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Resumo 

A disponibilidade de água potável tornou-se um crítico problema mundial, em função de: crescimento da 
demanda, principalmente nas grandes regiões metropolitanas; investimento governamental insuficiente ou mal 
gerido; aumento do desmatamento e do uso não racional da água por falta de educação ambiental. A substituição 
de água potável por outros tipos de água, como pluvial e de reuso, para fins que não exigem potabilidade 
constitui-se em uma das formas de enfrentar parcialmente o problema em benefício da conservação ambiental. 
Este trabalho compara o uso de água pluvial em substituição de água potável na Subprefeitura Capela do Socorro, 
utilizando a análise em emergia de H. T. Odum 1996, que usa uma métrica comum, a emergia com “m”, para 
quantificar os recursos renováveis, não renováveis e comprados no sistema analisado. Calcula o payback 
ambiental que é de 7 meses com uma economia de 2,3 x 1016 sej/ano . Calcula o payback econômico que é de 16 
meses com uma economia de R$ 42.239,00/ano. Os possíveis usos desta água pluvial são: lavagem de ruas de 
feiras livres, lavagem de pátios internos, bacias sanitárias e mictórios e, rega de jardins e horta comunitária 
internos. 

Palavras chaves: água potável; água pluvial; análise emergética; payback 

1. Introdução 

Há uma preocupação mundial com o aumento da eficiência energética, visando o uso racional de 
recursos naturais, renováveis e não renováveis, com desenvolvimento de tecnologias para intensificar 
o uso de novos tipos de energia renovável, como solar, geotérmica, eólica, das marés, das ondas do 
mar. Esta preocupação se estende à otimização do uso de água potável, à utilização de água de chuva 
e água de reuso para fins que não exigem potabilidade, bem como ao escalonamento do uso de água 
industrial em função das necessidades dos processos e do tipo de tratamento além da busca de 
alternativas para o intensivo uso de água de irrigação na agricultura. 

A sustentabilidade da Terra, entre outros fatores, depende do uso racional da água, elemento vital 
para: preservação da vida humana, dos reinos animal e vegetal, manutenção dos ecossistemas e do 
próprio ciclo hidrológico das regiões do planeta. Sua falta ou escassez influencia negativamente o 
crescimento de muitas regiões. Embora aproximadamente 75% da superfície da terra seja coberta por 
água, apenas 2,7% das reservas de água da Terra são de água doce, sendo que a quantidade 
disponível na superfície é menos que 1% e sua distribuição é heterogênea, com abundância em 
algumas regiões e escassez em outras. O reduzido potencial de água utilizável pelo homem vem 
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preocupando governantes do mundo inteiro e se constituindo em um dos principais problemas a serem 
enfrentados pela humanidade no limiar do presente século 

A ONU - Organização Mundial das Nações Unidas (2012) aponta que atualmente, cerca de um bilhão 
de pessoas no mundo não tem acesso à água na quantidade e qualidade necessárias para o consumo 
diário. Cerca de 250 milhões de deste total vivem em estado de escassez crônica. Segundo a OCDE- 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (Sumário Executivo 2003), ao longo 
dos últimos 50 anos, a população mundial quase que duplicou, enquanto que o consumo de água a 
nível mundial quadruplicou. O Brasil, apesar de possuir uma das maiores reservas de água doce do 
mundo, ou seja, cerca de 12% da água superficial do planeta, não está isento de problemas, em 
virtude de: distribuição heterogênea de água pelas regiões do país, falta de adequada política de 
investimento nesta área e principalmente pela concentração populacional em áreas urbanas, cujas 
capacidades hídricas não são suficientes para abastecê-las. É o caso típico da Região Metropolitana de 
São Paulo, com uma população de 20 milhões de habitantes, dos quais 11 milhões estão no município 
de São Paulo. A preocupação mundial no que se refere à conservação desta fonte renovável e a 
procura do equacionamento do problema se manifesta por meio de tratados, leis, decretos e outras 
regulamentações. No Brasil há leis e decretos, federais, estaduais e municipais, visado o aumento da 
eficiência energética. O Plano Nacional de Eficiência Energética do Ministério de Minas e Energia 
(Versão 18/10/2010), possui, há mais de duas décadas, programas de eficiência energética 
reconhecidos mundialmente. No campo da eficiência energética do saneamento ambiental há o Procel-
Sanear, que atua nesta área desde 1996 e a partir de 2002 ampliou suas atividades firmando parcerias 
estratégicas com o Ministério das Cidades em 2004 e com o Ministério da Saúde em 2006. O Estado de 
São Paulo, pelo Decreto 45.805/2001 instituiu o projeto PURA - Programa do Uso Racional da Água da 
SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, no âmbito dos órgãos 
administrativos, autarquias, fundações, instituições mantidas pelo poder público e em empresas onde 
tenha participação majoritária, cuja meta é reduzir 20% no consumo de água potável a partir de 2006. 
O Município de São Paulo- SP, instituiu em 28/06/2005 a lei 14.018/02 e, mediante contrato com a 
SABESP, está implantando em edificações públicas, o Programa de Conservação e Uso Racional e 
Reuso de Água (decreto 47.279 de maio/2006 e decreto 47.731 de setembro de 2006). A lei municipal 
também prevê uma redução de 20% no consumo de água potável. 

Este artigo avalia, sob os aspectos ambiental e econômico, o potencial de aproveitamento de água de 
chuva, definido pela NBR 15.527/2007, dos prédios da sede da Subprefeitura Capela do Socorro- 
Município de São Paulo – Estado de São Paulo. O aspecto ambiental utiliza a análise em Emergia de 
“Howard T. Odum, 1996 - Environmental Accounting” que usa uma métrica comum, a emergia com 
“m”, para quantificar os recursos renováveis, não renováveis e comprados no sistema analisado. É 
calculado o payback ambiental. No aspecto econômico utiliza a análise do retorno de investimento com 
o cálculo do payback econômico, por meio da relação custo/benefício. 

As possíveis utilizações desta água de chuva são: abastecimento de caminhões pipa para serviços de 
lavagem de ruas, serviços de compactação do solo, bacias sanitárias e mictórios, lavagem de pátios, 
lavagem de autos e, rega de jardins e hortas internos. 

2. Descrição do sistema 

O sistema se compõe de 5 conjuntos de edificações, que denominaremos de : P1- prédio P1 com três 
pavimentos onde funcionam , Gabinete do Subprefeito e sua assessoria, Finanças, Planejamento 
Urbano, Aprovação de Plantas e Licenciamento, Fiscalização, Cadastro e Praça de Atendimento. No 
prédio P2, com dois pavimentos, funcionam, Defesa Civil e posto bancário. Os prédios P3, P4 e P5 
possuem apenas 1 pavimento. No Prédio P3 funciona a Gestão de Pessoal, no P4 funcionam, Sala Multi 
uso para treinamentos e palestras, copa e zeladoria. No prédio P5 funcionam, Guarda Civil Municipal, 
Guarda Civil Ambiental, Conselho Tutelar de Menores, Área Administrativa da Saúde e o Telecentro – 
Informática para o público. Na elaboração do projeto são considerados os telhados de todos os prédios. 
A Figura 1 apresenta a localização dos prédios. Os telhados de todos os prédios são considerados na 
elaboração do projeto. As coberturas dos telhados são de dois tipos: Laje de concreto com 
impermeabilização asfáltica, e telha ondulada e ou calhetão de cimento amianto.  
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Fig. 1 – Localização dos prédios da Subprefeitura Capela do Socorro. 

3. Elaboração do projeto de aproveitamento de água de chuva 

O volume aproveitável representa um estoque potencial de água pluvial que pode ser usado para fins 
que não necessitem de potabilidade da mesma, podendo reduzir o consumo de água potável. O volume 
de água de chuva aproveitável depende do índice pluviométrico, da área de captação do telhado, do 
coeficiente de escoamento superficial da cobertura, bem como da eficiência do sistema de descarte do 
escoamento inicial. 

Alves Filho A.P (2006), apresenta no histograma da Figura 2, cálculos das médias pluviométricos por 
decênio, de alguns postos pluviométricos da cidade de São Paulo- a partir do Banco de Dados 
Pluviométricos do Estado de São Paulo do DAEE em uma série histórica dos anos e 1931 a 2000. 
Constata-se neste histograma a tendência do aumento da pluviosidade. O destaque é a década de 
oitenta, quando houve o episódio ENOS-El Niño/Oscilação Sul. Foi adotada a média pluviométrica anual 
de 1.500 mm, baseada na tendência média da década 1991 a 2000. 

 

Fig. 2 - Histórico da Média pluviométrica por décadas em postos meteorológicos da cidade de S. Paulo 
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Fendrich (2002) na página 236, apresenta coeficientes de escoamento superficial (runoff) para a coleta 
de águas pluviais em coberturas, sendo de 0,70 a 0,85 para telhas de cimento amianto, de 0,80 a 0,95 
para pavimento de concreto e de 0,70 a 0,90, para pavimentos asfálticos. Adotamos o valor deste 
coeficiente igual a 0,80 para todos os tipos de cobertura do estudo,ou seja, laje de concreto com 
revestimento asfáltico e telhas de cimento amianto.  

3.1 Volume aproveitável 

O volume anual aproveitável é: V = A x Pa x C, onde: V= Volume aproveitável (m3); A= área do 
telhado (m2 ); Pa = Índice pluviométrico anual (mm)/1000 e C= coeficiente de escoamento(runoff) que 
é a relação entre o volume precipitado e o volume aproveitável de água de chuva. Foi desconsiderado 
o descarte inicial, pois será instalado dispositivo com tela para retenção de impurezas grossas. A tabela 
1 mostra a área de captação dos telhados e o potencial de volume aproveitável de água de chuva dos 
telhados que é de 2643m m3/ano. O índice pluviométrico anual de 1500 mm baseado na tabela 1. 

Tabela 1 - Volume potencial total anual aproveitável de água pluvial com índice pluviométrico anual de 
1500 mm(*) e runoff de 0,8(**). 

 

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

3.2 Volume do reservatório 

Segundo a NBR 15.527/2007 o volume do reservatório deve ser dimensionado com base em critérios 
técnicos, econômicos e ambientais, levando–se em conta as boas práticas de engenharia. Foram 
calculados os volumes pelos seguintes métodos sugeridos por esta norma conforme tabela 3. 

Tabela 2 - Volume do Reservatório segundo alguns métodos (NBR 15527/2007). 

 

Neste trabalho, adotamos o volume de estocagem de 28,4 m3, que atende ao índice m3/dia de chuva 
da tabela 3, exceto março, considerando-se o esvaziamento diário dos tanques para abastecer 
caminhões pipas para serviços realizados pela subprefeitura, com lavagem de ruas, compactação de 
terreno e serviços locais de lavagem de pátios , rega de jardins e hortas internos. Outras razões 
foram: o volume aproveitável de 15m3/dia ou menos por dia de chuva, em 5 meses do ano e a 
existência no pátio de sucata, de 2 tanques de polietileno de 10 m3 cada, que serão reutilizados. A 
tabela 3 foi baseada nos índices pluviométricos e dias de chuva mensais (INMET, 04/02/2009 - Dados 
Climatológicos do Município de São Paulo) para cálculo do volume pela fórmula V = Área total da 
cobertura de 2202 m2  x Índice pluviométrico mensal (mm)/1000 x Coeficiente de escoamento de 0,8 
dividido pelo número de dias de chuva no mês. Nesta tabela foi considerado índice pluviométrico anual 
de 1486 mm para estimar o volume do reservatório. 

Tabela 3- Volumes médio aproveitável de água pluvial por dia de chuva no mês(índices pluviométricos 
e dias de chuva -INMET 2009). 
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4. Metodologia 

Serão utilizadas, a análise em emergia para avaliar o aspecto ambiental e análise econômica para 
avaliar o investimento, sendo que em ambas, serão calculados os respectivos paybacks. 

4.1 Análise emergética  

Segundo Odum (1996), a avaliação em emergia pode mostrar que o gerenciamento ambiental 
maximiza a vitalidade econômica com menos tentativas e erros e a sociedade pode melhorar 
eficiências, inovar com menos falhas e, se adaptar à mudanças mais rapidamente. Nesta análise são 
considerados os três tipos de fontes de recursos, que são os renováveis e os não renováveis, 
provenientes da natureza, e os recursos pagos, originários da economia. São expressos em uma base 
comum, a “emergia” com “m”. São considerados, em emergia, os benefícios em sej/ano e o 
investimento para implantar o sistema bem como os custos para operá-lo e mantê-lo, também em 
sej/ano. 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. 

• Energia disponível – Energia potencial capaz de fazer trabalho, sendo degradada no processo 
(unidades:kilocalorias, joules, etc) 

• Energia útil – Energia disponível para aumentar produção e eficiência. 

• Empower - Fluxo de emergia por unidade de tempo (unidade: emjoules por unidade de 
tempo). 

• Solar empower - Fluxo de emergia solar por unidade de tempo (unidade solar emjoules por 
unidade de tempo) 

• Payback ambiental - Relação expressa em tempo entre a somatória em emergia 
(Investimento+custos) ambientais dividida pelo benefício obtido, também em emergia. 

Marchettini (2007 p.562-571 diz que o 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, 
enquanto que a economia em emergia representa a quantidade em emergia que pode ser recuperada 
desta mesma unidade, ou seja, de 1 m3de água potável. 

4.2 Análise econômica 
A análise econômica é feita considerando o investimento para implantar o sistema e os custos para 
operá-lo e mantê-lo, comparando com os benefícios obtidos. Investimento são gastos para implantar o 
sistema e custos são gastos para operar e manter o sistema. 
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5. Resultados 

5.1 Emergia química da água de chuva nos telhados 

Energia Química da Chuva = Volume aproveitável x peso específico x Energia Livre de Gibbs = 2.642,4 
m3 x 1000 kg/m3 x 4.940 J/kg = 13,06 x 109 J/ano, enquanto que a Emergia química da chuva = 
Energia química x transformidade química da chuva. 

5.2 Emergia potencial da água de chuva nos telhados 
Energia Potencial = área do telhado x índice pluviométrico x coeficiente de escoamento (runoff) x peso 
específico da água x altitude média de S.Paulo x aceleração da gravidade = Volume aproveitávell x 
peso específico x altitude média x aceleração da gravidade = 2.642,4 x 1.000 kg/m3 x 760m x 
9,8m/s2= 19,68x109J/ano, enquanto que Emergia geopotencial da chuva = Energia geopotencial x 
transformidade geopotencial. A Emergia total da água de chuva aproveitável no sistema = Emergia 
química + Emergia  geopotencial. A tabela 4 apresenta a economia em emergia (N.Marchettini, 2007). 
Neste trabalho a Emergia total = Emergia química + Emergia geopotencial do aproveitamento de água 
pluvial do projeto é de 74,6 x 1013 sej/ano. 

Tabela 4-Emergia química e geopotencial:aproveitamento de água de chuva das coberturas 

 

5.3 Benefício, investimento e custo em emergia, pela substituição de água potável por água pluvial 

A tabela 5 apresenta a economia em emergia, supondo que toda a água pluvial aproveitável dos 
telhados, seja utilizada para fins  que não necessitam potabilidade.O valor anual é igual ao volume 
aproveitável de água pluvial multiplicado pelo valor unitário médio R$/m3 em 2.011, das contas 
SABESP da Subprefeitura Capela do Socorro. Para transformar  R$/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 pg.121). 

Tabela 5- Potencial em economia de Emergia: água pluvial aproveitável x água potável 

 

*Demetrio (2010. pg.121) 

O investimento em Emergia (Marchettini 2007), neste projeto, mede o uso de recursos necessários 
para obter um m3utilizável de água de chuva. A tabela 6 apresenta o investimento em emergia de 
materiais e mão de obra para instalação do sistema de captação e uso de água de chuva. Foi adotada 
uma vida útil de 40 anos, baseada na menor vida útil dos principais componentes como: 40 anos para 
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o PVC e alumínio, 60 anos para o aço, ferro, cobre e concreto (Azevedo, 2010. pg.70), e na fonte 
(http://plasticpipe.org/municipalpipe/potable_water.html), de 50 a 100 anos para o polietileno alta 
densidade. A tabela 7 mostra dados de operação e manutenção do sistema. 

Tabela 6 - 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). 

 
Tabela 7 – Custos em emergia para operação e manutenção anual do sistema 

 

 

* Pulselli (2007) ** Demetrio (2010) 

O rendimento em emergia, segundo Marchettini (2007) mede a taxa entre as economias em emergia 
(saída utilizável) e os investimentos em emergia. Desconsideramos a emergia química e a emergia 
potencial. Então a emergia anual recuperada pela água de chuva aproveitável é de 5,24 x 1016. O Pay 
back ambiental= (Investimento total + custo anual x 40 anos) / Benefício anual = 6 x 1014 + 7,21 x 
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1014 / 5,24 x 1016 = 2,94 x 1016 / 5,24 x 1016 =0,56 anos = 7 meses, considerando que toda a água de 
chuva seja usada em substituição de água potável usada para fins que não exigem potabilidade. A 
economia em emergia será de (5,24x 1016 – 2,94 x 1016) = 2,3 x 1016 sej/ano.  

5.4 Pay back e benefício econômico 

O Payback econômico é a relação expressa em tempo entre a somatória, em valor monetário 
(Investimento + custos) dividida pelos benefícios obtidos em valor monetário. A tabela 8 apresenta os 
itens deste investimento e a tabela 9 os custos para operação e manutenção anual. O valor do m3 água 
potável foi baseado no valor médio das contas da SABESP de 2011, pago para cada m3 de água potável 
consumido nos prédios da subprefeitura. Este valor de R$ 38.165,80 dividido pelo consumo de 2.311 
m3 resulta em R$ 16,51/m3. Neste valor, 50% corresponde à água e 50% corresponde ao esgoto 
(pagamento obrigatório), dentro de uma tarifa por faixa de consumo. Foi considerado que o total de 
2.643 m3 de água de chuva aproveitável, será integralmente usado, resultando em 2643m3 x R$16,52 
= R$43.649,00/ano.  

Tabela 8- Investimento econômico (R$) em recursos materiais e humanos para implantar o sistema. 

 

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

Tabela 9 – Custos em R$ para operação e manutenção anual do sistema. 

 

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

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

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, enquanto no aspecto econômico o benefício é de R$ 43.349,28/ ano e o payback econômico 
é de 16meses. 

A proposta de continuidade deste trabalho é um estudo comparativo de usos que não exigem 
potabilidade, entre água potável, água pluvial coletada de telhados e água de reuso disponível nas 
ETEs - Estações de Tratamento de Esgoto da SABESP- Cia. de Saneamento Básico do estado de S. 
Paulo. 
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