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Resumo 
 

• Disponibilidade de água potável : um crítico problema 
mundial  
 

• A utilização da contabilidade em emergia de H. T. Odum 
(1996), para estudo da substituição de água potável por 
outro tipo de água. 

 
• Comparação do uso de água pluvial em substituição de 

água potável. 
 
• Payback ambiental.  

 
• Payback econômico. 
 



Sistema em estudo: Área de captação 



Volume aproveitável 

• Área de captação do telhado e índice pluviométrico 
 

• Coef. de escoamento superficial e eficiência do sistema de descarte inicial 
 



V = A x Pa x C  
 

V= Volume aproveitável (m3);       

A= área do telhado (m2 );   

Pa = Índice pluviométrico anual (mm)/1000  

C= coeficiente de escoamento(runoff) que é a relação entre o volume 

precipitado e o volume aproveitável de água de chuva.  
 
 

Volume potencial total anual aproveitável de água pluvial com 
índice pluviométrico anual de 1500mm* e runoff de 0,8** 

Fontes: *Alves Filho 2006 - DAAE-Banco de Dados Pluviométricos do Estado S. Paulo; ** Coef. Escoamento Superficial 
Fendrich (2002). 

Volume Aproveitável 



Volume médio aproveitável de água pluvial por dia de chuva 

Volume de Reservação 

Fonte: *INMET (2009) - Índices pluviométricos e dias de chuva para São Paulo/SP. 



O cálculo é previsto na NBR 15527/2007 . 
 
 

 
Neste projeto foi adotado o volume de reservação de apenas  31,4 
m3, considerando que: 
 
• Atende integralmente aos índice m3  por dia de chuva em 11 

meses do ano.  
 
• Haverá esvaziamento diário dos tanques (caminhões pipa, rega 

de jardins e hortas, lavagem de pátios internos)  
 

• Serão aproveitados 2 tanques de polietileno de 10 m3 cada um, 
existentes no pátio de sucata. Conceito ambiental de REUSO.  

 

Volume de Reservação 



 
 
 
Foram utilizadas, a CONTABILIDADE  EM EMERGIA segundo Odum(1996) 
para avaliar o aspecto ambiental, e a ANÁLISE ECONÔMICA para avaliar 
o investimento e custos, sendo que em ambas, foram calculados os 
respectivos paybacks. 
 
 
Contabilidade em Emergia  
 
Leva em consideração a Biosfera, que  é o conjunto de todos os eco 
sistemas da terra ( Seres vivos , litosfera, hidrosfera e a atmosfera). 
 
 Por meio de fatores de conversão quantifica tudo o  que há nesses eco 
sistemas em uma métrica comum, a “EMERGIA”, levando em conta  o 
trabalho realizada previamente  pela natureza, além do valor econômico.  
 
Permite a comparação entre quaisquer sistemas  
 
Permite a tomada de decisão com maior eficiência ambiental e 
econômica 
  
Permite inovar com menos falhas e, se adaptar à mudanças mais 
rapidamente. 
   

Metodologia 



Algumas definições foram estabelecidas (Odum 1996) como: 
 
•Emergia solar - Energia solar usada direta ou indiretamente para fazer 
um serviço ou produto. Sua unidade é a solar emjoule(sej)  
 
 

•Transformidade solar - Energia solar requerida para fazer um Joule de 
um serviço ou produto. Sua unidade é sej/J. A transformidade solar de 
um produto é sua Emergia dividida pela sua Energia. 
 
 
 

Definições 



 Segundo Marchettini (2007)  
 
 
Custo em emergia representa a emergia necessária para obter uma 
unidade do produto em estudo. No caso deste trabalho, um m3 de água 
pluvial aproveitável. 
 
 
Economia em emergia representa a quantidade em emergia que pode 
ser recuperada desta mesma unidade, ou seja, de 1 m3 de água potável. 

Definições 



A análise econômica é feita considerando o investimento (gastos) para 
implantar o sistema e os custos (gastos) para operá-lo e mantê-lo, 
comparando com os benefícios obtidos.  

Análise Econômica 



Investimento em emergia de recursos materiais e humanos para 
implantar o sistema 

•Pulselli (2007); **Valores de sej/US$ para a região Sudeste do Brasil – (Demetrio 2011). 

Investimento em Emergia 



Custos em emergia para operação e manutenção anual do 
sistema 
 

* Pulselli (2007) ** Demetrio (2010) 

Custos em Emergia 



A  tabela abaixo apresenta a economia em emergia. 

 
 

Resultados 
 
 
Benefício em Emergia 

 
O valor anual é igual ao volume aproveitável de água pluvial 
multiplicado pelo valor unitário médio R$/m3 em 2.011, das 
contas SABESP da Subprefeitura Capela do Socorro. Os valores 
correspondem a 50% de água e 50% de esgoto (obrigatório) 
 
Para transformar  R$/ano em sej/ano foi usada a taxa EMR 
(Emergy Money Ratio) de 0,3 x 1013 sej/US$ da Região Sudeste 
do Brasil (Demetrio,Fernando 2011) e a relação R$2,50/US$ 



 
• O rendimento em emergia, segundo Marchettini (2007) mede a taxa 
entre as economias em emergia (saída utilizável) e os investimentos 
em emergia.  
 
 
• Emergia recuperada pela água de chuva aproveitável =5,24 x 1016  
sej/ano.  
 
 
• Pay back ambiental= (Investimento total + custo anual x 40 anos) / 
Benefício anual = 6 x 1014 + 7,21 x 1014 / 5,24 x 1016 = 2,94 x 1016 / 
5,24 x 1016 =0,56 anos = 7 meses. 
 
 
• Economia em emergia = (5,24x 1016 – 2,94 x 1016) = 2,3 x 1016 
sej/ano. 

Payback ambiental e economia em emergia 



Payback econômico = (Investimento+custos) / benefícios obtidos.  
 

 
Demonstrativo do investimento econômico (R$) em recursos 
materiais e humanos para implantar o sistema. 

*Preços de mercado 2013; **Tanque existente (reuso). 

Payback e benefício econômicos 
 



Custos em R$ para operação e manutenção anual do sistema. 
 

PayBack econômico = ( investimento total + custo e manutenção em 
40 anos)/ Benefício econômico anual 
 
PayBack econômico = (36.444,56 + 498.74 x 40 anos)/ 43.649,13 = 
56.394,16/43.649,14= 1,292 anos= 16 meses.                     
 
Economia = R$ 43.649,00 – R$ (911,11 + 498,74) = R$ 
42.239,28/ano. 

Custos econômicos 
 

*Demetrio (2010); ** SINDUSCON (2013). 



• A substituição da água potável em usos que não exigem potabilidade 
mostrou-se vantajosa, tanto no aspecto ambiental quanto no econômico, 
considerando que a água aproveitável da chuva será usada 
integralmente.  
 
 
• No aspecto ambiental, a economia é de 2,3 x 1016 sej/ano e o payback 
ambiental é de 7 meses. 
 
 

• No aspecto econômico o benefício é de R$ 43.349,28/ ano e o payback 
econômico é de 16 meses. 
 
 
• A proposta de continuidade deste trabalho é um estudo comparativo 
entre usos  de água potável, água pluvial e água de reuso de ETE - 
Estação de Tratamento de Esgoto, para fins que não exigem 
potabilidade.   
•                                                                   
•                                                                      Obrigado!! 
 

Conclusão 
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