3
). 

É importante salientar que o volume de água de chuva precipitado não é o mesmo 

volume a ser aproveitado, pois nesse caso, deve-se considerar um coeficiente de escoamento 

superficial conhecido como coeficiente de runoff, que é dado pelo quociente entre o volume 

de água que escoa superficialmente pelo total de água precipitado (LOPES; SILVA JR; 

MIRANDA, 2015).  

 Na aplicação deste método, considera-se que o reservatório se encontra vazio no 

primeiro mês. Portanto, quando (Vt-1 + Qt - Dt) < 0, então o Vt = 0. 

 Para calcular a quantidade de meses do ano em que o reservatório é capaz de suprir a 

demanda proposta utiliza-se um nível de falha, determinado a partir da equação 8. Enquanto a 

confiança de implantação de uma SAAP dimensionada por este método é representada pela 

equação 9: 

                                                         
  

 
                                                         Equação 8 

                                                                 (     )                                        Equação 9 

Em que: 

Pr = a falha; 

Nr = número de meses em que o reservatório não atendeu à demanda, isto é, quando Vt = 0; 

N = número de meses considerado, geralmente 12 meses. 

 

 

2.5.7 Programa Netuno 

Conforme Ghisi, Cordova e Rocha (2011), o Netuno, é um programa computacional 

desenvolvido  no Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da Universidade 
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Federal de Santa Catarina - LabEEE/UFSC, validado por Rocha (2009), cujo objetivo é 

determinar o potencial de economia de água potável de acordo com a capacidade do 

reservatório, a partir do aproveitamento de água pluvial para uso em fim não potável.  

O programa Netuno, permite realizar simulações do potencial de economia de água 

potável, tanto para um volume de reservatório desejado quanto para diversos volumes ao 

mesmo tempo. Este programa ainda é capaz de apresentar os resultados de forma gráfica, 

possibilitando analisar em termos comparativos o potencial de economia de água potável para 

diferentes volumes de reservatórios, ficando a critério do usuário o volume de reservatório 

que melhor se adeque as suas necessidades. 

O programa utilizado adota como critério para os cálculos em base diária, levando em 

consideração a demanda e a disponibilidade de água pluvial, cujos dados de entrada são: 

a) Precipitação pluviométrica diária; 

b) Área de captação; 

c) Coeficiente de aproveitamento; 

d) Demanda diária de água potável per capita; 

e) Número de moradores; 

f) Percentagem de água potável que pode ser substituída por pluvial. 

O Netuno adota para sequência de cálculos do seu algoritmo da seguinte forma: 

 

1) Determinação do volume de água pluvial que escoa pela superfície de captação 

diariamente, calculado por meio da Equação 12. 

 

                                                                                                                   Equação 12 

 

Em que: 

Ht é o volume de água pluvial captada no tempo t (litros/dia por residência); 

P é a precipitação pluviométrica diária (mm/dia = L/m
2
 por dia); 

A é a área de captação em cada residência (m
2
); e 

Cp é o coeficiente de aproveitamento (adimensional), adotado como 0,80. 

 

2) Determinação do volume de água pluvial consumido diariamente, calculado por meio da 

Equação 13. 
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                                                    {
          

        
                                          Equação 13 

 

Em que: 

Ct é o volume de água pluvial consumido no tempo t (litros/dia por Unidade de consumo, 

nesse caso a indústria em estudo); 

Dp é a demanda diária de água pluvial (adimensional; % da demanda de água potável); 

D é a demanda diária de água potável (litros per capita/dia); 

n é o número de moradores (adimensional); 

Vt-1 é o volume de água pluvial disponível no reservatório no tempo t-1 (L); e 

Ht é o volume de água pluvial captada no tempo t (litros/dia por residência). 

 

3) Determinação do volume de água pluvial disponível no reservatório após suprir total ou 

parcialmente a demanda, calculado por meio da Equação 14. 

 

                                             {
 

      {
    
     

                            Equação 14 

 

 

 

Em que:  

Vt é o volume de água pluvial consumido armazenado no reservatório no tempo t (L); 

Vt-1 é o volume de água pluvial disponível no reservatório no tempo t-1 (L); 

Ht é o volume de água pluvial captada no tempo t (litros/dia por residência); 

Ct é o volume de água pluvial consumido no tempo t (litros/dia por residência); e 

V é o volume do reservatório de água pluvial (L). 

 

4) Determinação do potencial de economia de água potável, calculado por meio da Equação 

15: 

 

                                             
∑   
 
   

          
                                        Equação 15 

Em que:  

  E é o potencial de economia de água potável estimado (%); 

Ct é o volume de água pluvial consumido diariamente (L); 
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D é a demanda diária de água potável (litros per capita/dia); 

n é o número de moradores (adimensional); e d é o número de dias no período 

analisado. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O empreendimento avaliado durante a realização do presente estudo é uma indústria 

de pré-formas (PET), localizada no distrito industrial do município de Cabo de Santo 

Agostinho – PE (Figura 4), determinado pelas coordenadas 08º17‟12”S e 35º02‟06” W.  

A indústria avaliada funciona na região desde o ano de 2009 e apresenta uma área 

construída de aproximadamente 4.000m
2
, cuja capacidade de transformação mensal média é 

da ordem de 2.000 toneladas de resina PET por mês, operando em um regime de 24 horas por 

dia, 07 dias por semana e 365 dias por ano, e contando com um quadro de 104 funcionários.  

 

Figura 4 – Localização da área de estudo 

  

Fonte: Adaptado Google Earth (2018). 

 

3.2 DEMANDA HÍDRICA DO EMPREENDIMENTO 

Nesta etapa de desenvolvimento do estudo, foi realizado o levantamento das 

características de qualidade e quantidade de água demandada pela indústria de pré-formas e 

suas respectivas fontes.  

Para isso, realizou-se um estudo preliminar, que consistiu no levantamento de dados 

para identificar, caracterizar e quantificar o uso da água na indústria. Esta etapa foi composta 

pelas seguintes atividades.  

a) Descrição das atividades realizadas na indústria; 

b) Caracterização da demanda hídrica necessária em cada processo descrito 

anteriormente; 
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c) Avaliar quantitativa e qualitativamente as águas pluviais para uso no processo 

produtivo no local em estudo 

 

3.3 ÁGUAS PLUVIAIS 

3.3.1 Precipitação na Região 

Foi realizado o levantamento do histórico pluviométrico na região afim de determinar 

um perfil da disponibilidade hídrica ao longo dos anos. Foram utilizadas médias mensais e 

anuais sazonais de precipitação das séries históricas de dados pluviométricos da Região do 

Cabo de Santo Agostinho, obtidos da APAC (Agência Pernambucana de água de Climas). 

Estes dados foram submetidos a uma análise para avaliação das séries históricas e 

posteriormente consistidos. Foram utilizados dados pluviométricos de 2004 a 2017. 

3.3.2 Qualidade da água 

A qualidade da água pluvial é um parâmetro que varia no espaço e no tempo. Esta 

variabilidade deve-se não só às condições da superfície de captação e armazenamento, mas 

também às condições atmosféricas da região e independente desses fatores, ainda existe a 

necessidade de monitoramento da qualidade da água, visto que como é inerente ao processo 

industrial, terá existência do tratamento químico. Nesta perspectiva, foram realizadas análises 

de qualidade de água, afim de avaliar as principais características da água coletada na região 

da indústria em estudo, este levantamento foi realizado apenas para verificar o perfil de 

potabilidade da água coletada na região. 

Existem diversos tipos de análises químicas, entretanto optou-se pela realização das 

análises da Tabela 2 (BRASIL, 2013).  
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  Tabela 2 – Descrição das análises químicas da água. 

Análises Descrição 

Alcalinidade Total 

Dada pelo somatório das diferentes formas de alcalinidade 

existentes, expressa em termos de carbonato de cálcio. A 

alcalinidade mede a capacidade da água em neutralizar os ácidos 

Dureza Total 

A dureza total é calculada como sendo a soma das concentrações 

de íons cálcio e magnésio na água, expressos como carbonato de 

cálcio.  

Cloretos 

Os cloretos estão presentes em águas brutas e tratadas em 

concentrações que podem variar de pequenos traços até centenas 

de mg/L. Estão presentes na forma de cloretos de sódio, cálcio e 

magnésio. 

pH 

Representa a concentração de íons hidrogênio em uma solução. 

Esse fator é de excepcional importância, principalmente nos 

processos de tratamento, pois seus valores são necessários para 

melhorar o processo de coagulação/floculação da água e também 

o controle da desinfecção. 

Turbidez 

A turbidez da água é devido à presença de materiais sólidos em 

suspensão, que reduzem a sua transparência. Pode ser provocada 

também pela presença de algas, plâncton, matéria orgânica e 

muitas outras substâncias como o zinco, ferro, manganês e areia, 

resultantes do processo natural de erosão ou de despejos 

domésticos e industriais 

Fonte: o autor (2019) 

Todas as metodologias utilizaram como valores de referencia a descrição da Resolução 357/2005 do Conama 

 

3.3.3 Dimensionamento do Sistema de Aproveitamento das Águas Pluviais - SAAP 

 O dimensionamento do SAAP será realizado de acordo com a NBR 15.527 (ABNT, 

2007), referente ao aproveitamento da chuva por coberturas em áreas urbanas para fins não 

potáveis. Neste trabalho foram testados os métodos de Rippl, Simulação, Azevedo Neto, 

Prático Alemão, Prático Inglês, Prático Australiano e a Simulação realizada pelo software 

Netuno.  

 Os testes de dimensionamento do sistema foram baseados na planta baixa da indústria 

em estudo (Figura 5). E cenários de dimensionamento foram desenvolvidos para cada método, 

considerando a necessidade de uma economia aproximada de 20% da água potável utilizada 

pela indústria avaliada.    
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Figura 5 – Planta baixa da indústria em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (2019) 

 

3.4 VERIFICAÇÃO DA VIABILIDADE 

Nesta etapa serão comparados os gastos realizados sem e com a implantação do sistema 

de reaproveitamento das águas pluviais. A partir destes dados, associados a análise do retorno 

do investimento, é possível determinar a viabilidade do projeto proposto e o payback. Um 

Sistema de Suporte à Decisão é uma metodologia de auxílio para tomada de decisões que 

possibilita tratar e resolver os problemas de gestão de recursos hídricos de forma mais rápida 

e eficiente, ajudando os agentes decisores a escolherem a melhor alternativa de forma mais 

clara e objetiva, e, este processo dar-se de acordo com o esquema apresentado na figura 6. 
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Figura 6 - Estrutura típica de um sistema de suporte à decisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (2004). 

 

 

3.4.1 Custos de Implantação 

 

Os custos de implantação serão calculados baseados nas dimensões propostas para o 

sistema de captação de águas pluviais (Figura 7). 
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Figura 7 – Ilustração de uma área de captação, armazenamento e distribuição de água pluvial. 

 
Fonte: o autor (2019) 

3.4.2 Retorno do Investimento 

 Para calcular o retorno do investimento (payback simples), precisa-se conhecer o 

investimento inicial do projeto e dividindo-o pelo ganho que o projeto trará num determinado 

período (BARBOSA et al., 2015), de acordo com a equação 10.  

 

                                                           
                    

                
                                Equação 10                       

 

 De forma mais prática, é possível utilizar a equação 11: 

 

                                                          
(     )

(   )
                                            Equação 11 

Em que:  

a = Custo da estrutura de captação instalada; 

b = Custo de construção da cisterna; 

c = Custo de automação do sistema de bombeamento cisterna x processo produtivo; 

d = Valor do metro cúbico de água potável; 

e = Volume em metros cúbicos captados por mês; 

X = Retorno do investimento.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 DEMANDA HÍDRICA DO EMPREENDIMENTO 

 Mesmo diante da crescente participação da indústria na demanda total de água e do 

impacto causado por alguns empreendimentos, pelo lançamento de efluentes nas bacias 

hidrográficas, o papel da água no setor industrial ainda é um assunto pouco estudado no 

Brasil. E por vezes, tais informações encontram-se dispersas pelos órgãos estaduais de 

recursos hídricos e de meio ambiente, sem nenhuma demonstração na esfera nacional (FERES 

et al., 2005). Mas a caracterização do uso industrial da água é de fundamental importância 

para se avaliar o impacto de políticas de gestão de recursos hídricos sobre o setor. Nesse 

contexto, a falta de conhecimento sobre o papel da água na indústria torna-se ainda mais 

grave, uma vez que pode acarretar sérios erros de avaliação quanto aos impactos financeiros e 

ambientais da cobrança sobre os usuários industriais. 

Atualmente, 100% da água consumida ao longo do processo produtivo é proveniente 

da rede pública de abastecimento. Feres et al. (2005) estudaram 488 estabelecimentos 

pertencentes aos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro e constataram que 

destes, cerca de 52% dos estabelecimentos avaliados utilizavam a água da rede pública de 

abastecimento como a única fonte de água para o sistema de produção. Os mesmos autores 

constaram que 33% dos empreendimentos avaliados utilizavam água proveniente 

integralmente de sistemas de captação próprios e 15% destes utilizavam-se das duas 

estratégias de abastecimento.  

Há uma grande variação nos padrões de uso entre diferentes setores industriais. Na 

indústria do cimento, a água é utilizada apenas para resfriamento e nas torres de arrefecimento 

e toda água utilizada nos processos é liberada em forma de vapor. Enquanto na indústria de 

Papel e Celulose, que apresenta alta intensidade de uso da água, que vai desde a preparação da 

matéria-prima até a lavagem da celulose, limpeza, geração de vapor para gerar energia e 

resfriamento de processos. A maior parte dá água captada é retornada para os rios, sendo 11% 

transformada em vapor e 1% convertida em produtos (OSTRENSKY; GARCIA, 2017). 

Ainda no tocante do consumo de água pela indústria de transformação de PET 

avaliada, foram realizados levantamentos do consumo de água com o intuito de traçar um 

perfil de consumo diário e mensal médio, bem como entender os custos mensais e anuais 

decorrentes deste consumo de água.  

De acordo com os resultados expressos na Tabela 3 é possível notar que o consumo de 

água por hora encontra-se em torno de 1,96 m
3
 de água, o que acarreta em um consumo diário 
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de 47,04 m
3
 e, por conseguinte, uma média mensal de consumo em torno de 1411,20 m

3
 de 

água. Esses valores geram um custo mensal em torno de R$ 22.903,78.  

 

Tabela 3 – Perfil do consumo de água na indústria de transformação PET avaliada 

Mês/Ano 

Consumo 

total/horas 

avaliadas 

(m
3
) 

Horas 

avaliadas 

Cons/Hora         

(m
3
) 

Cons/Dia                

(m
3
) 

Cons/ Mês        

(m
3
) 

Estimativa de 

custo mensal               

(R$) 

Estimativa 

de custo 

Anual                   

(R$) 

jan/15 112,12 62,37 1,80 46,46 1393,93 22484,11 269809,29 

mar/15 278,2 153,34 1,81 42,78 1283,48 20702,55 248430,65 

abr/15 199,82 108,00 1,85 38,62 1158,62 18688,52 224262,25 

jun/15 348,84 185,14 1,88 40,54 1216,28 19618,53 235422,41 

jul/15 372,28 192,00 1,94 40,33 1209,84 19514,68 234176,15 

ago/17 389,89 167,83 2,32 35,75 1072,61 17301,26 207615,07 

out/17 522,33 233,83 2,23 33,31 999,35 16119,53 193434,39 

nov/17 1251,68 504,00 2,48 37,41 1122,40 18104,31 217251,74 

fev/18 2559,62 1464,00 1,75 34,36 1030,93 16628,91 199546,86 

mar/18 267,15 171,50 1,56 31,52 945,51 15251,12 183013,42 

MÉDIA 630,19 324,20 1,96 47,04 1411,20 22.621,54 271.458,48 

Fonte: o autor (2019) 

Baseado nos dados de consumo (tabela 3), verifica-se que a amplitude de abatimento, 

ou seja, a diferença entre consumo máximo e o mínimo observado é da ordem de 448,43 m
3
 

de água. Essa variação é justificada pela existência de meses em que é realizada a lavagem do 

sistema, que consiste no esvaziamento de todas as tubulações, sistemas de máquina e 

equipamentos, torre de resfriamento seguido pela limpeza da mesma, a realização deste tipo 

de procedimento ocasiona em um acréscimo da ordem de R$ 7.278,02 no mês em que é 

realizado. 

Essa informação é de suma importância, pois quando associada à precipitação na 

região é capaz de fornecer indicações do mês mais adequado para a realização da lavagem do 

sistema, e dessa forma minimizar custos de consumo de água potável. 

E quando se fala de valores de custo anual, estima-se que o valor médio se encontra 

próximo a R$ 274.800,00 ao ano. De acordo com a Agência Nacional de Água - ANA (2010), 

a cobrança deve ser vista como um estímulo ao uso racional da água, pois em função das 

condições de escassez em quantidade e qualidade, a água deixou de ser um bem totalmente 

livre e passou a ter valor econômico agregado, uma vez que é primordial para o 

desenvolvimento humano.  
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De acordo com Fendrich (2002), a cobrança final pelo consumo de água potável que é 

formada pelas variáveis: Preço da captação e tratamento; Preço da coleta e tratamento dos 

esgotos sanitários; Preço do uso da água potável e Preço da poluição da água.  

A cobrança pela água tratada utiliza-se como subsídio interno o valor cobrado pela 

água potável (REBOUÇAS, 2015), e quem consome até 10 m
3
/mês. Já quem consome acima 

são colocados na categoria de consumidores comercial e industrial, e por conta desse 

consumo mensal, pagarão pelo restante da tarifa. Também existem diferenciação nos valores 

cobrados pela água potável baseado em particularidades locais e regionais, como escassez de 

água, relevo, formações litológicas, políticas econômicas entre outras. 

Ainda de acordo com ANA (2010) estima-se que as demandas de água para o ano de 

2025, cerca de 43 dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro necessitarão de 

investimentos para garantia da oferta de água, e o custo destes investimentos representarão 

mais de 1 bilhão de reais e passam por diferentes soluções como novos sistemas conectados, 

adoção de novos mananciais e adequações de sistemas já existentes. 

Nessa perspectiva, Both e Fischer (2017) defendem que uma indústria que busca 

entender seu processo produtivo e as demandas de insumos, como a água. E a partir desses 

resultados optam por adotar estratégias que minimizem tal consumo, contribuem não somente 

para a minimização de custos dentro do empreendimento, mas também com a garantia de 

abastecimento de água para diversas famílias, por deixar de consumir dada quantidade de 

água. Ao mesmo tempo em que servem de exemplo para outros empreendimentos, pois se 

cada investidor entender todos os benefícios atrelados ao aproveitamento e reuso de insumos a 

sociedade torna-se mais consciente das necessidades ambientais.  

 

4.2 CONTEXTO DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 Quando se fala em aproveitamento de água da chuva, deve-se conhecer primeiro o 

perfil de precipitação na região do empreendimento, pois apesar de sustentável existem casos 

em que a quantidade e distribuição da chuva na região não são suficientes para garantir a 

viabilidade do empreendimento.  

Mas, quando viável, a utilização da água da chuva, além de reduzir o consumo de água 

potável, reduz o escoamento superficial, minimizando os problemas com enchentes, buscando 

garantir a sustentabilidade urbana (DUARTE, 2015). Em 2015, a ONU lançou o relatório 

intitulado „Água para um mundo sustentável‟, e nele solicita que a sociedade tome para si a 
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responsabilidade por zelar deste recurso fundamental para o ser humano e ainda alerta que 

haverá um déficit de 40% de água própria para consumo até 2030 (ONU, 2015). 

 

4.2.1 Precipitação na Região 

A ideia de utilização das águas pluviais é vista por Fendrich e Oliynik (2002), como 

uma ação de responsabilidade internacional, uma vez que o desenvolvimento sustentável das 

cidades está preconizado nas estratégias descritas pela Agenda do Século 21. A Tabela 4 

descreve o perfil de chuva na Região do Cabo de Santo Agostinho, local de implantação da 

indústria, dos anos de 2004 até 2017.  

Tabela 4 – Perfil Pluviométrico da Região do Cabo de Santo Agostinho de 2004-2017 

COD POSTO ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
MÉDIA 

ANUAL 

491 Cabo  2004 311 202,4 243,7 278,8 323,8 469,8 433,8 228,1 148,9 19,4 14,2 15 2688,9 

491 Cabo  2005 1,2 52,2 121,8 168,1 422,4 677,1 146,7 293,9 15 48,4 9,2 218,2 2174,2 

491 Cabo  2006 33,8 41,8 70 172,2 378,6 362,9 191,1 113 67,7 8,6 42,8 70,6 1553,1 

491 Cabo  2007 143,1 165 188,6 313 206,8 447,5 258,3 211,7 121,8 28,8 16 48,7 2149,3 

491 Cabo  2008 62,4 22,4 455,8 174,8 451,8 270,5 258,9 295,7 56,7 88,2 10,8 31,2 2179,2 

491 Cabo  2009 167,2 174,6 175,6 359,9 295,1 385,3 266,9 146,2 64,6 16,8 22,5 25 2099,7 

491 Cabo  2010 120,5 50,1 78 265,7 126,2 642,7 173,4 133,3 57,2 77,2 13,5 10,2 1748,0 

491 Cabo  2011 175 164,5 61,4 442,4 600,8 220 499,6 113 54,8 32,4 80,4 7 2451,3 

491 Cabo  2012 183,8 91,4 48,6 49,9 134,6 317,6 283,4 98,2 10 52,8 7,8 37,8 1315,9 

491 Cabo  2013 54,6 9,6 133,8 196,7 205,9 326,3 402 209 153,6 118,6 53 49 1912,1 

491 Cabo  2014 101,8 225,8 141,9 338,1 278,8 322,7 131,7 189 177,6 217,4 22,9 49,3 2197,0 

491 Cabo  2015 68 73,4 302,8 20,9 154,7 420,4 485,4 133,5 42,6 29,7 6,7 72,9 1811,0 

491 Cabo  2016 135,7 48,4 248,2 219,8 291,7 114,3 114,6 42 35,9 22,8 5,7 15,9 1295,0 

491 Cabo  2017 21,6 20,6 143,4 200,8 500,3 394,4 565,3 160,7 91 34 9,7 42,4 2184,2 

MÉDIA MENSAL 112,8 95,9 172,7 228,6 312,2 383,7 300,8 169,1 78,4 56,8 22,5 49,5 1982,8 

Fonte: APAC (2018) 

 Baseado no histórico foi possível traçar um perfil de precipitação mensal ao longo da 

série histórica, para que dessa forma se possa planejar o dimensionamento do SAAP, bem 

como estabelecer as metas e custos mensais de consumo de água.  

 Também é importante saber que o clima do município de Cabo de Santo Agostinho 

foi caracterizado por Lafayett, Coutinho e Queiroz (2005) como tropical, quente e úmido 

Köppen, com chuvas de outono-inverno, amenizado por brisas marinhas e alísios do Sudeste. 

A temperatura na região varia de entre 26 e 30°C, com média anual de 28°C., com umidade 

relativa do ar em torno de 80% (APAC, 2016).  

Silva et al. (2012) explanam que os grandes eventos pluviais refletem nas atividades 

humanas, pois são capazes de causar alagamentos, cheias, enchentes, inundações, movimentos 

de massa, perdas das lavouras, destruição da infraestrutura que acarretam em prejuízos 

financeiros e até mesmo mortes. Desta forma, o conhecimento dos limites máximos de chuvas 
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é essencial para dimensionar a capacidade de suporte e estruturas de contenção existentes, 

afim de evitar além de problemas como o assoreamento em reservatórios de armazenamento 

de água para os sistemas de aproveitamento de águas pluviais deste empreendimento (SOUSA 

et al., 2016). 

A importância do estudo da ocorrência de precipitações máximas e mínimas em 

determinada área ou em uma bacia hidrográfica (eventos extremos) são determinantes para o 

sucesso de empreendimentos, pois a partir de estudos desta magnitude é possível determinar 

os perfis de duração e distribuição temporal e espacial críticas. Baseada nestas informações é 

possível determinar quais as melhores técnicas a serem adotadas para a maximização da 

produção, independente do setor.  

De acordo com o perfil pluviométrico da região observa-se que o mês de junho 

apresenta a maior média pluviométrica ao longo do ano, cerca de 383,7 mm (tabela 4). Por 

outro lado, o mês de novembro apresenta uma média de 22,5 mm. A partir destes dados são 

delimitadas as informações para o dimensionamento do reservatório, bem como o 

planejamento orçamentário ao longo do ano.  

Lafayett, Coutinho e Queiroz (2005) demonstraram em seu trabalho as precipitações mensais 

na região, entre os anos de 2001 e 2004 e constataram que as chuvas estavam concentradas 

entre os meses de abril a julho, com médias mensais variando entre 77 mm a 660 mm. Os 

autores discutem que o período de agosto a março é considerado de baixa precipitação 

pluviométrica. 

 A partir do histórico médio de precipitação anual na região do Cabo de Santo 

Agostinho é possível entender a contribuição volumétrica de chuva dos meses ao longo do 

ano (Figura 8).  

Figura 8– Distribuição pluviométrica na região do Cabo de Santo Agostinho entre 2004-2017 

 

Fonte: adaptado de APAC (2018) 
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Nota-se que o volume de chuva produzido entre os meses de janeiro e julho são 

responsáveis por 81,02% da pluviosidade na região. Da mesma forma, ao considerar a 

pluviosidade do período entre janeiro e setembro constatou-se que este período é responsável 

por 93,50% do volume pluviométrico anual.   

A partir da perspectiva apresentada, é possível inferir que o período entre janeiro e 

setembro será primordial para o abastecimento do sistema de captação proposto. Por outro 

lado, os meses de outubro a dezembro correspondem a 6,50% da pluviosidade anual, 

indicando a necessidade de entender previamente que há possibilidade de menor potencial de 

coleta de água da chuva para o sistema de reaproveitamento.  

O estudo do comportamento pluviométrico de uma região fornece diversas 

informações que podem ser aplicadas no planejamento de captação e consumo de água. 

A necessidade de compreender as mudanças climáticas e seus efeitos sobre o ambiente natural 

reforça a importância dos estudos de tendências em séries temporais, dada a incerteza 

presente na dinâmica dos processos hidrológicos. González-Hidalgo et al. (2011) afirmam que 

o estudo dos índices pluviométricos permite compreender o comportamento da concentração 

da chuva num espaço e uma vez que a chuva influencia diretamente na recarga e no fluxo das 

águas subterrâneas, o conhecimento espacial e concentração da mesma se torna indispensável. 

 

4.1.2 Qualidade da Água 

Os usos da água nas indústrias variam de acordo com o ramo e a tecnologia de que 

dispõem em seus processos, e por conta disso pode ser utilizada para diversos fins, partindo 

desde a sua incorporação nos produtos até a lavagem de materiais, equipamentos e 

instalações, nos sistemas de refrigeração, resfriamento e geração de vapor.  

Contudo os padrões de qualidade da água variam para cada tipo de uso preponderante. 

Desta forma, os padrões de potabilidade são diferentes dos de balneabilidade, que por sua vez, 

são diferentes aos estabelecidos para a água de irrigação ou destinada ao uso industrial. 

No caso deste trabalho, a água captada pelo sistema é utilizada para fins não potáveis, 

pois a água pluvial, dependendo do local onde é captada, devido à poluição local, não é 

apropriada para o consumo humano, uma vez que para seu consumo devem ser realizadas 

outras análises físico-químicas e microbiológicas, como turbidez, cor, dureza, amônia, 

coliformes e outros. Dentre os parâmetros que mais interferem em um sistema de irrigação o 

destaque vai para os parâmetros químicos (ALVES; NUNES; FARIA, 2016), pois estes estão 

diretamente ligados à obstrução física das tubulações e emissores devido a alguns íons 
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sofrerem reações de precipitação ou oxidação, ou mesmo a deposição de partículas minerais, 

como silte e argila, aumentando, assim, a perda de carga e diminuindo a vida útil do sistema 

Na indústria de transformação de plástico, moldagem por injeção, especificamente na 

manufatura de pré-formas em PET, os cuidados e monitoramentos com a qualidade da água é 

de suma importância. Isso se dar em primeiro lugar porque as máquinas e equipamentos nos 

quais são utilizados essas águas, são composto de materiais e polímeros com metalurgias 

diversas e por esses motivos não é especialmente verdadeiro generalizar e de forma 

superficial que uma determinada água seja boa ou ruim para utilização nesses sistemas, e, por 

mais que se considere uma água de boa qualidade, isso não dispensa a adição de produtos 

químicos na água para manutenção do seu padrão de qualidade que seja adequada a esse 

processo. A exemplo disso é quando se usa água potável nesse processo, mesmo assim não 

isenta da adição de produtos químicos. 

De acordo com os resultados da análise da água da chuva na região do Cabo de Santo 

Agostinho é possível concluir que todas as variáveis se encontram dentro dos intervalos de 

potabilidade, sendo inclusive indicadas para o consumo humano, se incorporados outros 

agente que compõem os critérios de potabilidade para consumo humano, segundo as 

legislações vigentes (Tabela 5). 

Tabela 5 – Resultado da análise físico-química da água da chuva coletada na região do Cabo 

de Santo Agostinho-PE. 

Parâmetros Valores encontrados Valores máximos Unidade 

Amônia como NH3 < 0,06 1,5 mgL
-1

 

Cloreto 4,98 250 mgL
-1

 

Cor Aparente 5,2 15 uH 

Dureza 17,04 500 mgL
-1

 

Ferro < 0,05 0,3 mgL
-1

 

Manganês ND 0,1 mgL
-1

 

Sódio 2,1 200 mgL
-1

 

Sulfato 0,58 200 mgL
-1

 

Turbidez 0,66 5 uT 

Zinco 0,02 5 mgL
-1

 

Alcalinidade de Bicarbonatos 16 - mgL
-1

 

Dureza Total 17,04 500 mgL
-1

 

pH 7,5 
recomendável de 6 

a 9,5 
- 

Fonte: O autor (2019) 
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A partir dos dados de alcalinidade e pH é possível notar que a água da região se 

encontra com o pH potencialmente neutro (próximo de 7), e isto contribui para sua viabilidade 

industrial, visto que tornar a água básica é uma das primeiras etapas do tratamento de água 

para fins industriais. Parron, Muniz e Pereira (2011) afirmam que em águas naturais, as 

medidas de pH e alcalinidade são determinantes para o estudo de produtividade biológica, 

pois estas características são primordiais para o desenvolvimento de organismos. Com relação 

a variação de pH, a água ainda pode possuir capacidade tampão, e por conta disso, é capaz de 

neutralizar ácidos não deixando que o pH se altere. Esta é uma característica altamente 

indesejável, uma vez que na medida em que os ciclos de lavagem alcalina clorada e ácida 

devem atingir pH ideais para que a remoção dos sólidos seja total. O responsável pelo 

tamponamento é o bicarbonato (GUERRA et al., 2011) e quando sua concentração na água é 

superior a 400mg de CaCO3/litro, é necessária maior concentração de detergente para atingir 

o balanço químico correto, ocasionando no aumento dos custos com correção das 

características da água. Entretanto, concentrações tão elevadas deste componente são pouco 

comuns no Brasil. 

Tanto a cor aparente da água, quanto a turbidez são variáveis relacionadas a qualidade 

estética da água, e a partir da tabela 5 nota-se que a amostra analisada possuía baixa 

quantidade de sólidos dissolvidos o que acarretou em baixos valores de cor aparente e 

turbidez, indicando aspectos positivos de qualidade da água. As demais variáveis encontram-

se em equilíbrio químico justificado, principalmente, pelo valor neutro do pH.  

No que tange ao uso de água no caso citado a adoção de cuidados com a qualidade da 

água são constantemente avaliados para evitar incrustação no sistema que se usam água para 

resfriamento (água geralmente utilizada em temperatura ambiente, em torres de resfriamento e 

trocadores de calor e outros). Normalmente para esse tipo de processo, tem como 

predominantemente tubulações a base de aço carbono, metalurgias dos equipamentos 

geralmente são a base aço carbono e cobre,  e, utilizam-se produtos químicos a base de 

fosfato, além de um bom controle de drenagem constante de controlado das torres de 

resfriamento, buscando evitar que devido ao ciclo de concentração a dureza da água venha 

aumentar ao longo do uso, potencializando assim, incrustações nas tubulações, orifícios e 

capilares dos equipamentos que compõem o processo de produção. Geralmente, quando a 

água contém menos de 100 ppm de CaCO3, ela é considerada como “mole”; até 270 ppm, 

“semidura”; menos de 360 ppm, “dura” e acima de 470 ppm, “muito dura”. Estes sais formam 

a chamada “pedra de leite” (GUERRA et al., 2011), sendo necessário para sua eliminação, o 

uso de detergentes ácidos em maior frequência e concentração. Isso eleva os custos de 
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produção, pois a água dura diminui as concentrações ideais dos princípios ativos das soluções, 

interferindo, portanto, nas suas propriedades. Além do cálcio, outros elementos como ferro, 

zinco, alumínio e manganês podem contribuir para a dureza da água e serem tóxicos quando 

em altas concentrações  

Outro fato importante desta necessidade de avaliação é para evitar corrosão nos 

sistemas que utilizam água de refrigeração (água normalmente utilizada em temperaturas 

entre 4° e 8°C, em moldes, placas de cavidades e placas de robô e outros).  Normalmente para 

esse tipo de processo, tem predominância adotar tubulações em aço inox e as metalurgias dos 

equipamentos normalmente predomina-se aço inox e alumínio, e, utilizam-se produtos 

químicos a base de nitrito, pois de o nitrito  tem o poder de atuar formando uma fina película 

de passivação nas paredes internas do sistema, impedindo assim potencializar um processo 

corrosivo. 

É de suma importância ressaltar que a definição do padrão de qualidade a ser adotado 

deve ser feita pelo projetista, de acordo com a previsão do uso, lembrando que a norma trata 

do aproveitamento de águas pluviais exclusivamente para usos não potáveis, e por conta 

disso, apesar de a água coletada apresentar padrões de potabilidade adequados pra consumo 

humano, sua aplicabilidade para este fim não é recomendada, pois dependeria de incorporados 

outros agente que compõem os critérios de potabilidade para consumo humano, segundo as 

legislações vigente. 

 

4.2.3 Dimensionamento do SAAP 

Desde os primórdios utilizavam-se de estratégias para guardar as águas das chuvas, 

dos rios e dos lagos. Para Alves, Nunes, Faria (2016), com o passar do tempo e com a 

finalidade de evitar a falta de água, os povos antigos começaram a criar projetos de 

engenharia para condução e armazenamento de água. Ao longo dos tempos, tem-se 

aprimorado processos para coletar água e retirada dos resíduos.  

Nesta perspectiva a NBR 15527 (ABNT, 2007) a área de captação é “aquela área 

expressa, em metros quadrados, projetada na horizontal da superfície impermeável da 

cobertura onde a água é captada”, de acordo com os dados expressos na tabela 4 é possível 

notar que a área de captação adotada é de 4.000 m
2
, determinado pelas dimensões do telhado 

da indústria estudada (Figura 9).   
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Figura 9 – Croqui do sistema de captação de água pluviais. 

 

Fonte: O autor (2019) 

Em conformidade com a NBR 15527 (ABNT, 2007), o sistema deve conter um filtro 

de folhas para reter sujeiras mais grossas como folhagens e galhos e para as sujeiras menores 

é utilizado um filtro de malha de poliéster de 180 fios no reservatório.  

A água recolhida pela área de captação é conduzida pelas calhas e direcionada aos 

reservatórios através de condutores verticais NBR 10884 (ABNT, 1989) por tubulações em 

PVC. Alves, Nunes, Faria (2016) explicam que este sistema possui dois reservatórios que são 

responsáveis por armazenar a água provisoriamente durante o intervalo de chuva.  

 Os resultados de dimensionamento da SAAP capaz de suprir em torno 20% do 

consumo de água potável da indústria analisado foram: 

 

4.2.3.1 Método de Rippl  

 Foi elaborada uma planilha eletrônica que representa a equação 1 e nela foram 

inseridos os dados de precipitação média mensal, área de captação de água pluvial e demanda 

necessária de água. Para o método de Rippl o dimensionamento da SAAP foi realizado 

considerando atendimento de 100% e 20% da demanda da indústria avaliada e os resultados 

são apresentados pelas tabelas 6 e 7.  

 

 

Croqui apenas ilustrativo do sistema de captação da águas pluviais a partir da cobertura da indústria

v

Cisterna 
Primária

Cisterna 
Secundária

Cobertura do 
prédo, área 

proposta para 
fazer a captação da 
água de chuva ou 

pluviais

Dutos de 
descida da 

água

NOTA 1: A condução da água captada do telhado para a cisterna primária, se dar por gravidade.
NOTA 2: A condução da água tanto da cisterna primária para a cisterna secundária, como desta última para o consumo na fábrica, se dar por 

Calhas ao 
redor do 
telhado

Tubulação que 
conduz a água 
captada para a 

cisterna 
primária

Fluxo da água 
captada para 
consuma na

fábrica

Fluxo da água captada da 
cobertura para cisterna primária
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Tabela 6 – Método de Rippl considerando 100% da demanda total 

Mês 

Chuva 

Média 

Mensal 

(mm) 

Demanda 

Mensal 

(m³) 

Área de 

Captação 

(m²) 

Volume 

mensal 

Diferença 

entre 

Demanda e 

Volume de 

Chuva (m³) 

Diferença 

Acumulada 

(m³) 

OBS.: 

Janeiro 112,8 1411 4000 361,0 1050 1050 D 

Fevereiro 95,9 1411 4000 306,9 1104 2154 D 

Março 172,4 1411 4000 551,7 859 3013 D 

Abril 228,7 1411 4000 731,8 679 3693 D 

Maio 312,3 1411 4000 999,4 412 4104 D 

Junho 383,7 1411 4000 1227,8 183 4287 D 

Julho 300,8 1411 4000 962,6 448 4736 D 

Agosto 169,1 1411 4000 541,1 870 5606 D 

Setembro 78,4 1411 4000 250,9 1160 6766 D 

Outubro 56,8 1411 4000 181,8 1229 7995 D 

Novembro 22,5 1411 4000 72,0 1339 9334 D 

Dezembro 49,5 1411 4000 158,4 1253 10587   

Total 1982,9 16932   6345,3       
E: água escoando pelo extravasor; D: nível de água baixando; S: nível de água subindo 

Fonte: o autor (2019) 

 

 O volume determinado para o método de Rippl é dado pela máxima diferença 

acumulada, ou seja, O método de Rippl dimensiona o reservatório de acordo com a soma dos 

volumes de água (St) apenas nos meses em que tiveram valor positivo (LIMA, 2016). Deste 

modo pode-se concluir, que de acordo com o método de Rippl, para atender a 100% da 

demanda mensal da indústria avaliada é necessária a construção de um sistema de 

armazenamento de água de 10.587 m
3
.  

 Mas a proposta deste trabalho foi proporcionar a economia de no mínimo 20% da água 

potável consumida. Nesta perspectiva, a tabela 7 demonstra os resultados referentes a este 

cenário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Tabela 7 – Método de Rippl considerando 20% da demanda total  

Mês 

Chuva 

Média 

Mensal 

(mm) 

Demanda 

Mensal 

(m³) 

Área de 

Captação 

(m²) 

Volume 

mensal 

Diferença 

entre 

Demanda e 

Volume de 

Chuva (m³) 

Diferença 

Acumulada 

(m³) 

OBS.: 

Janeiro 112,8 282 4000 361,0 -79   E 

Fevereiro 95,9 282 4000 306,9 -25   E 

Março 172,4 282 4000 551,7 -269   E 

Abril 228,7 282 4000 731,8 -450   E 

Maio 312,3 282 4000 999,4 -717   E 

Junho 383,7 282 4000 1227,8 -946   E 

Julho 300,8 282 4000 962,6 -680   D 

Agosto 169,1 282 4000 541,1 -259   D 

Setembro 78,4 282 4000 250,9 31 31 S 

Outubro 56,8 282 4000 181,8 100 132 S 

Novembro 22,5 282 4000 72,0 210 342 S 

Dezembro 49,5 282 4000 158,4 124 505 S 

Total 1982,9 3386   6345,3       
E: água escoando pelo extravasor; D: nível de água baixando; S: nível de água subindo 

Fonte: o autor (2019) 

 

            Observa-se que esse método dimensiona o reservatório de acordo com a soma dos 

volumes de água (St) considerando apenas os meses em que tiveram valores positivos, dessa 

forma deve-se com considerar todos os meses do ano, visto que todos os valores foram 

positivos, o que corresponde a 10.587 m
3
.  Esse valor se justifica devido a demanda pela água 

ser muito elevada, de modo que em nenhum mês do ano o volume de chuva consegue suprir 

em 100% a demanda necessária. Em uma outra forma de cálculo para o mesmo método, foi 

adotado 20% da demanda que é o objetivo do estudo, chegando o reservatório de 505 m
3
, no 

entanto atendendo apenas 17% da demanda total, ainda assim, para ambos os cálculos, o 

payback ficou em 688,4 e 72,3 meses, assim, acima dos 05 anos que é o máximo esperado 

para esse tipo de projeto. Portanto se fosse para adotar um dos dois reservatórios, seria optado 

pelo de 505 m
3
, mas não atendem o payback de 5 anos ou 60 meses. 

 

4.2.3.2 Método da Simulação 

 Para dimensionar o reservatório de águas pluviais por esse método, foi adotada uma 

planilha eletrônica, correspondente a equação 2, cujos resultados estão expressos na tabela 8.  
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Tabela 8 – Método da Simulação considerando 100% da demanda total e reservatório com 

300 m
3
 

Meses 

Pluvi. Demanda Área Vol de Vol da Nível Nível   Suprimento 

Média constante captação chuva cisterna antes depois   Rep.agua 

Mensal (m
3
) (m

2
) (m

3
) (m

3
)         

(mm) UW   CRW SV RSV RSV' OFV CW 

          

 
  Overflow   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jan 112,8 1411,0 4000 361,0 300 0 300 0 1050,0 

fev 95,9 1411,0 4000 306,9 300 300 -804 0 804,1 

Mar 172,4 1411,0 4000 551,7 300 0 -859 0 859,3 

Abr 228,7 1411,0 4000 731,8 300 0 -679 0 679,2 

Mai 312,3 1411,0 4000 999,4 300 0 -412 0 411,6 

Jun 383,7 1411,0 4000 1227,8 300 0 -183 0 183,2 

Jul 300,8 1411,0 4000 962,6 300 0 -448 0 448,4 

Ago 169,1 1411,0 4000 541,1 300 0 -870 0 869,9 

Set 78,4 1411,0 4000 250,9 300 0 -1160 0 1160,1 

Out 56,8 1411,0 4000 181,8 300 0 -1229 0 1229,2 

Nov 22,5 1411,0 4000 72,0 300 0 -1339 0 1339,0 

Dez 49,5 1411,0 4000 158,4 300 0 -1253 0 1252,6 

Total  1982,9 16932,0   6345,3     -8929 0 10287 

Fonte: o autor (2019) 

 

 Neste método foram testados sete cenários de dimensionamento, cujos resultados 

encontram-se descritos na tabela 9. Como o método da simulação é moldável as necessidades 

do empreendedor, optou-se por adotar diversos cenários de consumo. A demanda de consumo 

proposta como objetivo na construção do presente trabalho é de 20% da demanda industrial, 

contudo foram avaliados cenários capazes de atender 100%, 20% e 15% da demanda, 

alterando-se ainda o volume das cisternas, conforme descrito abaixo.  

Tabela 9 – Método da Simulação considerando diversos cenários de dimensionamento e 

demanda  

Método 

Valor do 

reservatório em 

m
3
 

 Percentual 

da demanda 

usada no 

cálculo 

Simulação 300 100 

Simulação 466 20 

Simulação 390 20 

Simulação 300 20 

Simulação 250 20 

Simulação 200 20 

Simulação 250 15 
Fonte: o autor (2019) 



55 
 

4.2.3.3 Método Azevedo Netto 

 De posse dos dados como: Área de captação (expressa em m
2
), precipitação média 

anual (expressa em mm) e a quantidade de meses considerados de pouca chuva, nesse caso 03 

meses (Outubro, Novembro e Dezembro), para a região estudada inserida da região 

metropolitana de Recife - PE e de acordo com esse método, foi também adotado uma planilha 

eletrônica, conforme equação 3.  

 

Tabela 10 – Método Azevedo Netto  

Meses 
Precipitação 

Mensal 
Demanda D 

Área de 

captação 

 
(mm) (m

3
) (m

2
) 

Jan 112,8 1411 4000 

fev 95,9 1411 4000 

Mar 172,4 1411 4000 

Abr 228,7 1411 4000 

Mai 312,3 1411 4000 

Jun 383,7 1411 4000 

Jul 300,8 1411 4000 

Ago 169,1 1411 4000 

Set 78,4 1411 4000 

Out 56,8 1411 4000 

Nov 22,5 1411 4000 

Dez 49,5 1411 4000 

Media 1982,9     

O método apresentado apresenta os valores em litros (L), transformados em m
3
 para melhor compreensão. 

Fonte: o autor (2019) 

 

 Como resultante (Tabela 10) obteve-se que o volume encontrado para o reservatório 

foi de 999 m
3
, sendo de suma importância lembrar que este método não leva em consideração 

a demanda do empreendimento.    

 

4.2.3.4 Método Prático Alemão 

 Segundo o Método Prático Alemão, o volume do reservatório, corresponde a 6% do 

volume mínimo entre o volume anual precipitado aproveitável a demanda anual de consumo. 

Foi adotado em uma planilha eletrônica, com dois cenários, conforme a equação 4. No 

primeiro caso foi adotado 100% da demanda para a base de cálculos obtendo um volume do 

reservatório definido por este método é de 380,72m
3
.  No segundo caso foi adotado apenas 

20% da demanda, obtendo assim um volume de reservatório de 203m
3
 (Tabela 11). 
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Tabela 11 – Método Prático Alemão considerando 20% da demanda total  

Meses Precipitação Mensal Demanda D Área de captação 

  (mm) (m
3
) (m

2
) 

Jan 112,8 282,2 4000 

Fev 95,9 282,2 4000 

Mar 172,4 282,2 4000 

Abr 228,7 282,2 4000 

Mai 312,3 282,2 4000 

Jun 383,7 282,2 4000 

Jul 300,8 282,2 4000 

Ago 169,1 282,2 4000 

Set 78,4 282,2 4000 

Out 56,8 282,2 4000 

Nov 22,5 282,2 4000 

Dez 49,5 282,2 4000 

Media 1982,9     

O método apresentado apresenta os valores em litros (L), transformados em m
3
 para melhor compreensão. 

Fonte: o autor (2019) 

Considerando: 

V adotado= mín (V; D) x 0,06 

mim (6345,28; 3386,4) * 0,06 

V adotado = 203,184 m
3
 

 

 O cálculo do volume de reservatório para aproveitamento de águas pluviais pelo 

Método Prático Alemão é realizado considerando o que for menor entre o volume precipitado 

aproveitável e o volume anual de consumo. 

 Segundo Silva et al. (2018), o Método Prático Alemão, assemelha-se ao Método 

Prático Inglês, conduto difere-se ao comparar o volume de chuva aproveitável com a demanda 

anual. Por conta disso, para a determinação do volume pela aplicação do Método Prático 

Alemão, foi considerada apenas a demanda por recurso hídrico não potável, não levando em 

consideração a precipitação provável aproveitável. 

 

4.2.3.5 Método Prático Inglês 

 Para aplicação deste método, foram lançados em uma planilha eletrônica os dados de 

área da cobertura para captação de água fluvial (expressa em m
2
), precipitação média anual 

(expressa em mm) segundo a equação 5. Como resultante que o volume do reservatório 

sugerido por este método foi de 396,58m
3
, mesmo este método não levando em consideração 

a demanda (Tabela 12). 
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Tabela 12 – Método Prático Inglês 

Meses Precipitação Mensal Demanda D Área de captação 

  (mm) (m
3
) (m

2
) 

Jan 112,8 1411 4000 

Fev 95,9 1411 4000 

Mar 172,4 1411 4000 

Abr 228,7 1411 4000 

Mai 312,3 1411 4000 

Jun 383,7 1411 4000 

Jul 300,8 1411 4000 

Ago 169,1 1411 4000 

Set 78,4 1411 4000 

Out 56,8 1411 4000 

Nov 22,5 1411 4000 

Dez 49,5 1411 4000 

Media 1982,9     

O método apresentado apresenta os valores em litros (L), transformados em m
3
 para melhor compreensão.  

Fonte: o autor (2019) 

 

Considerando: 

V = 0,05 x P x A 

V = 396,58 m
3
 

 

4.2.3.6 Método Prático Australiano 

 O dimensionamento do reservatório pelo método Prático Australiano é realizado por 

tentativas, neste caso foram adotados alguns cenários, cujos valores encontram-se expressos 

na tabela 13.  

Tabela 13 – Método Prático Australiano 

Valor do 

reservatório em m
3
 

Capacidade % de 

atender a demanda  
Confiança (%) 

491,5 23,1 100,0% 

427,0 20,0 91,7% 

400,0 18,7 91,7% 

362,0 16,9 91,7% 

300,0 14,1 83,3% 

145,0 6,7 83,3% 
Fonte: o autor (2019) 
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 Neste método, para que um dimensionamento seja considerado adequado, o valor do 

índice de confiança deve ser superior a 90%. Nesta perspectiva, a tabela 13 demonstra que 

segundo o dimensionamento pelo método do prático australiano, dos 06 cenários 

apresentados, apenas 02 cenários atendem o objetivo, atingindo os 20% da demanda ou mais, 

e 90% de confiança ou mais. Podendo notar que o atendimento de 20% e 23,1% da demanda 

sugere reservatórios com tamanhos entre 427,0 a 491,5 m
3
. 

Minikowski e Maia (2009) defendem que apesar dos maiores reservatórios 

apresentarem um melhor atendimento, reservatórios menores podem atender grandes 

porcentagens da demanda. Apesar de que, sistemas que adotem reservatórios muito pequenos 

nas áreas de captação não terão grande eficiência, mas a combinação de um reservatório de 

dimensões um pouco menores associados a uma grande área de captação pode viabilizar a 

implantação do sistema. Mas a escolha do dimensionamento adequado será determinada a 

parir do estudo de viabilidade econômica. 

 

4.2.3.7 Simulação pelo software Netuno 

  O dimensionamento do reservatório adotando o programa Netuno, além de sugerir o 

volume do reservatório ideal, fornece também os potenciais de economia de água potável para 

cada volume de reservatório. Como resultante que o volume do reservatório sugerido por este 

método foi de 250,0m
3
 com um potencial de economia de água potável da ordem de 20,35%. 

Este método levando em consideração a demanda, área de captação e quantidade de 

consumidores, neste caso 1 porque é uma indústria (Tabela 14). 

Tabela 14 – Resumo dos valores do Software Netuno 

Método 
Volume sistema 

m
3
 

Potencial de economia de água 

potável %  

Programa Netuno 600 22,90 

Programa Netuno 550 22,59 

Programa Netuno 500 22,28 

Programa Netuno 450 21,94 

Programa Netuno 400 21,58 

Programa Netuno 350 21,20 

Programa Netuno 300 20,79 

Programa Netuno 250 20,35 

Programa Netuno 200 19,81 

Programa Netuno 150 19,03 

Programa Netuno 100 17,79 

Programa Netuno 50 15,20 
O método apresentado apresenta os valores em litros (L), transformados em m

3
 para melhor compreensão. 

Fonte: o autor (2019) 
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4.3 VERIFICAÇÃO DA VIABILIDADE 

4.3.1 Custo de implantação 

Para o cálculo do custo de implantação do SAAP foram utilizados orçamentos de três 

empresas distintas consideradas de boa capacidade técnica (Pequena, Médio e Grande porte) e 

dentre elas optaram-se por aquela com preço intermediário. Os orçamentos incluem os valores 

para a implementação de um sistema de captação de águas pluviais, a confecção de cisternas 

com capacidade de 10.587 m
3
, 999,0 m

3
, 505,0 m

3
, 500,0 m

3
, 466,0 m

3
, 462,0 m

3
, 427,0 m

3
, 

400,0 m
3
, 396,58 m

3
, 391,0 m

3
,390,0 m

3
, 380,72 m

3
, 362,0 m

3
, 300,0 m

3
, 250,0 m

3
, 203,0 m

3
, 

200,0 m
3
, 145,0 m

3
, 100,0 m

3
, 50,0 m

3
, 36,0 m

3
 e 20 m

3
. 

Nos valores apresentados já estão inclusos mão de obra e todos os materiais 

necessários desde o projeto até o funcionamento do sistema, incluindo bombas e tubulações, 

deixando o sistema operando (Tabela 15).   

A partir da apresentação destes valores, foi possível verificar que o dimensionamento 

realizado por diferentes métodos apresentou resultados variados. Este fato é justificado, 

principalmente pela diferença de aplicabilidade metodológica entre os métodos, pois no caso 

do Prático Australiano, a utilização de tamanho de reservatório adequado depende do índice 

de confiança superior a 90%. Enquanto o volume é determinado pelo método de Rippl como a 

soma dos volumes de água coletado nos meses com precipitação superior ao consumo 

industrial e outros métodos com as suas respectivas particularidades. 

 

Tabela 15 – Resumo dos volumes e orçamentos dos métodos de dimensionamentos avaliados.  

Seq. Método 

Volume 

do 

sistema 

m
3
 

Custo para 

implementação 

do sistema (R$) 

Custo para 

implementação 

do sistema (R$) 

Custo para 

implementação 

do sistema (R$) 

Empresa 1- 

Grande porte 

Empresa 2 - 

Médio porte 

Empresa 3 

Pequeno porte 

1 Rippl 10.587,00 R$ 6.892.137,00 R$ 5.907.546,00 R$ 5.316.791,40 

2 Azevedo Neto 999 R$ 650.349,00 R$ 557.442,00 R$ 501.697,80 

3 Rippl 505 R$ 328.755,00 R$ 281.790,00 R$ 253.611,00 

4 Prático Australiano 500 R$ 325.500,00 R$ 279.000,00 R$ 251.100,00 

5 Simulação 466 R$ 303.366,00 R$ 260.028,00 R$ 234.025,20 

6 Prático Australiano 491,5 R$ 319.966,50 R$ 274.257,00 R$ 246.831,30 

7 Prático Australiano 427 R$ 277.977,00 R$ 238.266,00 R$ 214.439,40 

8 Prático Australiano 400 R$ 260.400,00 R$ 223.200,00 R$ 200.880,00 

9 Prático Inglês 396,6 R$ 258.186,60 R$ 221.302,80 R$ 199.172,52 

10 Simulação 390 R$ 253.890,00 R$ 217.620,00 R$ 195.858,00 

11 Prático Alemão 380,7 R$ 247.835,70 R$ 212.430,60 R$ 191.187,54 

12 Prático Australiano 362 R$ 235.662,00 R$ 201.996,00 R$ 181.796,40 
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13 Prático Australiano 300 R$ 195.300,00 R$ 167.400,00 R$ 150.660,00 

14 Simulação 300 R$ 195.300,00 R$ 167.400,00 R$ 150.660,00 

15 Simulação 250 R$ 162.750,00 R$ 139.500,00 R$ 125.550,00 

16 Prático Alemão 203 R$ 132.153,00 R$ 113.274,00 R$ 101.946,60 

17 Simulação 200 R$ 130.200,00 R$ 111.600,00 R$ 100.440,00 

18 Prático Australiano 145   R$ 94.395,00   R$ 80.910,00   R$ 72.819,00 

19 Prático Australiano 100   R$ 65.100,00   R$ 55.800,00   R$ 50.220,00 

20 Prático Australiano 50   R$ 32.550,00   R$ 27.900,00   R$ 25.110,00 

21 Prático Australiano 36   R$ 23.436,00   R$ 20.088,00   R$ 18.079,20 

22 Prático Australiano 20   R$ 13.020,00   R$ 11.160,00   R$ 10.044,00 

23 Programa Netuno 600 R$ 390.600,00 R$ 334.800,00 R$ 301.320,00 

24 Programa Netuno 550 R$ 358.050,00 R$ 306.900,00 R$ 276.210,00 

25 Programa Netuno 500 R$ 325.500,00 R$ 279.000,00 R$ 251.100,00 

26 Programa Netuno 450 R$ 292.950,00 R$ 251.100,00 R$ 225.990,00 

27 Programa Netuno 400 R$ 260.400,00 R$ 223.200,00 R$ 200.880,00 

28 Programa Netuno 350 R$ 227.850,00 R$ 195.300,00 R$ 175.770,00 

29 Programa Netuno 300 R$ 195.300,00 R$ 167.400,00 R$ 150.660,00 

30 Programa Netuno 250 R$ 162.750,00 R$ 139.500,00 R$ 125.550,00 

31 Programa Netuno 200 R$ 130.200,00 R$ 111.600,00 R$ 100.440,00 

32 Programa Netuno 150   R$ 97.650,00   R$ 83.700,00   R$ 75.330,00 

33 Programa Netuno 100   R$ 65.100,00    R$ 55.800,00   R$ 50.220,00 

34 Programa Netuno 50   R$ 32.550,00    R$ 27.900,00    R$ 25.110,00 
Obs: Microempresa = receita anual ≤R$ 360 mil; Pequena empresa = receita anual >R$ 360 mil e ≤ R$ 4.8 

milhões; 

Média empresa = receita anual >R$ 4.8 milhões e ≤ R$ 300 milhões; Grande empresa = receita anual > R$ 300 

milhões (BNDS, 2019). 

Fonte: o autor (2019) 

 

Na concepção de Sampaio (2013), os métodos existentes ainda são muito vagos e por 

vezes, não são aplicáveis a todas as situações, uma vez que usam diferentes parâmetros e 

diferentes considerações, e embasados a partir de regimes pluviométricos diversos. Por conta 

destes fatores, há uma grande diferença entre os volumes encontrados em cada método, sendo 

que o método de Rippl é o mais conservador, gerando resultados bem altos, o que 

comprometeria muitas vezes a viabilidade econômico-financeira do sistema. 

Apesar do superdimensionamento realizado pelo método de Rippl, sua aplicação é 

justificada pela possibilidade de verificação do limite superior do volume do reservatório de 

acumulação de águas de chuvas. Contudo, neste estudo os métodos de Rippl e Azevedo Netto 

não dimensionam reservatórios capazes de retratar a realidade do empreendimento.  

Ao contrário da maioria dos estudos de reaproveitamento da água da chuva, a indústria 

avaliada demanda de uma grande quantidade de água diariamente, por conta disso, a água do 

reservatório será utilizada diariamente durante o ano. E por conta disso os valores de 

dimensionamento de SAAP muito elevados não serão viáveis, pois a escolha do melhor 

dimensionamento depende não apenas da demanda da indústria, mas também da pluviosidade 

da região.  
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O dimensionamento do reservatório é uma das partes mais importantes para o projeto 

de um SAAP, principalmente porque os custos estão, em sua maioria, atrelados a construção 

deste, e não é simples de ser feito. E mesmo com a existência de diversas metodologias 

citadas na literatura, não se tratada da adequação numérica para determinar o 

dimensionamento mais adequado. A escolha se dá pela adoção de estratégias que justifiquem 

e incorporem as relações entre consumo, pluviosidade e custo, sendo difícil que elas se 

encaixem perfeitamente no caso estudado, pois trazem diversas preceitos e considerações 

diferentes devido aos locais e culturas em que foram estudados e implementados.  

Portanto, para esse projeto o importante não é suprir toda a demanda com água da 

chuva, e sim conseguir o maior consumo de água de chuva possível (em torno de  20% da 

demanda industrial), diminuindo assim a demanda pela água potável vinda do sistema de 

abastecimento público, associando a percepção do profissional à demanda industrial proposta. 

No que tange ao aspecto financeiro e considerando analogamente que a empresa de 

grande porte seja a n° 1, a empresa de médio porte seja a empresa n° 2 e a empresa de 

pequeno porte seja a n° 3 (Tabela 16), observou-se que a diferença de custos da empresa n° 2 

em relação a empresa n° 3 é da ordem de 10,7% e da empresa n° 3 para a empresa n° 1 é de 

aproximadamente 30%  e um dos motivos que justifica essa diferença expressiva de custos 

entre a empresa de grande porte e a de pequeno porte é que a empresa de grande porte 

apresenta uma estrutura própria mais complexa demanda de mais equipamentos e 

funcionários e com isso os seus custos se elevam em relação as outras. Portanto a empresa 

utilizada para as simulações subsequentes é a empresa 2 (médio porte). 

A escolha do melhor método de dimensionamento estará diretamente relacionada ao 

investimento financeiro realizado, e por conta disso a avaliação do retorno de investimento é 

essencial para a tomada de decisão. 

 

2.3.2 Retorno do Investimento 

Baseado nos índices históricos de precipitação para cada mês ao longo do ano foi 

possível estimar o volume de água esperado para cada mês e, por conseguinte, a redução de 

consumo de água potável e o custo mensal correspondente a esses valores (Tabela 16).  O mês 

de junho apresenta maior pluviosidade (383,7 mm), portanto estima-se que neste mês tenha 

um maior volume de água pluvial captada o que pode gerar uma maior redução no consumo 

de água potável, enquanto o mês de novembro, com a menor pluviosidade (32,40 mm). 
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Estima-se que a captação de água pluvial ao longo do ano seja da ordem de 3.386m
3
, que 

corresponde a uma redução de $ 14.695,5. 

Tabela 16 – Estimativa mensal de redução do consumo de água potável, considerando que 

fosse possível captar todo o volume de água que a pluviosidade dispõe. 

Mês 
Índice 

Pluviom    

Área de 

Captação 

(m
2
) 

Vol de 

água 

Captado 

(m
3
) 

Relação do 

consumo 

mensal (%) 

Custo mensal 

(R$) 

Valor da 

redução de 

custo mensal 

(R$) 

Redução do 

consumo de 

água 

potável 

(m
3
) 

Jan 0,1128 4000 360,96 25,58%  R$  22.970,00   R$ 5.875,32  360,96 

Fev 0,0959 4000 306,88 21,75%  R$  22.970,00   R$ 4.995,06  306,88 

Mar 0,1724 4000 551,68 39,09%  R$  22.970,00   R$ 8.979,66  551,68 

Abr 0,2287 4000 731,84 51,86%  R$  22.970,00   R$ 11.912,11  731,84 

Mai 0,3123 4000 999,36 70,82%  R$  22.970,00   R$ 16.266,51  999,36 

Jun 0,3837 4000 1227,84 87,01%  R$  22.970,00   R$ 19.985,46  1227,84 

Jul 0,3008 4000 962,56 68,21%  R$  22.970,00   R$ 15.667,52  962,56 

Ago 0,1691 4000 541,12 38,34%  R$  22.970,00   R$ 8.807,77  541,12 

Set 0,0784 4000 250,88 17,78%  R$  22.970,00   R$ 4.083,56  250,88 

Out 0,0568 4000 181,76 12,88%  R$  22.970,00   R$ 2.957,49  181,76 

Nov 0,0225 4000 72,00 5,10%  R$  22.970,00   R$ 1.171,94  72,00 

Dez 0,0495 4000 158,40 11,22%  R$  22.970,00   R$ 2.578,27  158,40 

      528,77 37,47%  R$275.640,00   R$   8.606,81  528,77 

      Média/Mês Média/Mês Despesa/Ano Média/Mês Média/Mês 

Fonte: o autor (2019) 

 

Costa e Estender (2015) afirmam que apesar de saberem da importância dos recursos 

naturais, nem todas as pessoas compreendem que um dos pontos para diminuir o desperdício 

de água vem da percepção de cada um, com a diminuição do consumo e identificação de 

sistemas eficientes com o objetivo de melhorar a sobrevivência diante do problema da 

escassez de água que vivenciamos atualmente, cabe majoritariamente às empresas tomar as 

providencias necessárias de redução no consumo de água, já que o governo está tomando as 

providências tardiamente e tendo em vista que essas medidas não serão suficientes para 

atingir o resultado esperado. 

O bom funcionamento de um sistema de aproveitamento de água de chuva depende da 

quantidade de água que pode ser captada (MINIKOWSKI; MAIA, 2009) e utilizada para o 

atendimento da demanda, sendo este atendimento função das características pluviométricas da 

região, da área impermeável de captação e do volume do reservatório de armazenamento. A 

demanda a ser atendida é crucial e deve ser mensurada de forma adequada para possibilitar 

menor gasto com a implantação do sistema e melhor aproveitamento da água captada e 

armazenada. 
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Com a implementação deste sistema de aproveitamento de águas pluviais estima-se uma 

economia média mensal de R$ 4.580,11 pois a implantação do SAAP pode contribuir com 

uma redução média mensal de 20,35 do consumo de água, que justifica uma economia anual 

de 3.386 m
3
 de água, que corresponde de R$ 54.961,32 anuais (Figura 10). 

 Hespanhol (2002) descreve que o uso de alternativas de aproveitamento e 

reaproveitamento de água que sejam planejados de forma adequadas trazem benefícios como: 

 Evita a descarga de esgotos em corpos de água;  

 Preserva recursos subterrâneos, principalmente em áreas onde a utilização excessiva 

de aquíferos provoca intrusão de cunha salina ou subsidência de terrenos; 

  Permite a minimização de custos internos; 

  Contribui, principalmente em países em desenvolvimento, para o aumento da 

produção de alimentos, elevando, assim os níveis de saúde, qualidade de vida e condições 

sociais de populações associadas aos esquemas de reuso.  

A estratégia utilizada para avaliar a viabilidade deste projeto foi o cálculo do payback. 

Que consiste em determinar o número de períodos (meses neste estudo) necessários para 

recuperar o capital investido. Então este método é capaz de avaliar a atratividade de um 

investimento, todavia não serve para seleção entre possibilidades de investimento 

(DOMINGOS et al., 2017). Os critérios de avaliação deste trabalho foram o payback, o 

percentual de demanda avaliado e o percentual de confiança (Tabela 17). 

Tabela 17 – Resumo dos critérios para tomada de decisão 

Método 

Valor do 

reservatório 

em m
3
 

Capacidade 

% de 

atender a 

demanda  

 %  da 

demanda 

usada no 

cálculo 

Payback 

(meses) 

Confiança 

(%) 

Rippl 10.587 37,47 100 688,4 N.A 

Rippl 505,00 17,00 20 72,3 N.A 

Simulação 300,00 39,20 100 18,6 0,0% 

Simulação 466,00 20,00 20 56,8 100,0% 

Simulação 390,00 19,60 20 48,6 91,7% 

Simulação 300,00 19,00 20 38,4 83,0% 

Simulação 250,00 18,70 20 32,5 83,0% 

Simulação 200,00 18,40 20 26,4 83,0% 

Simulação 250,00 15,00 15 40,7 100% 

Azevedo Neto 999,38 37,47 N.A 64,8 N.A 

Prático Alemão 380,72 37,50 100 24,8 N.A 

Prático Alemão 203,18 20,00 20 24,8 N.A 

Prático Inglês 396,58 37,50 N.A 20,6 0,0% 

Prático Australiano 491,50 23,10 20 51,9 100,0% 

Prático Australiano 427,00 20,00 20 48,7 91,7% 
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Prático Australiano 400,00 18,70 20 52,0 91,7% 

Prático Australiano 362,00 16,90 20 52,1 91,7% 

Prático Australiano 300,00 14,10 20 5,0 283,3% 

Prático Australiano 145,00 6,70 20 52,4 83,3% 

Programa Netuno 250,00 20,35 30 29,9 N.A 
Fonte: o autor (2019) 

 

Apesar do Método Prático Australiano ser o único que de fato relaciona o volume do 

reservatório e à garantia de atendimento da demanda de água pluvial, cuja recomendação 

encontra-se entre 90 e 99%, essa estratégia de percentual de confiança foi aplicado a todos os 

métodos possíveis, no entanto e por uma questão de uma avaliação mais criterioso sobre o 

porquê o método prático Alemão forneceu um dos resultados com uma valor de 203,18 m
3
. 

Como esse valor do ponto de vista econômico sugere um volume de reservatório atrativo, 

como possibilidade de payback muito favorável, mas esse método não dispõe de condições 

para calcular o grau de confiança, contudo através da simulação realizada a partir do 

programa computacional Netuno, observa-se a confirmação de um volume de reservatório de 

250,0m
3
 com um potencial de economia de água potável da ordem de 20,35% o que reforça o 

valor sugerido pelo método prático Alemão e atende o objetivo do projeto, a partir dos 

resultados expressos na tabela 17, os únicos métodos que correspondem a esta demanda 

(Tabela 18) são:  

 

Tabela 18 – Métodos que obedecem ao critério do percentual de confiança 

Método 

Valor do 

reservatório 

em m
3
 

Capacidade 

% de 

atender a 

demanda  

 %  da 

demanda 

usada no 

cálculo 

Payback 

(meses) 

Confiança 

(%) 

Simulação 466,0 20,0 20 56,8 100,0% 

Simulação 250,0 15,0 15 40,7 100,0% 

Prático Australiano 491,5 23,1 20 51,9 100,0% 

Prático Australiano 427,0 20,0 20 48,7 91,7% 

Prático Australiano 400,0 18,7 20 52,0 91,7% 

Prático Australiano 362,0 16,9 20 52,1 91,7% 

Programa Netuno 250,0 20,3 30 29,9 N.A 

Prático Alemão 203,2 20,0 20 24,8 N.A 
Fonte: o autor (2019) 

Nota-se que os métodos de dimensionamento que mais se destacam com relação ao 

percentual de confiança são o método da Simulação e o Prático Australiano, no entanto os 

métodos Netuno e Alemão se tornaram mais atrativos para o projeto. Enquanto os métodos da 
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Simulação e Australiano indica um volume de reservatório com payback de 56,8 e 51,9 meses 

respectivamente para um potencial de redução do consumo de água potável da ordem de 

20,35%, os métodos Alemão e Netuno sugerem reservatórios dom payback de 24,8 e 29,9 

meses para o mesmo potencial de redução do consumo de água potável.  

Vale ressaltar a relevância da variável capacidade de atender a demanda, pois de 

acordo com o objetivo proposto, a utilização de água da chuva deve ser responsável pelo 

abastecimento de aproximadamente 20% da demanda industrial. Nesta linha de raciocínio, os 

dimensionamentos de SAAP capazes de atender o objetivo proposto foi o reservatório de 250 

m
3
   determinado pelo método Netuno e Método Prático Alemão com possibilidade de 

atendimento reduzindo 20,35% do consumo de água potável. (Tabela 18).   

O critério econômico é determinante para a tomada de decisões no âmbito comercial, 

por conta disso, o método que apresentar evidências de atendimento da demanda proposta e o 

menor payback é aquele capaz de promover o retorno do investimento em menos tempo. De 

acordo com a tabela 19, a diferença de investimento entre as duas possibilidades Netuno e 

Alemão é desprezível e com uma margem de segurança opta-se pela opção do Netuno pela 

garantia demostrada de atendimento de 20,35% da demanda total de água na com um retorno 

financeiro em 29,9 meses. Vale ressaltar que os métodos da Simulação 466 m
3
 e Australiano 

491,5 m
3
, também atenderia a redução proposta no projeto, no entanto com um payback muito 

maior o que tornaria o projeto a apesar de financeiramente ainda viável, porém menos 

atrativo.  

Os resultados encontrados demonstram compatibilidade com a região e com o objetivo 

proposto, além disso, Rezende e Tecedor (2017) defendem que o dimensionamento adequado 

do reservatório de armazenamento é primordial para garantir a viabilidade técnica e 

econômica de um sistema de aproveitamento de água de chuva. E um sistema adequado deve 

ser capaz de atender a maior demanda possível com o menor custo, pois reservatórios 

demasiadamente grandes podem ser inviáveis tanto física quanto economicamente, 

promovendo a baixa ociosidade e a diminuição do desperdício de água pluvial em detrimento 

ao atendimento da demanda necessária. 

 

4.3.3 Tomada de Decisão 

Diante dos resultados apresentados, segundo os 06 métodos aplicado segundo a ABNT 

NBR 5527:2007 e a simulação realizada pelo programa computacional Netuno é possível 

constatar a viabilidade do projeto. 
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Para tanto observou-se possibilidades viáveis para a implementação do projeto quando 

levado em consideração a relação custos de implementação e payback, uma através do 

método prático Alemão e outra sugerida pelo método do programa computacional Netuno, no 

entanto entre essas opções a mais adequada é a opção do método Netuno, por fornecer uma 

maior relação de segurança na relação volume do reservatório, potencial de economia de água 

potável e payback.  

Portanto como definição, considera-se: Reservatório com capacidade de 250 m
3
, com 

potencial de captação de água pluvial da ordem de 20,0% da demanda total, com uma 

economia estimada em $ 14.695,5 por ano e com payback de 30 meses.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É sabido que o consumo de água pelas indústrias é bem maior que o consumo 

doméstico e estratégias de aproveitamento de águas pluviais pode promover a minimização do 

consumo médio de água potável. Nesta perspectiva é possível concluir que:  

 A demanda hídrica da indústria avaliada apresenta uma média diária de consumo 

igual a 47, 04 m
3
; 

 A água da chuva coletada na região do Cabo de Santo Agostinho atende as 

especificações de potabilidade, sendo adequada para a utilização não potável na indústria 

avaliada; 

 A implantação deste sistema pode promover uma economia de água torno de 3.386 

litros de água anual, que corresponde a $ 14.695,5 anuais, equivalente a uma redução de 20% 

do consumo de água potável; 

 Ao optar pela implantação de um SAAP de 250 m
3
 será demandado um 

investimento de R$ 139.500,00 ou $ 37.299, cujo retorno financeiro ocorrerá após 30 meses. 

Desta forma a implantação deste sistema apresenta viabilidade econômica e apresenta 

benefícios ambientais significativos, contribuindo para a sustentabilidade ambiental, visando 

atender as necessidades da geração presente sem comprometer o atendimento das futuras 

gerações. 
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APÊNDICE A – SIMULAÇÕES NETUNO  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado de entrada para simulação no programa computacional Netuno 

Simulação do potencial de economia de água potável de acordo com a capacidade volumétrica do 

reservatório 



76 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulação do potencial extravasamento de água pluvial de acordo com a capacidade volumétrica do 

reservatório 

Simulação da relação entre a capacidade volumétrica do reservatório e o momento que essa 

capacidade volumétrica atinge 20% do potencial de economia de água potável 
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Simulação  com reservatório com capacidade volumétrica de 50m
3
 

Simulação  com reservatório com capacidade volumétrica de 100m
3
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Simulação  com reservatório com capacidade volumétrica de 150m
3
 

Simulação  com reservatório com capacidade volumétrica de 200m
3
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Simulação  com reservatório com capacidade volumétrica de 250m
3
 

Simulação  com reservatório com capacidade volumétrica de 300m
3
 



80 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulação  com reservatório com capacidade volumétrica de 350m
3
 

Simulação  com reservatório com capacidade volumétrica de 400m
3
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Simulação  com reservatório com capacidade volumétrica de 450m

3
 

Simulação  com reservatório com capacidade volumétrica de 500m
3
 


