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RESUMO 

 

Atualmente, tem-se dado grande importância a medidas que diminuam o impacto ambiental e 

aumentem a economia de recursos naturais em edificações. Uma destas medidas é a coleta de 

águas pluviais para fins não potáveis. Este trabalho tem por principal objetivo aprimorar o 

programa computacional Netuno (GHISI; TAVARES, 2008) para que seja possível simular 

análises econômicas para sistemas de coleta de água da chuva. Para efetuar tal cálculo são 

necessários, como dados de entrada: o tempo que se deseja realizar a análise do investimento, 

a inflação, as faixas de volumes e valores de cobrança de água, a taxa mínima de atratividade 

e os custos referentes à construção e manutenção do sistema, como o valor do reservatório, da 

motobomba para recalcar a água, das tubulações, entre outros. Também foram acrescentadas 

novas funcionalidades ao programa, como a opção de salvar a simulação para utilização 

futura, modos de visualização dos resultados completos das simulações para diferentes 

volumes de reservatórios e estratégias para correção de dados inconsistentes de precipitação, 

que na versão anterior do Netuno resultavam em erros na simulação sem alertar o usuário. 

Serão realizadas simulações para avaliar os resultados deste módulo de análise econômica. 

Também foi realizado um estudo para comparar os resultados gerados pelo Netuno e pelos 

métodos YAS (Yield After Spillage – Consumo Depois do Enchimento) e YBS (Yield Before 

Spillage - Consumo Antes do Enchimento). Os potenciais de economia de água potável e o 

volume ideal para o reservatório foram comparados utilizando diferentes parâmetros e dados 

de precipitação, e concluiu-se que, apesar de as diferenças serem consideráveis para baixas 

demandas de água potável e baixos percentuais de substituição de água potável por pluvial, na 

faixa considerada ideal pelo Netuno as diferenças são desprezáveis. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: aproveitamento de água pluvial, dimensionamento de reservatórios, análise 

econômica, simulação computacional.



1 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos tem-se dado grande destaque para o consumo racional dos recursos 

naturais do planeta. Sabe-se que 97,5% da água disponível na Terra é salgada e, portanto, 

difícil e dispendiosa para torná-la própria para consumo humano. Os 2,5% restantes estão 

distribuídos entre geleiras, água subterrânea, lagos e rios, e vapor de água. Estes dados 

mostram que a água potável é um recurso escasso. Além disso, deve-se levar em consideração 

a distribuição das águas e chuvas no planeta (FELDMANN, 1994, apud BRESSAN; 

MARTINI, 2005). 

Segundo a UNESCO – United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization (2003), o mundo está numa crise hídrica. A disponibilidade em quantidades 

razoáveis de água potável é considerada atualmente o recurso natural mais crítico no planeta. 

Cerca de 6000 pessoas morrem diariamente em decorrência de doenças relacionadas com a 

água. 

Por estes motivos, estão sendo estudados diferentes métodos de captação e distribuição 

de água. A captação da água da chuva é considerada, atualmente, um dos métodos mais 

abrangentes, pois serve tanto para regiões com baixos índices pluviométricos, com a 

utilização de reservatórios, quanto para grandes metrópoles.  

A água da chuva pode ser coletada de telhados, superfícies ou cursos de água 

intermitentes ou efêmeros. Este processo também ajuda a diminuir a erosão dos solos. A água 

da chuva é utilizada para consumo doméstico, instituições, como escolas e centros 

comunitários, e na agricultura, onde é utilizada na irrigação, e tem como benefícios a 

conservação ambiental e prevenção de cheias (UNEP, 2000). 

Nos grandes centros urbanos, a água da chuva pode, inclusive, ajudar a evitar 

enchentes, pois fica armazenada ao invés de ir para o solo, onde não há impermeabilização 

devido ao asfalto e concreto. Também ajuda na prevenção de incêndios, na conservação da 

água, diminui o uso irracional de água subterrânea e pode ser economicamente viável 

(GOULD, 1999). 

Atualmente, a água da chuva é coletada e aproveitada nos mais variados climas e 

regiões do globo. Diferentes métodos de captação e armazenamento da água estão sendo 

aperfeiçoados de acordo com as exigências climáticas e geográficas, assim como os usos 

finais de água potável que podem ser substituídos por água pluvial. 
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Tão importante quanto a construção do sistema de captação da água da chuva é o seu 

planejamento. Ghisi e Trés (2004) desenvolveram o algoritmo Netuno, que pode ser utilizado 

para calcular o potencial de economia de água potável, utilizando como parâmetros de entrada 

os dados pluviométricos diários da cidade, a demanda de água potável, o percentual de água 

potável que poderá ser substituído por água pluvial, o coeficiente de aproveitamento, o 

volume do reservatório inferior e o volume do reservatório superior, se houver. 

Na primeira versão do algoritmo Netuno, os dados de precipitação pluviométrica eram 

fixos, para a cidade de Florianópolis, o que dificultava uma adoção mais ampla do aplicativo. 

Uma segunda implementação foi realizada por Tavares (2008), na qual o usuário entra com os 

dados de precipitação, permite que se defina uma demanda variável semanal de água e 

possibilita a simulação para um intervalo de volumes, com a opção de determinar o volume 

ideal do reservatório. 

A terceira implementação será realizada utilizando a linguagem Delphi, e terá as 

seguintes mudanças: se a demanda for variável, o período de repetição pode ser escolhido 

pelo usuário, não se limitando a uma variação semanal; a simulação para vários volumes teve 

seu desempenho aprimorado, possibilitando uma melhor visualização dos resultados de 

economia de água potável para diferentes volumes do reservatório; e haverá a opção de 

realizar a análise econômica do sistema de aproveitamento de água pluvial, de acordo com a 

economia obtida e os custos de construção e manutenção do sistema. 

Outra questão a ser discutida refere-se à comparação entre o algoritmo do Netuno e os 

métodos para cálculo do potencial de economia de água potável conhecidos como YAS 

(Yield After Spillage – Consumo Depois do Enchimento) e YBS (Yield Before Spillage – 

Consumo Antes do Enchimento). Estes dois últimos se diferenciam no modo em que a água 

da chuva é utilizada, se no mesmo dia ou no dia seguinte à precipitação. 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo geral o aperfeiçoamento do programa computacional 

Netuno, por meio da implementação de um módulo para realização de análises econômicas 

para sistemas de aproveitamento de água pluvial. 
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1.1.2. Objetivos Específicos 

Pretende-se alcançar, com este trabalho, os seguintes objetivos específicos: 

 Propor a implementação de uma nova versão do Netuno, desenvolvida em 

linguagem Delphi, incorporando a opção de o usuário realizar uma análise 

econômica para um sistema de captação de águas pluviais; 

 Realizar a comparação entre os resultados do algoritmo do Netuno e dos métodos 

YAS e YBS; 

 Simular alguns casos a fim de testar o módulo para realização de análises 

econômicas. 

 

1.2.Estrutura do trabalho 

Neste primeiro capítulo foi apresentada uma breve introdução ao tema, a justificativa 

do trabalho e os objetivos.  

O segundo capítulo consiste em uma revisão bibliográfica relacionada ao estudo, 

contendo tópicos como a disponibilidade hídrica no mundo, os usos finais de água, algoritmos 

para dimensionamento de reservatórios para água pluvial e estudos já realizados sobre este 

tema.  

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia empregada, ou seja, os detalhes 

sobre a nova implementação do Netuno, o tipo de análise econômica que será realizada e a 

modificação do algoritmo atual visando recalcar a água pluvial antes da chuva.  

O quarto capítulo contém os resultados obtidos com o presente estudo, de acordo com 

as simulações computacionais realizadas.  

No quinto capítulo serão apresentadas as conclusões do estudo, as limitações 

encontradas, assim como sugestões para trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo serão apresentados dados sobre disponibilidade hídrica no mundo e, 

mais especificamente, no Brasil. Também serão vistos os principais motivos que estão 

levando a uma maior adoção dos sistemas de captação de água da chuva, assim como estudos 

realizados sobre os usos finais de água potável em diferentes edificações e sobre a qualidade 

da água pluvial coletada. 

 Por fim serão citados alguns dos principais métodos de dimensionamento de 

reservatórios para água pluvial, estudos de caso sobre a utilização de água da chuva e as 

características da linguagem Delphi, que será utilizada na implementação do programa 

Netuno. 

 

2.1. Disponibilidade hídrica no mundo 

Em 2000, a Organização das Nações Unidas – ONU publicou os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, que contêm medidas destinadas a combater a pobreza, fome, 

doenças, analfabetismo, degradação ambiental e descriminação contra mulheres. A sétima 

meta - Assegurar Sustentabilidade Ambiental - é focada na água. No entanto, todas as outras 

metas têm direta relação, em maior ou menor grau, com a disponibilidade de água em níveis 

adequados de acesso e qualidade. 

Há uma estreita relação entre o desenvolvimento econômico e social e o acesso à água 

em quantidade e qualidade necessárias ao bem-estar humano. Segundo o PNUD (2006), no 

início do século 20, Londres, Nova Iorque e Paris tinham taxas de mortalidade infantil 

comparadas às da África Subsaariana na atualidade, isto devido ao descaso com a água e o 

saneamento básico. Ao fixar o saneamento básico como meta de desenvolvimento, a 

qualidade de vida nessas cidades aumentou consideravelmente e, no decorrer de uma geração, 

foi possível prover água e saneamento básico a toda a população. 

Outro grande problema atual se refere ao grande desperdício de água no mundo. Uma 

criança nascida em um país desenvolvido, por exemplo, consome 30 a 50 vezes mais água 

que uma criança de um país em desenvolvimento (UNFPA, 2000, apud UNESCO, 2003). 

Estima-se que, em 2050, mais de 25% da população mundial sofrerá com a escassez crônica 

ou recorrente de água potável. 
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A escassez de água é um conceito relativo, que pode ocorrer em vários níveis de 

abastecimento e demanda. Muitas são as possíveis causas da escassez, porém a maior parte 

delas pode ser amenizada. Em algumas regiões, a pouca disponibilidade de água se deve a 

características climáticas e do relevo, o que, em conjunto com o crescimento populacional e o 

desenvolvimento econômico, potencializa os seus efeitos (UN, 2006). 

Além da quantidade de água disponível, a qualidade da mesma é de vital importância. 

Muitas das regiões que atualmente contêm água suficiente têm seus rios, lagos e águas 

subterrâneas cada vez mais poluídos. Estima-se que metade da população dos países em 

desenvolvimento tenha acesso a fontes poluídas de água, o que aumenta a incidência de 

doenças (UNESCO, 2003). 

O crescimento populacional é um fator que tem impacto direto na disponibilidade de 

água para a população. Na Tabela 2.1 verifica-se que, no decorrer de 50 anos, a 

disponibilidade hídrica diminuiu aproximadamente 3 vezes. A adoção de alternativas para 

economia de água, portanto, deve ser uma prioridade nos próximos anos. 

 

Tabela 2.1. Disponibilidade hídrica no mundo (km³/hab/ano) (WORLD WATER, 1992, apud 

FERREIRA, 2005). 

Região 1950 1960 1970 1980 2000 

África 20,6 16,5 12,7 9,4 5,1 

Ásia 9,6 7,9 6,1 5,1 3,3 

América do Sul 105 80,2 61,7 48,8 28,3 

América do Norte 37,2 30,2 25,2 21,3 17,5 

Europa 5,9 5,4 4,9 4,4 4,1 

Total 178,3 140,2 110,6 89 58,3 

 

2.2. Disponibilidade hídrica no Brasil 

O Brasil é um dos países com maior disponibilidade hídrica do mundo. As vazões dos 

rios em território brasileiro correspondem a 12% de todos os recursos hídricos mundiais. Este 

valor aumenta para 18% ao se considerar rios estrangeiros que ingressam no país (ANA, 

2007).  
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No entanto, a variação da disponibilidade de água no país é muito grande, com 69% 

dos recursos hídricos superficiais presentes na Bacia Amazônica, onde habita apenas 8% da 

população brasileira. Em outras regiões, como o semi-árido nordestino, há secas prolongadas, 

e a disponibilidade de água é considerada um recurso crítico. Na Figura 2.1 verifica-se a 

distribuição do território, da disponibilidade hídrica e da população nas regiões do Brasil.  

 

 

Figura 2.1. Proporções de território, disponibilidade hídrica e população nas regiões 

brasileiras (GHISI, 2006). 

 

Além da irregular distribuição hídrica no Brasil, a desigualdade econômica também é 

um problema a ser enfrentado. De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano do 

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2006), a parcela mais rica da 

população brasileira dispõe de acesso à água e ao saneamento comparável ao de países 

desenvolvidos, enquanto a cobertura de água e esgoto para a parcela mais pobre é comparável 

à do Vietnã, país que, segundo o mesmo relatório, está 35 posições abaixo do Brasil no 

quesito Índice de Desenvolvimento Humano (ANA, 2007). 

Outro ponto a ser observado é a recente urbanização ocorrida no Brasil. Atualmente, 

80% da população brasileira concentra-se em áreas urbanas, com regiões em que este índice 

chega a 90%. Algumas consequências decorrem naturalmente se não houver um cuidadoso 

planejamento urbano, tais como: contaminação de rios e lençóis freáticos por esgotos; 
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enchentes geradas pela falta de drenagem da água das chuvas; poluição orgânica e química, e 

deficiência na coleta e disposição de lixo urbano (TUCCI; HESPANHOL; NETTO, 2000). 

 Ghisi (2006) analisou os dados de crescimento populacional no Brasil e os comparou 

com dados de disponibilidade de água, chegando à conclusão que em 2100 as regiões 

Nordeste e Sudeste terão menos que 1000 m³ de água disponível per capita por ano, valor 

considerado catastroficamente baixo pela UNEP – United Nation Environment Programme. 

Na região Sul, a partir de 2075, o volume será menor que 5000 m³ de água disponível per 

capita por ano, que é considerado baixo. Estes dados mostram que mesmo o Brasil, que 

atualmente tem as maiores reservas de água doce do mundo, pode, em poucas décadas, 

enfrentar sérios problemas com a escassez de água.  

Entretanto, no mesmo estudo, o autor conclui que a utilização em larga escala de água 

pluvial para fins não-potáveis no setor residencial aumentaria a disponibilidade hídrica ao 

longo dos anos. Nas regiões nordeste e sudeste, por exemplo, o valor anteriormente calculado 

de 1000 m³ per capita/ano passaria para 3000 m³ per capita/ano ao se utilizar água da chuva. 

 

2.3. Aproveitamento de Água Pluvial 

O crescimento populacional, a intensa urbanização e a poluição e destruição de rios, 

lagos e mananciais fizeram com que, nos últimos anos, aumentasse a preocupação com a 

utilização de fontes alternativas de água. O aproveitamento de água da chuva nas edificações 

é visto como uma das melhores alternativas pois, além de reduzir o consumo de água potável, 

contribui no combate a enchentes, funcionando como uma medida não-estrutural de drenagem 

urbana (AMORIM; PEREIRA, 2008). 

O aproveitamento de água pluvial, no entanto, não é uma técnica nova. Evidências 

mostram que a água da chuva era utilizada há cerca de 4000 anos na Palestina e na Grécia 

(UNEP, 2000). Um dos exemplos conhecidos de utilização de água pluvial em larga escala na 

Antiguidade é a Fortaleza de Masada, em Israel, onde um volume total de 40000 m³ podem 

ser armazenados em dez reservatórios escavados nas rochas. No México existem cisternas 

ainda em utilização que foram construídas antes da chegada de Colombo à América 

(TOMAZ, 1998 apud FERREIRA, 2005). 
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De acordo com UNEP (2000), alguns fatores devem ser considerados antes de se 

implantar um sistema de coleta e aproveitamento de água pluvial, dentre os quais pode-se 

citar: 

 Tamanho e tipo da superfície de captação da água; 

 Custo de construção e manutenção do sistema; 

 Número de pessoas que utilizarão a água coletada; 

 Se há períodos de seca e, em caso afirmativo, qual sua duração; 

 Fontes alternativas de água. 

 Um sistema de captação de água da chuva pode ser dividido em três elementos: uma 

superfície de coleta, um sistema de transporte da água coletada e o(s) reservatório(s) de 

armazenamento. A superfície de coleta geralmente utilizada é o telhado da edificação. Deve-

se levar em consideração o material de que é feito o telhado, de modo a não haver grandes 

modificações nas propriedades físico-químicas da água (OAS, 2005). 

 Ainda segundo a OAS – Organization of American States, para o encanamento da 

água captada devem ser utilizados materiais inertes, assim como o reservatório ou a cisterna. 

Estes com frequência são construídos de concreto, fibra de vidro ou aço. 

 Simioni et al. (2004) citam algumas das principais vantagens na utilização de água 

pluvial: 

 As superfícies de captação são estruturas já existentes na edificação, como 

telhados, lajes e rampas; 

 Impacto ambiental é baixo comparado com outras fontes de captação e distribuição 

de água; 

 Dependendo do fim a que a água se destina, é necessário pouco ou nenhum 

tratamento;  

 Funciona como um complemento ao sistema convencional de abastecimento de 

água e, deste modo, serve como reserva de água em casos de emergência ou 

interrupção do abastecimento público. 

Kita et al. (1999) apud May (2004) citam que, em Tóquio, a água pluvial é largamente 

utilizada devido a dois fatores: alto índice de superfícies pavimentadas, o que impede um 

escoamento eficaz da água em caso de precipitação; e as grandes distâncias entre a cidade e os 

reservatórios de água, diminuindo, deste modo, o custo de distribuição de água. 
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Segundo Nolde (2007), cerca de 50000 projetos de utilização de água pluvial são 

construídos anualmente na Alemanha, principalmente em residências unifamiliares. Estes 

sistemas usualmente coletam apenas água dos telhados, a qual é filtrada, armazenada e 

utilizada para irrigação, lavação de pisos e superfícies e nas bacias sanitárias. Naquele país já 

se começa a estudar os prós e contras da captação de água pluvial de ruas e pátios. 

  

2.4. Usos finais de água em edificações 

Os estudos sobre usos finais de água em edificações analisam o consumo de diferentes 

aparelhos, como bacias sanitárias, chuveiros, máquinas de lavar roupa, torneiras, irrigação de 

jardins, entre outros. A importância destes levantamentos está no fato de que uma grande 

parcela dos usos de água se destina a fins não potáveis, para os quais a água pluvial pode ser 

utilizada (MARINOSKI, 2007). 

 Proença (2007) realizou um estudo sobre os usos finais de água potável em dez 

edifícios de escritórios na cidade de Florianópolis, e chegou à conclusão de que o maior 

consumo deve-se às bacias sanitárias, com percentuais variando de 52% a 84% do total de 

água. As torneiras aparecem em segundo lugar, com valores de 7% a 38%. Em dois dos 

edifícios analisados havia atividades específicas que contribuíram para aumentar o consumo 

de água potável, como clínicas de exames e consultórios odontológicos. Foi estimado que 

entre 56% e 86% da água potável utilizada poderia ser reutilizada ou substituída por água 

pluvial. Entretanto, estes valores não são atingidos na prática, pois a área de captação é muito 

pequena se comparada ao consumo de água. 

 Kammers (2004) analisou os usos finais de água em 10 edifícios públicos na cidade de 

Florianópolis/SC, e obteve que, em média, 72,1% da água consumida é utilizada em bacias 

sanitárias e mictórios. Na Tabela 2.2 verificam-se os resultados obtidos nos 10 edifícios. 

Considerando outros usos, como irrigação de jardins e lavação de automóveis, a média de 

consumo aumenta para 77%. Para estes fins, a água não precisa ser potável, o que diminui os 

custos de tratamento da água da chuva com desinfecção e filtragem. 
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Tabela 2.2. Usos finais de água em edifícios públicos em Florianópolis/SC 

(KAMMERS,2004) 

Edifício 

Uso final de água (%) 

Bacia 

sanitária 
Mictório Total 

BADESC 55,8 14,3 70,1 

CELESC 31,9 32,8 64,7 

CREA 23,0 47,0 70,0 

DETER 66,6 --- 66,6 

EPAGRI 33,1 43,9 77,0 

Secretaria da Agricultura 27,9 16,4 44,3 

Secretaria de Educação e Inovação 70,0 14,3 84,3 

Secretaria de Segurança Pública 78,8 --- 78,8 

Tribunal de Contas 36,4 45,9 82,3 

Tribunal de Justiça 53,2 29,9 83,1 

Média 47,7 30,6 72,1 

 

 Marinoski (2007), em um estudo que avaliou a possibilidade de aproveitamento de 

água pluvial em uma instituição de ensino em Florianópolis/SC, também verificou que o 

maior consumo se dá nas bacias sanitárias e que o consumo total de água não potável é de 

63,54%. Segundo a autora, no edifício em questão está sendo implantado um Programa de 

Qualidade 5S, que pode ajudar a diminuir o desperdício de água. Na Tabela 2.3 verificam-se 

os consumos individuais para diferentes aparelhos ou atividades. 

 

Tabela 2.3. Usos finais de água em instituição de ensino de Florianópolis/SC (MARINOSKI, 

2007). 

Aparelho ou atividade Consumo (L/dia) Consumo (L/mês) Percentual 

Limpeza de vidros* 0,54 12,50 0,01 

Lavação de calçadas* 14,40 331,20 0,16 

Chuveiro 26,66 613,26 0,30 

Irrigação de jardins* 41,14 946,29 0,47 

Tanque (laboratórios) 79,94 1.838,60 0,91 
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Tabela 2.3. Usos finais de água em instituição de ensino de Florianópolis/SC (MARINOSKI, 

2007) (continuação). 

Aparelho ou atividade Consumo (L/dia) Consumo (L/mês) Percentual 

Bebedouro 109,08 2.508,84 1,25 

Lavação de carros* 172,80 3.974,40 1,97 

Limpeza* 420,00 9.660,00 4,80 

Mictório* 973,28 22.385,49 11,12 

Torneira da pia (cozinha) 1.329,73 30.385,72 15,10 

Torneira de lavatório 1.644,47 37.822,80 18,79 

Bacia sanitária* 3.937,95 90.572,90 45,01 

Total 8.750,00 201.250,00 100 

*Total não potável 5.560,12 127.882,80 63,54 

 

Ferreira (2005) apresentou um estudo sobre o potencial de economia de água 

utilizando-se água pluvial e águas cinzas em um condomínio residencial na cidade de 

Florianópolis/SC. Através de amostragem, foram feitas entrevistas com moradores dos 

apartamentos, a partir das quais foram estimados os usos finais de água em cada bloco do 

condomínio. Como se pode ver na Tabela 2.4, o maior consumo se deu nas bacias sanitárias. 

 

Tabela 2.4. Usos finais de água em condomínio residencial em Florianópolis/SC 

(FERREIRA, 2005). 

Atividade 
Usos finais de água (%) 

Bloco A Bloco B Bloco C Média 

Chuveiro 16,2 23,2 28,6 22,6 

Bacia sanitária 35,1 29,7 34,8 33,2 

Lavatório 10,5 23,4 14,0 16,0 

Lavação de louças 33,6 12,1 14,0 19,9 

Preparo de alimentos 0,4 1,2 0,7 0,8 

Lavação de roupas 2,9 5,9 6,0 4,7 

Limpeza do apartamento 2,1 4,5 1,9 2,9 
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2.5. Qualidade da água pluvial coletada 

 Tão importante quanto a questão da escassez de água no mundo é a qualidade da água 

que pode ser coletada nos sistemas de aproveitamento de água pluvial. Industrialização, 

atividades humanas e desenvolvimento urbano são fatores que têm estrita relação com a 

qualidade da água da chuva, dos rios, lençóis freáticos, etc. Por estes motivos, os riscos à 

saúde humana relacionados a contaminações químicas ou por microorganismos devem ser 

levados em consideração ao se projetar um sistema de aproveitamento de água pluvial 

(SAZAKLI; ALEXOPOULOS; LEOTSINIDIS, 2007). 

 O uso a que se destinará a água da chuva é essencial para se definir se deverá ou não 

haver algum tipo de tratamento da água coletada. Na Tabela 2.5 pode-se verificar o 

tratamento indicado para cada fim. 

 

Tabela 2.5. Tratamento necessário para diferentes usos de água (GROUP RAINDROPS, 

2002). 

Uso requerido pela água Tratamento necessário 

Irrigação de jardins Nenhum tratamento 

Prevenção de incêndio e condicionamento 

de ar 

Cuidados para manter o equipamento de 

estocagem e distribuição em condições de uso 

Fontes e lagoas, descargas de bacias 

sanitárias, lavação de roupas e lavação de 

carros 

Tratamento higiênico, devido ao possível 

contato do corpo humano com a água 

Piscina/banho, consumo humano e preparo 

de alimentos 

Desinfecção para a água consumida direta e 

indiretamente 

 

2.6. Métodos de dimensionamento de reservatórios 

Um reservatório de água pluvial deve ser dimensionado de maneira que não fique 

ocioso por longos períodos e, por outro lado, não provoque o desperdício de água que poderia 

ser coletada. Geralmente o que se busca no cálculo do dimensionamento do reservatório é 

atender a demanda de água pelo maior período possível com o menor custo de implantação e 

manutenção (AMORIM; PEREIRA, 2008). 
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Serão citados primeiramente algoritmos conhecidos como métodos comportamentais 

(Netuno, YAS e YBS), que simulam a operação do sistema ao longo do tempo. Em seguida, 

serão citados um modelo de método estatístico e os modelos práticos brasileiro, alemão, 

inglês e australiano.  

 

2.6.1. Algoritmo Netuno (sem reservatório superior) 

O aplicativo computacional Netuno, primeiramente desenvolvido por Ghisi e Trés 

(2004), considera que a água pluvial é coletada e armazenada em um reservatório, para ser 

utilizada posteriormente, após o enchimento do reservatório. 

O potencial de economia de água potável é calculado a partir dos seguintes dados de 

entrada:  

 Precipitação pluviométrica diária da cidade a ser analisada; 

 Área de captação; 

 Número de moradores; 

 Demanda diária de água potável, podendo ser fixa ou variável; 

 Porcentagem de água potável a ser substituída por pluvial; 

 Coeficiente de aproveitamento; 

 Utilização de um reservatório superior e, em caso afirmativo, seu volume; 

 Volume do reservatório inferior. 

Calcula-se o volume de água que escoa diariamente pela superfície de captação, 

através da Equação 2.1, o volume diário de água pluvial consumido, através da Equação 2.2, e 

o volume disponível no reservatório, através da Equação 2.3. 

 

 (2.1) 

Onde: 

 é o volume diário de água que escoa pela superfície de captação (litros); 

 é a precipitação pluviométrica diária (mm); 

 é a área de captação (m²); 

 é o coeficiente de aproveitamento (adimensional, ). 
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 (2.2) 

 Onde: 

  é o volume de água pluvial consumido no período t (litros); 

  é a demanda de água pluvial no período t (litros/dia/pessoa); 

 é o volume diário de água que escoa pela superfície de captação (litros); 

  é o volume de água pluvial do dia anterior disponível no reservatório 

(litros). 

 

 (2.3) 

 Onde: 

  é o volume de água pluvial disponível no reservatório no período t (litros); 

  é o volume de água pluvial do dia anterior disponível no reservatório 

(litros); 

 é o volume diário de água que escoa pela superfície de captação (litros); 

  é o volume de água pluvial consumido no período t (litros); 

  é o volume do reservatório inferior (litros). 

  

 O potencial de economia de água potável resulta da relação entre o volume total de 

água pluvial consumida e a demanda de água potável no período, de acordo com a Equação 

2.4. 

 (2.4) 

 Onde: 

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

  é o volume de água pluvial consumido no período t (litros); 

  é a demanda de água pluvial no período t (litros/dia/pessoa); 

  é o número de moradores. 

  é a quantidade de dias analisada; 
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 O programa computacional que contém o algoritmo Netuno realiza simulações para 

uma faixa de volumes de reservatórios definida pelo usuário. A partir dos potenciais de 

economia obtidos é possível calcular o volume ideal para o reservatório. 

 O volume ideal do reservatório inferior é calculado a partir de uma constante 

determinada pelo usuário, chamada delta, que representa a mínima diferença entre potenciais 

de economia adjacentes. Considera-se como volume ideal aquele cujo acréscimo no potencial 

de economia é menor ou igual a delta. 

O programa Netuno também calcula a porcentagem de dias no período de análise em 

que a demanda de água pluvial é atendida completamente, parcialmente ou não é atendida. 

Para cada dia analisado durante a simulação, é verificado se o volume consumido é 

igual à demanda diária de água pluvial. Caso afirmativo, considera-se que naquele dia houve 

atendimento completo à demanda de água pluvial. Caso contrário, verifica-se se o volume 

consumido foi maior que zero. Caso afirmativo, naquele dia houve atendimento parcial à 

demanda de água pluvial. Caso contrário, a demanda de água pluvial não foi atendida. 

Também é disponibilizado ao usuário o volume extravasado médio anual. Se o volume 

de água da chuva acumulado durante um dado dia somado ao volume de água da chuva 

disponível no reservatório inferior for maior que o volume total do reservatório inferior, certa 

quantidade de água será extravasada. O programa realiza a soma de todo o volume 

extravasado e divide o resultado pela quantidade de anos dos dados de precipitação. 

Outro dado presente no programa é o consumo total mensal de água. Calcula-se a 

soma das demandas diárias de água pluvial, que pode ser fixa ou variável, e multiplica-se pelo 

número de moradores. Este resultado é multiplicado por 30 e dividido pela quantidade de dias 

dos dados de precipitação. Para simplificar os resultados, considera-se um mês com 30 dias.  

 

2.6.2. Algoritmo Netuno (com reservatório superior) 

Pode-se realizar a simulação com o algoritmo Netuno considerando-se que a água é 

armazenada inicialmente em um reservatório inferior e, posteriormente, é recalcada para um 

reservatório superior. O volume de água que escoa diariamente pela superfície de captação 

continua sendo calculado pela Equação 2.1. 

Com a Equação 2.5 calcula-se o volume de água pluvial armazenado no reservatório 

inferior em um dado dia. 
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 (2.5) 

Onde: 

  é o volume de água pluvial armazenado no reservatório inferior no início do dia 

t (litros); 

  é o volume do reservatório inferior (litros); 

  é o volume diário de água que escoa pela superfície de captação (litros); 

  é o volume de água pluvial disponível no reservatório inferior no fim do dia t 

(litros); 

 

A seguir, calcula-se o volume de água pluvial que pode ser recalcado para o 

reservatório superior, através da Equação 2.6. 

 (2.6) 

 

Onde: 

  é o volume recalcado no dia t (litros); 

  é o volume de água pluvial armazenado no reservatório inferior no início do dia 

t (litros); 

  é o volume do reservatório superior (litros); 

  é o volume disponível no reservatório superior no fim do dia anterior 

(litros). 

 

O volume de água pluvial disponível no reservatório inferior ao final de um dado dia é 

a diferença entre o que havia no início do dia e o que foi recalcado, como se observa na 

Equação 2.7. 

 (2.7) 

Onde: 

  é o volume de água pluvial disponível no reservatório inferior no fim do dia t 

(litros); 
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  é o volume de água pluvial armazenado no reservatório inferior no início do dia 

t (litros); 

  é o volume recalcado no dia t (litros). 

 

O volume de água pluvial disponível no reservatório superior no início de um dado dia 

(após o recalque) é calculado através da Equação 2.8. 

 (2.8) 

Onde: 

  é o volume de água pluvial armazenado no reservatório superior no início do dia 

t (litros); 

  é o volume de água pluvial disponível no reservatório superior no fim do 

dia anterior (litros); 

  é o volume recalcado no dia t (litros). 

 

O volume consumido de água pluvial depende da demanda diária de água pluvial e do 

volume armazenado no reservatório superior. O cálculo é realizado através da Equação 2.9. 

 

 (2.9) 

 

Onde: 

 é o volume de água pluvial consumido no período t (litros); 

 é a demanda de água pluvial no período t (litros/dia/pessoa); 

 é o volume armazenado no reservatório superior no início do dia t (litros). 

 

O volume de água pluvial disponível no reservatório ao final de um dado dia pode ser 

obtido pela Equação 2.10. 

 

 (2.10) 
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Onde: 

 é o volume disponível no reservatório superior no fim do dia t (litros); 

 é o volume armazenado no reservatório superior no início do dia t (litros); 

 é o volume de água pluvial consumido no período t (litros). 

 

 O potencial de economia de água potável é calculado da mesma forma que ao se 

considerar apenas o reservatório inferior, ou seja, através da Equação 2.4. 

 

2.6.3. YAS (Yield After Spillage – Consumo Depois do Enchimento) 

No Método YAS, o volume de água pluvial coletado será utilizado somente no dia 

seguinte. Nos sistemas em que há um reservatório inferior e um superior, isto significa que a 

água será recalcada para o superior no início do dia seguinte (CHIU; LIAW, 2008). 

Se a análise for feita sem a utilização de um reservatório superior, a diferença entre o 

Netuno e o YAS encontra-se no cálculo do volume de água pluvial consumido. Para este 

último método, tal volume é calculado pela Equação 2.11.  

 

 (2.11) 

 Onde: 

  é o volume de água pluvial consumido no período t (litros); 

  é a demanda de água pluvial no período t (litros/dia/pessoa); 

  é o volume de água pluvial do dia anterior disponível no reservatório 

(litros). 

 

2.6.4. YBS (Yield Before Spillage – Consumo Antes do Enchimento) 

Este método considera que a água é recalcada e consumida enquanto ainda está 

chovendo ou logo depois da chuva. Como consequência disso, dependendo do volume de 

água precipitado, ao final do dia não haverá folga no reservatório (CHIU; LIAW, 2008). 
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A diferença entre o Netuno e o YBS, desconsiderando a utilização de um reservatório 

superior, está na expressão do volume armazenado no reservatório inferior, como se pode ver 

na Equação 2.12. 

 (2.12) 

 Onde: 

  é o volume de água pluvial disponível no reservatório no período t (litros); 

  é o volume de água pluvial do dia anterior disponível no reservatório 

(litros); 

 é o volume diário de água que escoa pela superfície de captação (litros); 

  é o volume de água pluvial consumido no período t (litros); 

  é o volume do reservatório inferior (litros). 

O cálculo do volume consumido é o mesmo para o Netuno e o YBS. 

 

2.6.5. Métodos Estatísticos 

Group Raindrops (2002) propõe um método estatístico, utilizando dados de dias 

consecutivos com ou sem chuvas para o dimensionamento de reservatórios. A utilização de 

dias consecutivos com chuva é geralmente utilizada para regiões com períodos de seca, pois 

deste modo pode-se usar a água coletada nas estações chuvosas nos períodos de estiagem. 

Inicialmente calcula-se a probabilidade de ocorrência do evento, através do Método de 

Weibull, conforme a Equação 2.13, e o tempo de recorrência para cada evento, através da 

Equação 2.14. 

 (2.13) 

Onde: 

  é a probabilidade de ocorrência do evento; 

  é a frequência; 

  é a frequência acumulada. 

 (2.14) 
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 Onde: 

  é o tempo de recorrência (dias); 

  é a probabilidade de ocorrência do evento. 

 

Em seguida calcula-se a variável reduzida (X), através da Equação 2.15. 

 (2.15) 

Onde: 

 é a variável reduzida através da Lei de Gumbel. 

Define-se a relação entre a variável reduzida (X) e o número de dias consecutivos sem 

chuva. O tempo de recorrência relaciona-se com o intervalo de dias consecutivos sem chuva, 

e é utilizado como parâmetro para se calcular o volume do reservatório, utilizado a Equação 

2.16. 

 (2.16) 

 Onde: 

  é o volume do reservatório (litros); 

  é a demanda diária de água pluvial per capita (litros/dia/pessoa); 

  é o número de habitantes; 

  é o intervalo de dias consecutivos sem chuva 

 

2.6.6. Métodos Práticos 

A Norma NBR 15527 (ABNT, 2007) cita alguns métodos empíricos, entre eles o 

Método prático brasileiro, o alemão, o inglês e o australiano. Coelho (2008) comparou estes 

métodos para diferentes tipos de edificações – casa urbana, casa rural, edifício e indústria. O 

método considerado mais eficiente foi o australiano. O autor cita que os métodos brasileiro, 

alemão e inglês não são aconselháveis por não levarem em consideração o regime de chuvas 

da região sendo analisada, o que resulta em um superdimensionamento do reservatório. 

O Método prático brasileiro utiliza a Equação 2.17 para o cálculo do volume do 

reservatório. 

 (2.17) 
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 Onde: 

  é o volume do reservatório a ser adotado (litros); 

  é a precipitação média anual (mm); 

  é a área de captação (m²); 

  é o número de meses com pouca chuva ou seca 

 

 A Equação 2.18 representa o Método prático alemão. 

 (2.18) 

 Onde: 

 é o volume do reservatório (litros); 

  é o volume anual aproveitável de água pluvial (litros); 

  é a demanda anual de água não potável (litros). 

 

 Para se utilizar o Método prático inglês, o volume do reservatório é calculado através 

da Equação 2.19.  

 (2.19) 

 Onde: 

 é o volume do reservatório (litros); 

  é a precipitação média anual (mm); 

  é a área de captação (m²). 

 

 No Método prático australiano, o cálculo do volume do reservatório é realizado por 

tentativas, até que sejam obtidos valores ótimos de confiança e volume do reservatório. 

Inicialmente calcula-se o volume mensal de água pluvial, conforme a Equação 2.20. 

 (2.20) 

Onde: 

  é o volume mensal de água pluvial (m³); 

  é a área de captação (m²); 

  é o coeficiente de escoamento superficial (adimensional, geralmente 0,8); 
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  é a precipitação média mensal (mm). 

  

 Em seguida são calculados os volumes de água disponível no reservatório, ao final de 

cada mês, através da Equação 2.21. 

 (2.21) 

Onde: 

  é o volume disponível no final do mês t (m³); 

  é o volume disponível no início do mês t (m³); 

  é o volume mensal de água pluvial no mês t (m³); 

  é a demanda mensal (m³). 

 Quando . 

 

 A confiança do sistema é calculada através da Equação 2.22. 

 (2.22) 

Onde: 

  é a falha; 

  é o número de meses em que a demanda não foi atendida, ou seja, . 

  é o número de meses analisados. 

 Recomenda-se a adoção de valores de confiança entre 90 e 99%. 

 

2.7. Estudos sobre a utilização de água pluvial 

Ghisi e Oliveira (2007) analisaram o potencial de economia resultante da instalação de 

um sistema conjunto de captação da água da chuva (para máquinas de lavar roupa e descarga 

das bacias sanitárias) e reaproveitamento de águas cinza (somente para descarga das bacias 

sanitárias) em duas casas na cidade de Palhoça, região metropolitana de Florianópolis. 

Também foram feitas simulações individuais para água da chuva ou águas cinza, com o 

auxílio do algoritmo Netuno. Utilizando-se somente água pluvial, os autores obtiveram altos 

potenciais de economia, de 35,5% para a residência A, com um reservatório de 5000 litros, e 

33,6% para a residência B, utilizando um reservatório de 3000 litros, com reservatórios 
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superiores de 250 litros para ambas. No entanto, a análise econômica realizada mostrou que 

este sistema não seria economicamente vantajoso, devido às baixas tarifas de água cobradas 

no Brasil. O período de retorno corrigido, utilizando-se somente água pluvial, foi de 25 anos 

para a residência A, e de 116 anos para a residência B, com uma taxa mínima de atratividade 

de 1% ao ano para ambos os casos. Foi ressaltado que serão necessários incentivos 

governamentais para que a implementação de sistemas de aproveitamento de água pluvial seja 

viável no setor residencial no Brasil. 

Coombes et al. (2002) instalaram um sistema de captação de água da chuva em 

Newcastle, Austrália. O reservatório de água pluvial foi planejado de modo a suprir o 

consumo nos banheiros, água quente e usos externos, de acordo com dados de consumo dos 

habitantes e superfícies de coleta da água da chuva. Os autores não detalharam os cálculos 

realizados para o dimensionamento dos reservatórios. A água pluvial teve diversos parâmetros 

analisados, como pH, níveis de coliformes fecais, de nitratos, amônia, chumbo, e foi 

considerada aceitável para os usos citados. Foi realizada uma detalhada análise econômica do 

caso, e chegou-se à conclusão de que o custo da água pluvial é consideravelmente menor que 

o custo da água encanada. Os autores citaram que, em larga escala, a utilização de água 

pluvial diminuiria os custos com a construção de novas represas e seu consequente impacto 

ambiental. 

Marinoski (2007) estudou a viabilidade econômica da implantação de um sistema de 

aproveitamento de água pluvial para usos não potáveis em uma instituição de ensino 

localizada em Florianópolis. Para tal, fez levantamentos sobre os hábitos de consumo dos 

usuários e sobre os tempos médios de utilização de aparelhos ou instalações, como 

bebedouros, pias e banheiros. Com estes dados, e utilizando o algoritmo Netuno, concluiu que 

havia um potencial de economia de água potável de 45,8%, utilizando um reservatório 

inferior de 30000 litros e um reservatório superior com volume de 6000 litros. Através de uma 

pesquisa de mercado sobre os custos de construção, mão-de-obra, energia elétrica para 

funcionamento das bombas, e considerando a economia citada, o período de retorno do 

investimento estimado foi de 4 anos e 10 meses. A autora concluiu que este sistema é 

economicamente viável, dado o baixo período de retorno e o alto potencial de economia. 

Chilton et al. (2000) realizaram um estudo sobre a instalação de um sistema de 

captação de água pluvial em um supermercado em Thamesmead, Reino Unido. O volume do 

reservatório escolhido foi de 14,53 m³, por ser um valor próximo ao consumo de água potável 
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de cinco dias. A economia de água potável anual obtida foi de, em média, 687,2 m³. 

Considerando o custo da água potável na região, conclui-se que há uma economia de £646 por 

ano, que resulta em um payback simples de aproximadamente 12 anos, dado que o sistema 

custou cerca de £7700. Os autores citam que o maior custo na construção do sistema refere-se 

ao reservatório, com aproximadamente 65% do custo total. Os autores concluem que o 

reservatório foi superdimensionado, pois na maior parte do tempo era mantido no nível 

mínimo, e comentam que, dependendo principalmente da área de captação e da precipitação 

pluviométrica, um reservatório menor diminui os custos iniciais e não tem um impacto tão 

grande na diferença de economia de água. 

Tavares et al. (2008) analisaram o potencial de economia de água potável em postos 

de combustíveis em Brasília utilizando o algoritmo Netuno. O uso final considerado foi a 

lavação de automóveis, com um consumo de 150 a 250 litros por veículos. O potencial de 

economia médio obtido foi de 32,7%. Os autores fizeram uma análise econômica do caso, 

mas na cidade em questão é cobrada uma tarifa sobre o volume de esgoto gerado, o que 

aumenta consideravelmente o tempo de recuperação do capital, que nas simulações realizadas 

não ficou inferior a 94 meses. Um dos casos analisados obteve valor presente líquido 

negativo, ou seja, não é economicamente vantajoso. Fica claro que deve haver incentivos 

governamentais para que a utilização de água pluvial seja atrativa. 

Apesar de fugir do escopo deste estudo, diversos artigos detalham a instalação de 

sistemas de captação de água da chuva para usos na agricultura. Dentre eles, pode-se citar 

Goel e Kumar (2004), Hatibu et al. (2005), Ngigi et al. (2005), Panigrahi et al. (2006) e Wei 

et al. (2004). Percebe-se que a maior parte dos estudos conduzidos nesta área é relativa a 

países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde a agricultura é essencialmente 

extensiva, devido aos custos mais baixos. Os autores citam que o aproveitamento de água 

pluvial na agricultura poderia ser utilizado como uma medida eficiente no combate à fome e à 

pobreza.  
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3. METODOLOGIA 

Neste capítulo serão descritas as mudanças propostas para o programa computacional 

Netuno. A principal modificação se deu na linguagem de programação utilizada, o Delphi.  

Nesta nova versão do programa, foram implementados um método para demanda 

variável com período definido pelo usuário, a possibilidade de modificar as propriedades dos 

gráficos e de exportação dos dados, e um módulo para realização de análise econômica de um 

sistema de aproveitamento de água pluvial.  

Em seguida, serão detalhadas as simulações realizadas de modo a comparar o 

algoritmo do Netuno com os métodos YAS e YBS.  

 

3.1. Utilização do Delphi para desenvolvimento do Netuno 

O Delphi é tanto um ambiente para desenvolvimento de software quanto uma 

linguagem de programação (antigamente conhecida como Object Pascal). Sua principal 

característica é o VCL – Visual Component Library, uma biblioteca que disponibiliza ao 

programador os componentes do Windows através de classes e componentes gráficos, 

facilitando a criação do layout do aplicativo. 

As principais vantagens do Delphi são: 

 Facilidade de uso: como o Delphi é uma linguagem de alto nível, seu aprendizado e 

aprimoramento tende a ser simples. O código-fonte de um programa geralmente é de 

fácil leitura, pois é organizado em funções e procedimentos; 

 Tamanho do aplicativo: os programas desenvolvidos em Delphi não dependem de 

grandes bibliotecas de funções, como é o caso do Matlab. Por este motivo, o tamanho 

do arquivo executável gerado é pequeno, podendo ser facilmente colocado à 

disposição na internet; 

 Desempenho: o Delphi está entre as linguagens com melhor desempenho no ambiente 

Windows. Por este motivo, pode ser utilizado para fins computacionalmente intensos, 

como aplicativos gráficos ou cálculos envolvendo vetores e matrizes. 
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Pode-se citar como desvantagens do Delphi: 

 Popularidade: o Delphi não é tão comum quanto linguagens como C, C++ ou Java, 

portanto, a manutenção ou aprimoramento de aplicativos desenvolvidos nesta 

linguagem pode ser prejudicada por falta de programadores; 

 Não é multiplataforma. Programas escritos no Delphi rodam somente no Windows. 

Segundo Net Applications (2009), cerca de 89% dos computadores rodam este sistema 

operacional. Portanto, para muitas aplicações este não é um grande problema. 

 

3.2. Demanda variável de água potável 

Nesta versão do programa computacional Netuno o usuário pode definir a demanda 

diária de água potável como variável. Para isto, o período de repetição deve ser inserido. 

 A segunda versão do Netuno continha a opção de demanda variável semanal, que, 

dependendo do caso, poderia mostrar resultados mais precisos que demanda fixa. No entanto, 

pode haver casos em que a demanda não varia semanalmente, e sim num período maior ou 

menor.  

 Com relação às etapas de cálculo do potencial de economia, há poucas diferenças entre 

a simulação para demanda fixa ou demanda variável de água potável.  

 

3.3. Propriedades dos gráficos e exportação dos dados 

Foram adicionadas funcionalidades referentes a propriedades dos gráficos, como a 

modificação do título e do texto dos eixos, o estilo dos marcadores e a cor da linha e dos 

marcadores. 

Também foi acrescentada a opção de salvar os gráficos em formato JPG e exportar os 

dados das simulações em formato CSV.  

 

3.4. Análise econômica 

A possibilidade de realizar uma análise econômica de um sistema de captação de água 

da chuva permite ao usuário verificar se tal construção é economicamente vantajosa ao longo 

do tempo. 
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Para tal análise, são necessários os seguintes dados de entrada: período para análise, 

taxa de inflação, tarifas de cobrança de água potável, custos de construção e manutenção do 

sistema e taxa mínima de atratividade do investimento. Os dados de saída disponíveis para o 

usuário são: o tempo de retorno do investimento, também conhecido como payback corrigido, 

o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. 

 

3.4.1. Período para análise 

Neste campo o usuário deve definir qual o período em que a análise será efetuada. Por 

motivos práticos, não se pode realizar a simulação para mais de 50 anos, pois a imprecisão 

dos custos de manutenção e da água potável, assim como a economia de água, após tanto 

tempo, torna os resultados pouco confiáveis. 

  

3.4.2. Tarifas de cobrança de água potável 

Uma prática comum das companhias de águas e saneamento é taxar a água de modo 

diferenciado dependendo da faixa de consumo. No Brasil é comum haver uma taxa fixa para 

consumo de até 10 m³ de água potável e, a partir deste valor, o custo por m³ aumenta 

gradativamente. 

Para poder realizar a simulação da economia monetária mensal ao se utilizar água da 

chuva, o usuário deve conhecer as faixas de consumo (em m³) e seus respectivos custos. Estes 

dados são disponibilizados pela companhia de águas e saneamento da região. 

 

3.4.3. Custos de construção e manutenção 

Além da economia mensal, devem ser informados ao programa Netuno os custos de 

construção (incluindo o(s) reservatório(s), mão-de-obra e equipamentos, como motobombas), 

de operação (como a energia elétrica necessária às motobombas) e de manutenção do sistema, 

como limpeza dos reservatórios e das calhas, tratamento da água pluvial, reposição de 

equipamentos, entre outros. 

Estes custos podem ser divididos em duas categorias: 

 Fixos: ocorrem uma única vez. Ex.: custo da mão-de-obra, dos reservatórios e dos 

equipamentos; 
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 Variáveis: ocorrem periodicamente e seu valor pode ou não aumentar a uma taxa 

constante, geralmente a inflação. Ex.: energia elétrica gasta nas motobombas, limpeza 

dos reservatórios e calhas. 

 

3.4.4. Custo de energia elétrica para operação da motobomba 

A maior parte dos sistemas de captação de águas pluviais contém um reservatório 

inferior, onde a água da chuva é primeiramente armazenada, e um reservatório superior, a 

partir do qual é distribuída e consumida. Nestes casos, é necessária a utilização de uma 

motobomba que recalque a água do reservatório inferior para o superior. 

A fim de calcular o consumo mensal de energia elétrica, necessita-se saber o volume 

diário de água recalcada, para estimar o tempo que a motobomba fica ligada diariamente. 

Como as chuvas se distribuem de maneira irregular durante o ano, em alguns meses 

haverá menos água a ser recalcada e, consequentemente, menor consumo de energia elétrica 

por parte da motobomba. Para contornar tal problema, a solução proposta foi de realizar 

médias mensais de precipitações pluviométricas. 

O programa Netuno realiza as seguintes tarefas: 

 Os dados de precipitação são truncados para um número inteiro de anos. Estes são 

divididos em 12 meses de 30 dias. Por este motivo, para cada ano cinco dias são 

descartados; 

 Para cada um dos meses, obtém-se o volume total de água pluvial recalcado do 

reservatório inferior para o superior; 

 Calcula-se a média, para cada um dos 12 meses, do volume total recalcado; 

 A partir das especificações da motobomba (potência e vazão), calcula-se quanto 

tempo esta ficou ligada durante cada mês; 

 Sabendo-se o a tarifa de cobrança de energia elétrica calcula-se o gasto monetário 

mensal para operação da motobomba; 

 Aplica-se o reajuste devido à inflação de acordo com a taxa definida pelo usuário. 

A inflação ocorre todos os meses, mas o reajuste acontece a intervalos fixos. 
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O volume total recalcado em cada mês é dado pela Equação 3.1. 

 (3.1) 

Onde: 

 é o mês para o qual se deseja calcular o volume total.  varia de 0 a 11; 

 é o ano em que se realiza o somatório; 

 é o número total de anos dos dados de precipitação; 

 é o dia do mês cujo volume recalcado está sendo somado; 

 é o volume de água pluvial diário recalcado (litros). 

 

O duplo somatório da Equação 3.1 realiza a soma de todos os volumes recalcados para 

um dados mês i. O índice , através das iterações, garante que serão somados 

os volumes para o mesmo mês no decorrer dos anos dos dados de precipitação. 

Do modo como foi apresentada a equação, os meses variam de 0 a 11. É importante 

ressaltar que estes não correspondem aos meses reais do ano – janeiro, fevereiro, março, etc., 

e sim a períodos de 30 dias, utilizados apenas para se ter uma noção da distribuição das 

chuvas e volumes recalcados no decorrer de aproximadamente um ano. 

A média entre os volumes recalcados mensais, utilizada para diminuir os efeitos da 

variação das chuvas para uma mesma época do ano, é dada pela Equação 3.2. 

 (3.2) 

Onde: 

 é a média dos volumes totais recalcados no mês  (litros).  varia de 0 a 

11; 

 é o volume total recalcado no mês  (litros).  varia de 0 a 11; 

 é o número total de anos dos dados de precipitação. 

 

O tempo total durante um dado mês em que a motobomba fica ligada é dado pela 

Equação 3.3. 

 (3.3) 
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Onde: 

 é o tempo total que a(s) motobomba(s) funciona(m) durante o mês  (horas); 

 é a média dos volumes totais recalcados no mês  (litros).  varia de 0 a 

11; 

 é a vazão de cada motobomba (litros/hora). 

 

O consumo de energia elétrica da motobomba em um dado mês é calculado através da 

Equação 3.4. 

 (3.4) 

Onde: 

 é a energia elétrica consumida pela(s) motobomba(s) no mês  (kWh); 

 é a potência total da(s) motobomba(s) (kW); 

 é o tempo total que a(s) motobomba(s) funciona(m) durante o mês  (horas); 

 

 O valor da despesa com energia elétrica da motobomba é calculado com uma fórmula 

modificada dos juros compostos. Essa adaptação foi realizada para levar em consideração 

que, apesar de a inflação ocorrer de modo contínuo, o reajuste das tarifas ocorre a intervalos 

discretos. 

 Para um dado mês, a tarifa de energia elétrica é obtida pela Equação 3.5. A única 

diferença entre esta expressão e a fórmula clássica dos juros compostos é o fator  no 

expoente. 

 (3.5) 

 

Onde: 

  é a tarifa de energia elétrica no mês  (R$). 

  é a tarifa de energia elétrica no início do período de análise (R$); 

  é a taxa de inflação no mês (%); 

  é dado pela Equação 3.6. 
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 (3.6) 

Onde: 

  é o mês para o qual se está calculando a tarifa de energia elétrica; 

  é o operador módulo, ou seja, o resto da divisão entre  e ; 

  é o intervalo entre reajustes da tarifa de energia elétrica (meses). 

 

 O expoente da Equação 3.5 garante que o aumento da tarifa não ocorrerá de maneira 

contínua, e sim com saltos, a cada  meses. 

 

3.4.5. Taxa mínima de atratividade 

Segundo Brom e Balian (2007), a taxa mínima de atratividade simboliza o retorno 

mínimo aceitado pelo investidor, ou seja, se o investimento remunerar abaixo desta taxa, é 

considerado inaceitável pelo mesmo. 

Na prática, é definida como a taxa que o mercado oferece em uma aplicação de 

capital, como poupança, fundos de renda fixa, etc. 

 

3.4.6. Tempo de retorno do investimento 

O tempo de retorno do investimento, também conhecido como payback, representa o 

tempo necessário para que um investimento seja recuperado ou para que traga retorno 

financeiro ao investidor (BROM; BALIAN, 2007). 

Neste trabalho as simulações realizadas utilizarão o método conhecido como payback 

corrigido, que leva em consideração a taxa mínima de atratividade, ou seja, o tempo de 

retorno refere-se ao conjunto do investimento realizado com o retorno mínimo exigido pelo 

usuário. 
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3.4.7. Valor presente líquido 

De acordo com Casarotto Filho e Kopittke (1992), o valor presente líquido 

proporciona uma comparação entre o valor do investimento e os retornos esperados. Na 

prática, calcula-se o valor presente líquido para cada período através da Equação 3.7. 

 (3.7) 

Onde: 

 é o valor presente líquido em um dado período t (R$); 

  é o custo de construção do sistema de captação de águas pluviais (R$); 

  é o período para o qual o cálculo contido no somatório está sendo realizado; 

  é o fluxo de caixa líquido no período n, ou seja, a diferença entre a economia 

no consumo de água e os custos de manutenção do sistema (R$); 

 é a taxa mínima de atratividade (adimensional). 

 

3.4.8. Taxa interna de retorno 

Segundo Brom e Balian (2007), a taxa interna de retorno de um investimento 

representa a taxa média de retorno de um investimento de modo a repor o investimento 

realizado. Tal taxa pode ser obtida através da Equação 3.8, que é a Equação 3.7 igualada a 

zero e com a taxa mínima de atratividade substituída pela TIR.  

 (3.8) 

 Onde: 

  é o custo de construção do sistema de captação de águas pluviais (R$); 

  é o período para o qual o cálculo contido no somatório está sendo realizado; 

  é o fluxo de caixa líquido no período n, ou seja, a diferença entre a economia 

no consumo de água e os custos de manutenção do sistema (R$); 

 T é o período total da análise (meses) 

  é a taxa interna de retorno (adimensional). 
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 Percebe-se claramente que, ao isolar a variável TIR, o polinômio resultante terá grau 

T. Para solucionar tal problema, recorre-se a métodos numéricos. Neste trabalho, e na 

implementação atual do programa Netuno, será utilizado o Método das Secantes. 

 

3.4.8.1. Método das Secantes 

Geralmente, ao se recorrer a métodos numéricos para a obtenção de raízes de funções, 

conhece-se seu comportamento. Para a obtenção da taxa interna de retorno, será calculado o 

valor presente líquido para duas taxas mínimas de atratividade diferentes (0% e 1%) e, através 

do método das secantes, esta taxa convergirá ao longo das iterações para a taxa interna de 

retorno. 

As taxas iniciais foram adotadas arbitrariamente. Experimentalmente verificou-se que, 

para maiores diferenças entre estas, em alguns casos o método das secantes não convergia 

para a raiz da função. 

A utilização das taxas iniciais 0% e 1% invariavelmente acaba aumentando a 

quantidade de iterações necessárias para se atingir a exatidão desejada. No entanto, devido à 

simplicidade do método das secantes, tal aumento na quantidade dos cálculos não chega a ter 

um impacto perceptível no desempenho do programa.  

O cálculo é feito da seguinte maneira: 

1) Calcula-se o valor presente líquido do investimento para as taxas 0% e 1%, ou seja, 

 e ; 

2) Iniciam-se as iterações, com i=3, de acordo com a Equação 3.9, até que se atinja uma 

tolerância mínima, de 0,001. Para cada taxa obtida nas iterações, calcula-se o valor 

presente líquido. 

 (3.9) 

 Onde: 

  é a taxa de retorno do investimento na iteração i (adimensional); 

  é o valor presente líquido calculado na iteração i-1 (R$); 
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3.5. Estudo de caso para análise econômica 

Como forma de testar o módulo de análise econômica, foi considerado um caso 

hipotético de uma residência em Florianópolis/SC. Os dados de entrada desta simulação 

encontram-se na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1. Dados de entrada do Netuno para simulação de análise econômica. 

Precipitação pluviométrica Dados de 3 anos de Florianópolis/SC 

Área de captação (m²) 300 

Demanda diária de água potável (litros/pessoa) 300 

Número de moradores 5 

Porcentagem de água potável a ser substituída 

por pluvial (%) 
50 

Coeficiente de aproveitamento 0,8 

Reservatório superior (litros) 1000 

Reservatório inferior (litros) 10000 

 

Para a análise econômica, o período total de análise escolhido foi de 20 anos, taxa 

mínima de atratividade de 2% e taxa de inflação de 0,3% ao mês. As tarifas de água e de 

energia elétrica foram consideradas com reajuste a cada 12 meses. Os custos utilizados foram 

os seguintes: 

 Valor do reservatório inferior: R$ 2000; 

 Valor do reservatório superior: R$ 200; 

 Mão-de-obra: R$ 500; 

 Tubulações: R$ 300; 

 Acessórios: R$ 400; 

 Motobomba ½ HP, vazão de 1800 litros/hora: R$ 300; 

 Manutenção: R$ 90 a cada 12 meses; 

 Tratamento da água pluvial (cloração): R$ 70 a cada 20 meses; 

Foi adotada uma tarifa de energia elétrica de R$ 0,40 por kWh, utilizada pela 

motobomba para o recalque da água pluvial do reservatório inferior para o superior. 
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A tarifa de água e esgoto segue a Tabela 3.2, baseada na tarifa residencial real cobrada 

no estado de Santa Catarina. 

 

Tabela 3.2. Tarifas residenciais de água e esgoto em Santa Catarina. 

Faixa Volume (m³) Valor (R$) 

1 Até 10 23,53 (fixo) 

2 Entre 10 e 25 4 (por m³) 

3 Entre 25 e 50 6 (por m³) 

4 Acima de 50 7 (por m³) 

 

Além dos valores apresentados na Tabela 3.2, o valor da conta de água inclui uma 

tarifa de esgoto de 100% do valor calculado a partir do consumo de água potável. 

 

3.6. Comparação entre Netuno, YAS e YBS 

A fim de analisar as diferenças dos resultados entre os métodos Netuno, YAS e YBS, 

mostrados nas seções 2.6.1 a 2.6.4, foi modificado o código-fonte do programa Netuno.  

Como a maior parcela dos sistemas de aproveitamento de águas pluviais utiliza 

simultaneamente um reservatório inferior e um superior, foram desenvolvidas extensões para 

os algoritmos YAS e YBS, de modo que fosse incluído o cálculo do volume recalcado de 

água da chuva e, consequentemente, o consumo de água pluvial somente podendo ocorrer a 

partir do reservatório superior. 

 

3.6.1. Método YAS com reservatório superior 

Ao se considerar a utilização de um reservatório superior, a diferença entre os métodos 

reside somente no cálculo do volume recalcado, e não mais no volume consumido. Percebe-

se, na Equação 3.10, que o método YAS considera o volume armazenado no reservatório 

inferior no dia anterior. 

 (3.10) 
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Onde: 

 é o volume recalcado no dia t (litros); 

 é o volume armazenado no reservatório inferior no início do dia anterior 

(litros); 

 é o volume do reservatório superior (litros); 

 é o volume disponível no reservatório superior no fim do dia anterior 

(litros). 

 

3.6.2. Método YBS com reservatório superior 

Os dois métodos analisados anteriormente (Netuno e YAS) obedecem a Equação 3.10 

para o cálculo do volume disponível de água pluvial ao final de um dado dia. Percebe-se 

claramente que é impossível que o reservatório esteja cheio ao final do dia, não importando a 

quantidade de chuva disponível.  

A principal característica do método YBS é justamente a possibilidade de essa folga 

não existir. Ao se utilizar um reservatório superior, o único meio de isso ser alcançado é 

fazendo com que a água pluvial seja recalcada duas vezes ao dia, a primeira antes ou durante 

o consumo e a segunda após o consumo (geralmente à noite).  

Com a Equação 3.11 calcula-se o volume de água pluvial armazenado no reservatório 

inferior em um dado dia. 

 (3.11) 

Onde: 

 é o volume de água pluvial armazenado no reservatório inferior no início do dia 

t (antes de ser recalcado) (litros); 

 é o volume do reservatório inferior (litros); 

 é o volume diário de água que escoa pela superfície de captação (litros); 

 é o volume disponível no reservatório inferior no fim do dia anterior 

(litros). 
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O primeiro volume de água pluvial a ser recalcado é calculado através da Equação 

3.12. 

 (3.12) 

Onde: 

 é o primeiro volume recalcado no dia t (litros); 

 é o volume armazenado no reservatório inferior no início do dia t (litros); 

 é o volume do reservatório superior (litros); 

 é o volume disponível no reservatório superior no fim do dia anterior 

(litros). 

 

O volume de água pluvial disponível no reservatório inferior depois do primeiro 

recalque é dado pela Equação 3.13. 

 (3.13) 

Onde: 

 é o volume de água pluvial disponível no reservatório inferior após haver o 

primeiro recalque (litros); 

 é o volume do reservatório inferior (litros); 

 é o volume disponível no reservatório inferior no fim do dia anterior 

(litros); 

 é o volume diário de água que escoa pela superfície de captação (litros); 

 é o volume recalcado no dia t (litros). 

 

O volume de água pluvial disponível no reservatório superior no início de um dado dia 

(após o primeiro recalque) é dado pela Equação 3.14. 

 (3.14) 

Onde: 

 é o volume armazenado no reservatório superior no início do dia t (litros); 

 é o volume disponível no reservatório superior no fim do dia anterior 

(litros); 

 é o primeiro volume recalcado no dia t (litros). 
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O volume de água pluvial consumido em um dado dia é calculado pela Equação 3.15. 

 (3.15) 

Onde: 

 é o volume de água pluvial consumido no dia t (litros); 

 é a demanda de água pluvial no período t (litros/dia/pessoa); 

 é o volume armazenado no reservatório superior no início do dia t (litros). 

 

Após tal consumo, calcula-se o volume de água potável disponível no reservatório 

superior, através da Equação 3.16. 

 (3.16) 

Onde: 

 é o volume disponível no reservatório superior após o consumo diário de água 

pluvial do dia t (litros); 

 é o volume armazenado no reservatório superior no início do dia t (litros); 

 é o volume de água pluvial consumido no dia t (litros); 

 

O segundo volume de água pluvial a ser recalcado é obtido pela Equação 3.17. 

 (3.17) 

Onde: 

 é o segundo volume de água pluvial recalcado no dia t (litros); 

 é o volume de água pluvial disponível no reservatório inferior após haver o 

primeiro recalque (litros); 

 é o volume do reservatório superior (litros); 

 é o volume disponível no reservatório superior após o consumo diário de água 

pluvial do dia t (litros). 

 

Os volumes de água pluvial disponíveis ao final de um dado dia, após o segundo 

recalque, para os reservatórios superior e inferior, respectivamente, são dados pelas Equações 

3.18 e 3.19. 
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 (3.18) 

Onde: 

 é o volume disponível no reservatório superior no fim do dia t (litros); 

 é o volume do reservatório superior (litros); 

 é o volume disponível no reservatório superior após o consumo diário de água 

pluvial do dia t (litros); 

 é o segundo volume de água pluvial recalcado no dia t (litros). 

 

 (3.19) 

Onde: 

 é o volume disponível no reservatório inferior no fim do dia t (litros); 

 é o volume de água pluvial disponível no reservatório inferior após haver o 

primeiro recalque (litros); 

 é o segundo volume de água pluvial recalcado no dia t (litros). 

 

3.6.3. Simulações (Netuno, YAS e YBS) 

Com o objetivo de verificar as diferenças entre os algoritmos Netuno, YAS e YBS, 

serão realizadas simulações para diferentes casos. Os parâmetros a serem variados serão os 

seguintes: 

 Dados de precipitação: Florianópolis (3 anos), Santana do Ipanema (10 anos) e 

Santos (10 anos); 

 Área de captação (m²): 100, 200, 300; 

 Demanda de água potável (litros/dia/pessoa): 100, 200, 300; 

 Porcentagem de água potável a ser substituída por pluvial: 30%, 40%, 50%; 

 Número de moradores: 3, 4, 5. 

O volume do reservatório superior será definido como a demanda diária de água 

pluvial, o coeficiente de aproveitamento será de 0,8, ou seja, 20% da água da chuva será 

descartada, considerando sujeira do telhado, das calhas, etc.  
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Para o cálculo do reservatório inferior ideal, as simulações serão feitas no intervalo 0-

20000 litros, com variações de 250 litros. A diferença entre os potenciais de economia que 

definirá o volume ideal será de 0,25 pontos percentuais. 

Tais cidades foram escolhidas por terem características de quantidade e distribuição 

das chuvas muito distintas. As médias de precipitação calculadas para as três cidades a partir 

dos dados disponíveis foram: 

 Florianópolis: 4,3 mm/dia; 

 Santana do Ipanema: 1,9 mm/dia; 

 Santos: 9,7 mm/dia. 

Nas Figuras 3.1, 3.2 e 3.3 encontram-se os gráficos com os dados de precipitação 

utilizados nas simulações, para as cidades de Florianópolis, Santana do Ipanema e Santos, 

respectivamente. 

 

Figura 3.1. Dados de precipitação de 3 anos para Florianópolis. 

 

 

Figura 3.2. Dados de precipitação de 10 anos para Santana do Ipanema. 
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Figura 3.3. Dados de precipitação de 10 anos para Santos. 

 

Ao total serão realizadas 243 simulações. Três destas simulações serão detalhadas, 

com parâmetros bem distintos entre elas. Os seguintes dados serão utilizados: 

 Baixa demanda de água pluvial: área de captação de 100 m², demanda de água 

potável de 100 litros/dia/pessoa, porcentagem de água potável a ser substituída por 

pluvial de 30% e 3 moradores; 

 Média demanda de água pluvial: área de captação de 200 m², demanda de água 

potável de 200 litros/dia/pessoa, porcentagem de água potável a ser substituída por 

pluvial de 40% e 4 moradores; 

 Alta demanda de água pluvial: área de captação de 300 m², demanda de água 

potável de 300 litros/dia/pessoa, porcentagem de água potável a ser substituída por 

pluvial de 50% e 5 moradores. 

Para estas três simulações, serão comparados os potenciais de economia de água 

potável para os intervalos de reservatório já definidos, assim como as diferenças dos 

potenciais entre os métodos. 

Também se verificará se existe relação entre demanda de água pluvial e volume do 

reservatório inferior e se as diferenças nos potenciais de economia entre os três algoritmos 

variam com a demanda de água pluvial. 
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4. RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados deste trabalho. Serão citadas as 

modificações gerais no programa Netuno, a implementação da interface para análise 

econômica, o estudo de caso utilizando o módulo de análise econômica e os resultados das 

comparações entre o algoritmo Netuno, o YAS e o YBS. 

 

4.1. Modificações gerais no programa Netuno 

O programa Netuno foi reescrito em linguagem Delphi pois o arquivo contendo o 

instalador da versão anterior era muito grande, causando certa dificuldade na portabilidade do 

aplicativo e desempenho abaixo do desejado em computadores antigos.  

A estrutura e a interface do programa não sofreram grandes modificações, exceto por 

algumas alterações no algoritmo do cálculo do potencial de economia de água potável, a fim 

de aumentar o desempenho do programa.  

Na Figura 4.1 encontra-se a tela inicial do programa, com os parâmetros de simulação 

detalhados na Metodologia. 

 

Figura 4.1. Janela principal do programa Netuno e janela de demanda variável. 
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Existe a possibilidade de se definir a demanda de água potável como variável – em 

destaque na Figura. Neste caso, o usuário deve escolher o período de repetição da demanda. 

Por exemplo, para um período de 7 dias, ou seja, uma semana, o usuário deve preencher o 

consumo diário per capita para cada dia da semana.  

Os campos Volume máximo, Intervalo entre volumes e Diferença entre potenciais de 

economia são utilizados para se calcular o volume ideal do reservatório inferior. 

Na Figura 4.2 encontra-se a janela com o resultado da simulação. No gráfico dos 

potenciais de economia em função do volume do reservatório inferior, o ponto preenchido em 

preto representa o volume ideal para o reservatório inferior. Na parte inferior da janela são 

mostrados esse volume e seu potencial de economia de água potável.  

 

 

Figura 4.2. Resultado da simulação para um intervalo de reservatórios. 
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O primeiro dos botões disponíveis é utilizado para alterar propriedades do gráfico do 

potencial de economia. A janela de propriedades encontra-se na Figura 4.3.  

 

 

Figura 4.3. Propriedades do gráfico do potencial de economia. 

 

O botão Planilha de dados da simulação atual apresenta uma planilha com os dados 

gerados para o intervalo de volumes da simulação. Nessa janela estão informações como o 

volume extravasado e o consumido de água pluvial e as porcentagens de dias em que a 

demanda de água pluvial é totalmente, parcialmente ou não é atendida.  

Na última coluna da planilha estão as diferenças entre potenciais de economia. Com 

estes dados percebe-se como é escolhido o volume ideal para o reservatório inferior. A 

diferença do potencial de economia entre 9000 e 10000 litros é de 1,09%, enquanto que a 

diferença entre 10000 e 11000 litros é de 0,95%. Como foi definido anteriormente um valor 

de 1% para a escolha do volume do reservatório ideal, este deve ser de 10000 litros. 
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A janela mostrada pelo Netuno encontra-se na Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4. Planilha de dados da simulação. 

  

Os botões Volume do reservatório inferior x Volume extravasado e Volume do 

reservatório inferior x Atendimento de água pluvial mostram gráficos com esses dados, 

extraídos da planilha da Figura 4.4. Tais gráficos podem ser vistos nas Figuras 4.5 e 4.6. 

O gráfico de volume extravasado representa a soma de toda água pluvial que não 

poderia ter sido aproveitada utilizando um sistema de captação de água da chuva com os 

parâmetros da simulação. 

O gráfico dos atendimentos de água pluvial mostra a porcentagem de dias, no período 

analisado, em que a água pluvial coletada supriria a demanda completamente, parcialmente ou 

não supriria. Estas curvas, assim como a do potencial de economia de água potável, ajudam 

na decisão do volume a ser escolhido para o reservatório inferior. 
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Figura 4.5. Gráfico Volume do reservatório inferior x Volume extravasado. 

 

 

Figura 4.6. Gráfico Volume do reservatório inferior x Atendimento de água pluvial. 
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4.2. Módulo de análise econômica 

A fim de demonstrar as funcionalidades do módulo de análise econômica do Netuno, 

as próximas figuras mostrarão as janelas do programa para os dados da simulação detalhados 

na seção 4.5. 

A janela principal do módulo de análise econômica encontra-se na Figura 4.7. Nessa 

janela são mostrados os resultados da simulação e alguns dados são definidos. 

 

 

Figura 4.7. Análise econômica – janela principal. 

 

Em simulações com apenas um volume para o reservatório inferior, este volume é 

utilizado na análise econômica, logo o campo Volume do reservatório inferior é preenchido 

com o valor contido na janela principal do Netuno.  
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No entanto, em análises para um intervalo de reservatórios, deve-se definir qual 

volume a ser utilizado. Nas simulações em que o Netuno indica o volume ideal para o 

reservatório ideal, aparece a primeira janela da Figura 4.8. O usuário pode, porém, modificar 

esse volume, através do botão Modificar volume. A segunda janela da Figura 4.8 é então 

mostrada. 

 

 

Figura 4.8. Análise econômica – escolha do volume do reservatório inferior. 

 

O botão Definir tarifas de água abre uma janela (Figura 4.9) em que o usuário entra 

com as faixas de consumo e seus respectivos valores. Também há um campo para o 

percentual de cobrança da tarifa de esgoto. 

 

Figura 4.9. Análise econômica – tarifas de água. 
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Após serem preenchidos os dados de tarifas de água, aparece o botão Estimativas de 

consumo de água. A janela disponível pode ser vista na Figura 4.10. Estes dados são baseados 

nos dados de precipitação da simulação. Como as chuvas não são constantes, as variações 

mensais devem ser consideradas ao se calcular os consumos mensais de água pluvial e 

potável, e consequentemente a economia mensal na conta de água. 

É importante lembrar que esta planilha não é o resultado da simulação da análise 

econômica. Estes dados são obtidos a partir dos dados de precipitação e dos parâmetros da 

simulação para o potencial de economia de água potável. 

As economias mensais mostradas apenas dão uma ideia de como a variação da 

quantidade de chuvas em um mês afeta o consumo de água pluvial e, consequentemente, o 

valor da conta de água. 

A simulação da análise econômica utiliza os valores da última tabela como a economia 

mensal na conta de água, mas também considera o efeito da inflação no aumento das tarifas. 

 

 

Figura 4.10. Análise econômica – Estimativas iniciais de consumos e economias de água. 

 

Em seguida vem o campo Inflação. Este valor deve ser baseado na média dos últimos 

meses ou em previsões. O Netuno considera, para fins de simplificação, que a inflação é fixa 

durante todo o período de análise. 
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O campo Tarifas de água e energia elétrica aumentam a cada intervalo de meses é 

necessário pois, apesar de a inflação estar presente todos os meses, o reajuste das tarifas 

ocorre a intervalos maiores. Também para simplificar, considerou-se que ambas as tarifas são 

reajustadas com o mesmo intervalo de tempo. 

O Período de análise representa o tempo (em anos) para o qual serão feitos os cálculos. 

Os resultados da análise econômica – valor presente líquido, tempo de retorno do 

investimento e taxa interna de retorno – estão diretamente ligados a este campo.  

Considerando a vida útil de um sistema de captação de águas pluviais e as incertezas 

geradas pela inflação fixa no reajuste das tarifas, foi adotado um limite máximo de 50 anos 

para esse valor. 

O campo Taxa mínima de atratividade representa o conceito explicado na seção 2.4.5. 

Após preencher estes dados, deve-se entrar com os custos de construção e manutenção 

do sistema. Na Figura 4.11 verifica-se a janela correspondente aos custos dos reservatórios, 

mão-de-obra, tubulações e acessórios. 

 

 

Figura 4.11. Análise econômica – custos inciais. 
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 Outro custo inicial refere-se à motobomba (Figura 4.12). Esta foi incluída em outra 

janela porque suas especificações (potência e vazão) e a tarifa de energia elétrica são 

utilizadas para o cálculo do consumo mensal de energia elétrica da motobomba.  

Se a simulação foi realizada para não se utilizar um reservatório superior, esta janela 

não estará disponível, pois não haverá água a ser recalcada. 

 

Figura 4.12. Análise econômica – motobomba. 

 

Após os custos iniciais, são definidos os custos de manutenção do sistema (Figura 

4.13). Estes custos são fixos, mas se repetem a intervalos regulares. 

 

 

Figura 4.13. Análise econômica – custos de manutenção. 
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O botão Economia e custos mensais mostra, de maneira simplificada ou detalhada, a 

economia e os custos para cada mês do período de análise, como se pode ver na Figura 4.14. 

Estes dados podem ser exportados em formato CSV. O arquivo gerado, que pode ser aberto 

em aplicativos de planilha eletrônica, também contém os parâmetros e os resultados da análise 

econômica. 

 

 

Figura 4.14. Análise econômica – Economia e custos mensais. 

 

4.3. Estudo de caso 

O estudo de caso foi realizado utilizando os parâmetros detalhados na seção 3.5. As 

janelas do Netuno em que estes dados foram preenchidos encontram-se nas Figuras 4.1, 4.7, 

4.9, 4.11, 4.12 e 4.13. 

O resultado da simulação para análise econômica, contida na parte inferior da Figura 

4.7, contém os seguintes dados: 

 Valor presente líquido: R$ 9388,27; 

 Tempo de retorno do investimento: 18 meses; 

 Taxa interna de retorno: 6,81% ao mês. 
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Estes valores são concordantes entre si. Como o valor presente líquido ao final do 

período de análise (20 anos) é positivo e a taxa interna de retorno é maior que a taxa mínima 

de atratividade. Logo, pode-se concluir que o sistema de captação de águas pluviais é 

economicamente viável. O segundo dado mostra quantos meses são necessários para começar 

a se ter retorno financeiro no investimento. 

 

4.4. Comparação entre métodos 

Serão detalhados a seguir três casos simulados a fim de se determinar as diferenças 

entre os algoritmos Netuno, YAS e YBS.  

O primeiro caso é referente a uma residência pequena, com demanda de água pluvial 

de 90 litros/dia e percentual de substituição de água potável por pluvial de 30%. O segundo 

simula uma residência média, com um percentual de substituição de 40% e uma demanda de 

água pluvial de 320 litros/dia. Já o terceiro caso assemelha-se a uma residência grande, com 

uma demanda de água pluvial de 750 litros/dia e um percentual de substituição de 50%. 

Para todos os casos, o volume do reservatório superior é obtido com a Equação 4.1. 

 (4.1) 

Onde: 

 é o volume do reservatório superior (litros); 

 é a demanda de água potável (litros/pessoa/dia); 

 é o número de moradores; 

 é a porcentagem de água potável a ser substituída por água pluvial (%). 

 

A diferença entre potenciais de economia que define o volume do reservatório inferior 

é de 0,5%. O modo como este volume ideal é obtido foi explicado na seção 2.6.1. 

Serão mostrados os resultados para as três cidades analisadas: Florianópolis, Santana 

do Ipanema e Santos. 
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4.4.1. Baixa demanda de água pluvial 

Os dados de entrada utilizados nesta simulação estão na Tabela 4.1. As Figuras 4.15, 

4.16 e 4.17 contêm o gráfico dos potenciais de economia em função da variação do volume do 

reservatório inferior para as três cidades estudadas.  

 

Tabela 4.1. Dados de entrada para simulação com baixa demanda de água pluvial. 

Área de captação (m²) 100 

Demanda de água potável (litros/pessoa/dia) 100 

Número de moradores 3 

Porcentagem de água potável a ser substituída por água pluvial 30 

Coeficiente de aproveitamento 0,8 

Volume do reservatório superior (litros) 90 

 

 

 

Figura 4.15. Potenciais de economia de água potável para baixa demanda de água pluvial em 

Florianópolis. 
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Figura 4.16. Potenciais de economia de água potável para baixa demanda de água pluvial em 

Santana do Ipanema. 

 

 

Figura 4.17. Potenciais de economia de água potável para baixa demanda de água pluvial em 

Santos. 
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Para o caso de Santana do Ipanema, apesar de haver a convergência para o máximo de 

30%, esta é lenta, devido à baixa quantidade de chuvas. 

 

4.4.2. Média demanda de água pluvial 

Os dados de entrada utilizados nesta simulação estão na Tabela 4.2. As Figuras 4.18, 

4.19 e 4.20 contêm o gráfico dos potenciais de economia em função da variação do volume do 

reservatório inferior para as três cidades estudadas.  

 

Tabela 4.2. Dados de entrada para simulação com média demanda de água pluvial. 

Área de captação (m²) 200 

Demanda de água potável (litros/pessoa/dia) 200 

Número de moradores 4 

Porcentagem de água potável a ser substituída por água pluvial 40 

Coeficiente de aproveitamento 0,8 

Volume do reservatório superior (litros) 320 

 

 

Figura 4.18. Potenciais de economia de água potável para média demanda de água pluvial em 

Florianópolis. 
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Figura 4.19. Potenciais de economia de água potável para média demanda de água pluvial em 

Santana do Ipanema. 

 

 

Figura 4.20. Potenciais de economia de água potável para média demanda de água pluvial em 

Santos. 
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No caso de Florianópolis, em que a quantidade de chuva não é tão grande quanto em 

Santos, apesar de também ser bem distribuída, a convergência é mais lenta, apesar de ocorrer. 

Já para Santana do Ipanema, em que há longos períodos de seca, o potencial de economia não 

passou de 30%, mesmo para um reservatório inferior de 20000 litros. 

 

4.4.3. Alta demanda de água pluvial 

Os dados de entrada utilizados nesta simulação estão na Tabela 4.3. As Figuras 4.21, 

4.22 e 4.23 contêm o gráfico dos potenciais de economia em função da variação do volume do 

reservatório inferior para as três cidades estudadas.  

 

Tabela 4.3. Dados de entrada para simulação com alta demanda de água pluvial. 

Área de captação (m²) 300 

Demanda de água potável (litros/pessoa/dia) 300 

Número de moradores 5 

Porcentagem de água potável a ser substituída por água pluvial 50 

Coeficiente de aproveitamento 0,8 

Volume do reservatório superior (litros) 750 

 

 

Figura 4.21. Potenciais de economia de água potável para alta demanda de água pluvial em 

Florianópolis. 
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Figura 4.22. Potenciais de economia de água potável para alta demanda de água pluvial em 

Santana do Ipanema. 

 

 

Figura 4.23. Potenciais de economia de água potável para alta demanda de água pluvial em 

Santos. 
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4.5. Diferenças nos potenciais de economia de água potável 

 Nos gráficos anteriores pode-se notar que os algoritmos diferem principalmente para 

os menores volumes do reservatório inferior. Tais diferenças acentuam-se com o aumento da 

demanda de água potável. 

 Como já foi realizada a validação do algoritmo Netuno por Rocha (2009), serão 

verificadas as diferenças dos outros métodos em relação a este.  

Nas Figuras 4.24, 4.25 e 4.26 encontram-se as diferenças entre o Netuno e o YAS para 

as simulações realizadas na seção anterior. 

 

 

Figura 4.24. Diferença entre Netuno e YAS para baixa demanda de água pluvial. 

 

 

Figura 4.25. Diferença entre Netuno e YAS para média demanda de água pluvial. 
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Figura 4.26. Diferença entre Netuno e YAS para alta demanda de água pluvial. 

 

 Primeiramente percebe-se que, em todos os casos, o Netuno estimou um potencial de 

economia de água potável maior que o algoritmo YAS. 

Para a simulação com baixa demanda de água pluvial, foi visto que a convergência é 

muito rápida, logo as diferenças tendem a zero já nas primeiras simulações, em que o volume 

do reservatório inferior é baixo. Com o aumento da demanda de água pluvial as diferenças 

aumentam, tendo um pico de 7,8% na simulação para alta demanda de água pluvial para a 

cidade de Santos, com um reservatório inferior de 750 litros. 

 Nas Figuras 4.27, 4.28 e 4.29 encontram-se as diferenças entre o método YBS e o 

Netuno para as simulações realizadas na seção anterior. 

 

 

Figura 4.27. Diferença entre YBS e Netuno para baixa demanda de água pluvial. 

 

0

2

4

6

8

10

0 5000 10000 15000 20000

N
e

tu
n

o
-Y

A
S 

(%
)

Volume do reservatório inferior (litros)

Florianópolis

Santana do Ipanema

Santos

0

2

4

6

8

10

0 5000 10000 15000 20000

Y
B

S-
N

e
tu

n
o

 (
%

)

Volume do reservatório inferior (litros)

Florianópolis

Santana do Ipanema

Santos



62 

 

 

Figura 4.28. Diferença entre YBS e Netuno para média demanda de água pluvial. 

 

 

Figura 4.29. Diferença entre YBS e Netuno para alta demanda de água pluvial. 
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4.6. Diferenças no volume ideal para o reservatório inferior 

A fim de verificar as diferenças no volume ideal estimado para cada um dos 

algoritmos, foram feitas as simulações anteriormente detalhadas. O campo Intervalo entre 

volumes foi definido como 250 litros, e a diferença entre os potenciais de economia como 

0,25%. Novamente adotou-se o Netuno como o método mais fiel à realidade, devido à 

validação já realizada. 

Nos gráficos a seguir, para uma dada demanda de água pluvial (eixo x) pode haver 

dois valores diferentes para o volume ideal do reservatório inferior (eixo y). Isso ocorre 

porque diferentes combinações entre demanda de água potável, percentual de substituição e 

número de moradores podem gerar a mesma demanda de água pluvial. 

Na Tabela A.1 do Apêndice encontram-se as demandas de água pluvial utilizadas nos 

gráficos, assim como as áreas de captação, demandas de água potável, percentual de 

substituição e número de moradores. 

Como a demanda de água pluvial independe da área de captação, e as simulações 

foram realizadas com este parâmetro assumindo os valores de 100 m², 200 m² e 300 m³, as 

análises foram feitas separadamente para cada uma destas. 

Nas Figuras 4.30, 4.31 e 4.32 encontram-se os gráficos do volume ideal do 

reservatório inferior para áreas de captação de 100 m², 200 m³ e 300 m³, respectivamente, 

para a cidade de Florianópolis. 

 

Figura 4.30. Volumes ideais do reservatório inferior para uma área de captação de 100 m² em 

Florianópolis. 
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Figura 4.31. Volumes ideais do reservatório inferior para uma área de captação de 200 m² em 

Florianópolis. 

 

 

Figura 4.32. Volumes ideais do reservatório inferior para uma área de captação de 300 m² em 

Florianópolis. 
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As retas traçadas foram obtidas através do método dos mínimos quadrados, e suas 

equações encontram-se na Tabela 4.4. Percebe-se que, para a área de captação de 100 m², o 

coeficiente de correlação é baixo, pois o potencial de economia (e consequentemente o 

volume do reservatório inferior) fica limitado pela pequena área de captação.  

 Para maiores áreas de captação há uma clara correlação linear para o intervalo 

verificado, evidenciada pelos índices de correlação maiores que 0,9. 

 

Tabela 4.4. Ajuste de retas do volume ideal do reservatório inferior para Florianópolis. 

Área de captação (m²) Método Equação da melhor reta Coeficiente R² 

100 

Netuno y = 3,7303x + 2760 0,3719 

YAS y = 4,5566x + 2810,4 0,4716 

YBS y = 2,8122x + 2766,8 0,2448 

200 

Netuno y = 11,279x + 1075,8 0,9107 

YAS y = 12,337x + 1043 0,931 

YBS y = 10,225x + 1089,1 0,9052 

300 

Netuno y = 11,381x + 811,7 0,9359 

YAS y = 12,303x + 840,89 0,9477 

YBS y = 10,283x + 829,84 0,9208 

 

 Para a cidade de Santana do Ipanema, os volumes ideais do reservatório inferior 

encontram-se nas Figuras 4.33, 4.34 e 4.35. 

 

 

Figura 4.33. Volumes ideais do reservatório inferior para uma área de captação de 100 m² em 

Santana do Ipanema. 
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Figura 4.34. Volumes ideais do reservatório inferior para uma área de captação de 200 m² em 

Santana do Ipanema. 

 

 

Figura 4.35. Volumes ideais do reservatório inferior para uma área de captação de 300 m² em 

Santana do Ipanema. 
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Como Santana do Ipanema apresenta baixos índices de precipitação, com longos 

períodos de seca, o aumento dos valores de parâmetros como área de captação, demanda de 

água potável, percentual de substituição não tem um impacto direto no aumento do potencial 

de economia. Logo, não há correlação entre demanda de água pluvial de volume ideal do 

reservatório inferior. 

Na Tabela 4.5 encontram-se as equações das retas obtidas para estas simulações. 

Como os coeficientes de correlação são baixos, as retas obtidas não têm um sentido físico. 

 

Tabela 4.5. Ajuste de retas do volume ideal do reservatório inferior para Santana do Ipanema. 

Área de captação (m²) Método Equação da melhor reta Coeficiente R² 

100 

Netuno y = -5,019x + 4865,4 0,5987 

YAS y = -4,3968x + 4888,4 0,5495 

YBS y = -6,1888x + 4906,3 0,6872 

200 

Netuno y = -1,9484x + 5447,6 0,1112 

YAS y = -1,1391x + 5466,4 0,0414 

YBS y = -3,1624x + 5539,7 0,2242 

300 

Netuno y = 1,0915x + 5039,6 0,0290 

YAS y = 1,5438x + 5135,6 0,0564 

YBS y = -0,0714x + 5087,7 0,0001 

 

As Figuras 4.36, 4.37 4.38 apresentam os volumes ideais do reservatório inferior para 

áreas de captação de 100 m², 200 m² e 300 m³, respectivamente, para a cidade de Santos. 

 

 

Figura 4.36. Volumes ideais do reservatório inferior para uma área de captação de 100 m² em 

Santos. 
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Figura 4.37. Volumes ideais do reservatório inferior para uma área de captação de 200 m² em 

Santos. 

 

 

Figura 4.38. Volumes ideais do reservatório inferior para uma área de captação de 300 m² em 

Santos. 
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 Na Tabela 4.6 encontram-se as equações das retas contidas nos gráficos. Percebe-se 

uma alta correlação entre demanda de água pluvial e volume do reservatório inferior para 

todos os casos. Este fato ocorre porque em Santos as chuvas são abundantes e bem 

distribuídas. 

 

Tabela 4.6. Ajuste de retas do volume ideal do reservatório inferior para Santos. 

Área de captação (m²) Método Equação da melhor reta Coeficiente R² 

100 

Netuno y = 10,106x + 1062,3 0,9171 

YAS y = 11,347x + 1017 0,9347 

YBS y = 9,1166x + 1101,2 0,9004 

200 

Netuno y = 10,273x + 592,36 0,9632 

YAS y = 11,075x + 678,15 0,9679 

YBS y = 9,3546x + 562,08 0,9596 

300 

Netuno y = 9,2832x + 677,53 0,9687 

YAS y = 10,365x + 646,31 0,9725 

YBS y = 8,1984x + 691,31 0,9628 

 

 

4.7. Diferenças no potencial de economia para um mesmo reservatório inferior 

A fim de verificar as diferenças do potencial de economia entre os três, foi obtido o 

volume do reservatório inferior ideal utilizando o Netuno e, com tal volume, foram calculados 

os potenciais de economia para os algoritmos YAS e YBS. 

Deste modo, considerando o algoritmo Netuno como fiel à realidade, pode-se verificar 

se os algoritmos são equivalentes no que concerne ao potencial de economia de água potável. 

As Figuras 4.39, 4.40 e 4.41 contêm tais diferenças para Florianópolis, considerando áreas de 

captação de 100 m², 200 m² e 300 m², respectivamente. 
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Figura 4.39. Diferenças entre potenciais de economia para uma área de captação de 100 m² 

em Florianópolis. 

 

 

Figura 4.40. Diferenças entre potenciais de economia para uma área de captação de 200 m² 

em Florianópolis. 

 

 

Figura 4.41. Diferenças entre potenciais de economia para uma área de captação de 300 m² 

em Florianópolis. 
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A partir dos gráficos percebe-se um claro comportamento linear, comprovado pelas 

equações da Tabela 4.7. Para o intervalo de demandas de água pluvial analisado, as diferenças 

entre potenciais de economia não passam de 1%, logo se pode considerar que os algoritmos 

são equivalentes, devido a outras incertezas das simulações. 

 

Tabela 4.7. Ajuste de retas das diferenças entre potenciais de economia para Florianópolis. 

Área de captação (m²) Diferença (%) Equação da melhor reta Coeficiente R² 

100 
Netuno – YAS y = 0,00089x - 0,19466 0,98211 

YBS – Netuno y = 0,00098x + 0,16701 0,93137 

200 
Netuno – YAS y = 0,00100x - 0,20676 0,98861 

YBS – Netuno y = 0,00098x + 0,15076 0,87366 

300 
Netuno – YAS y = 0,00105x - 0,21741 0,98992 

YBS – Netuno y = 0,00106x + 0,13771 0,94109 

 

Nas Figuras 4.42, 4.43 e 4.44 encontram-se os gráficos com as diferenças entre 

potenciais de economia para a cidade de Santana do Ipanema. 

 

 

Figura 4.42. Diferenças entre potenciais de economia para uma área de captação de 100 m² 

em Santana do Ipanema. 
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Figura 4.43. Diferenças entre potenciais de economia para uma área de captação de 200 m² 

em Santana do Ipanema. 

 

 

Figura 4.44. Diferenças entre potenciais de economia para uma área de captação de 300 m² 

em Santana do Ipanema. 

 

Novamente percebe-se um comportamento linear, cuja equação pode ser vista na 

Tabela 4.8. Para Santana do Ipanema também pode-se considerar que os algoritmos são 

equivalentes, devido às pequenas diferenças, sempre menores que 1%. 
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Tabela 4.8. Ajuste de retas das diferenças entre potenciais de economia para Santana do 

Ipanema. 

Área de captação (m²) Diferença (%) Equação da melhor reta Coeficiente R² 

100 
Netuno – YAS y = 0,00071x - 0,20077 0,99095 

YBS – Netuno y = 0,00069x + 0,26980 0,94187 

200 
Netuno – YAS y = 0,00087x - 0,23612 0,99111 

YBS – Netuno y = 0,00083x + 0,26212 0,96488 

300 
Netuno – YAS y = 0,00089x - 0,24026 0,99609 

YBS – Netuno y = 0,00087x + 0,25547 0,97731 

 

Para a cidade de Santos, as diferenças entre potenciais de economia, utilizando-se os 

três algoritmos, encontram-se nas Figuras 4.45, 4.46 e 4.47, respectivamente para áreas de 

captação de 100 m², 200 m² e 300 m². 

 

 

Figura 4.45. Diferenças entre potenciais de economia para uma área de captação de 100 m² em Santos. 

 

 

Figura 4.46. Diferenças entre potenciais de economia para uma área de captação de 200 m² em Santos. 
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Figura 4.47. Diferenças entre potenciais de economia para uma área de captação de 300 m² em Santos. 

 

Como no caso das cidades analisadas anteriormente, o comportamento é claramente 

linear. As diferenças são sempre menores que 1% no intervalo de demandas analisado. Na 

prática, portanto, os algoritmos podem ser considerados equivalentes. As equações das retas 

encontram-se na Tabela 4.9. 

 

Tabela 4.9. Ajuste de retas das diferenças entre potenciais de economia para Santos. 

Área de captação (m²) Diferença (%) Equação da melhor reta Coeficiente R² 

100 
Netuno – YAS y = 0,00102x - 0,24313 0,99348 

YBS – Netuno y = 0,00104x + 0,17165 0,96704 

200 
Netuno – YAS y = 0,00104x - 0,25419 0,99527 

YBS – Netuno y = 0,00097x + 0,17034 0,96486 

300 
Netuno – YAS y = 0,00105x - 0,25623 0,99159 

YBS – Netuno y = 0,00102x + 0,14554 0,96852 

 

Como os resultados foram semelhantes para as três cidades analisadas, pode-se 

concluir que a quantidade de chuvas não tem impacto na diferença entre os algoritmos netuno, 

YAS e YBS. 

Na Tabela 4.10 Encontram-se as médias das diferenças entre potenciais de economia 

obtidas considerando todos os pontos para cada uma das cidades. 
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Tabela 4.10. Diferenças médias entre potenciais de economia utilizando Netuno, YAS e YBS. 

Métodos Cidade Diferença (%) 

Netuno-YAS 

Florianópolis 0,11 

Santana do Ipanema 0,04 

Santos 0,08 

YBS-Netuno 

Florianópolis 0,47 

Santana do Ipanema 0,52 

Santos 0,49 

 

Pode-se concluir que, numa faixa de demandas de água pluvial de 90 a 750 litros, as 

diferenças entre Netuno, YAS e YBS podem ser desconsideradas, pois outras incertezas são 

inerentes à simulação, como a confiabilidade dos dados de precipitação e a estimativa do 

coeficiente de perdas e do percentual de substituição de água potável por pluvial. 
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5. CONCLUSÕES 

Com relação ao programa Netuno, a nova implementação em Delphi melhorou 

consideravelmente o desempenho do programa, possibilitando ao usuário a obtenção de 

resultados mais detalhados, como a forma exata da curva de potenciais de economia em 

função do volume do reservatório inferior. Também foi adicionada a opção de o usuário 

salvar a simulação realizada, de modo que possa acessá-la e alterá-la posteriormente. 

O tamanho do programa ficou cerca de 200 vezes menor que a versão anterior, 

fazendo com que a instalação e execução sejam realizadas de maneira mais eficiente, assim 

como a facilidade de hospedagem e envio pela internet. 

A possibilidade da simulação da análise econômica no Netuno é outro grande avanço 

adicionado ao programa, pois fornece ao usuário uma ferramenta relativamente simples rápida 

para estudos de tal natureza.  

Vários conceitos foram utilizados para esta implementação, como o cálculo do 

payback descontado, mais fiel à realidade que o payback simples, o cálculo da taxa interna de 

retorno do investimento e o valor presente líquido, considerações sobre as faixas de cobrança 

de água e a opção de adicionar o efeito da inflação nos custos e economias mensais. 

Para mostrar a implementação desses conceitos no Netuno, foi realizado um estudo de 

caso fictício para uma casa com alta demanda de água potável na cidade de Florianópolis. Os 

resultados foram os esperados: valor presente líquido do investimento positivo, tempo de 

retorno do investimento relativamente curto e taxa interna de retorno mais alta que a taxa 

mínima de atratividade. 

 Acerca das comparações entre o Netuno, o YAS e o YBS, os resultados mostraram 

diferenças razoáveis ao se utilizar reservatórios inferiores com baixos volumes. No entanto, 

essas diferenças mostraram tender a zero rapidamente com o aumento do volume do 

reservatório inferior, mesmo com o aumento da demanda de água potável. 

Ao se simular utilizando o volume considerado pelo Netuno como o ideal para o 

reservatório inferior, as diferenças foram tão pequenas que podem ser consideradas 

desprezáveis, principalmente devido a outras incertezas do sistema de captação de água da 

chuva. 
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5.1. Limitações do trabalho 

A maior dificuldade encontrada no decorrer deste trabalho foi a necessidade de criar 

uma nova versão do programa Netuno, mais robusta e portável que a anterior. Como esta 

tarefa demandou muito tempo, não foi possível realizar uma maior quantidade de simulações 

ou estudos de caso. 

 

5.2. Sugestões para trabalhos futuros 

Sugere-se para trabalhos futuros: 

 Realização de estudos de caso que utilizem o módulo de análise econômica; 

 Verificar se existe correlação (linear ou polinomial) entre o volume do reservatório e 

seu custo. Em caso afirmativo, oferecer a possibilidade de se realizar a análise 

econômica para um intervalo de reservatórios, retornando qual volume gera maior 

valor presente líquido, ou seja, maior taxa interna de retorno e menor tempo de retorno 

do investimento; 

 Foram observadas lacunas de dados de precipitação diários nos arquivos utilizados. 

Propõe-se verificar o impacto destas nos resultados das simulações e da análise 

econômica. Sugere-se comparar a eficiência entre o preenchimento com zeros (atual 

procedimento do Netuno), a eliminação de tais lacunas ou a criação de um modelo 

estocástico baseado em médias de precipitação passadas. 
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APÊNDICE 

 

Tabela A.1 - Dados referentes às simulações realizadas para cada um dos municípios 

estudados. 

Simulação 
Área de 

captação (m²) 

Demanda de água 

potável (litros per 

capita/dia) 

Percentual de 

substituição 

Número de 

moradores 

Demanda de água 

pluvial (litros/dia) 

1 100 100 30 3 90 

2 100 100 30 4 120 

3 100 100 30 5 150 

4 100 100 40 3 120 

5 100 100 40 4 160 

6 100 100 40 5 200 

7 100 100 50 3 150 

8 100 100 50 4 200 

9 100 100 50 5 250 

10 100 200 30 3 180 

11 100 200 30 4 240 

12 100 200 30 5 300 

13 100 200 40 3 240 

14 100 200 40 4 320 

15 100 200 40 5 400 

16 100 200 50 3 300 

17 100 200 50 4 400 

18 100 200 50 5 500 

19 100 300 30 3 270 

20 100 300 30 4 360 

21 100 300 30 5 450 

22 100 300 40 3 360 

23 100 300 40 4 480 

24 100 300 40 5 600 

25 100 300 50 3 450 

26 100 300 50 4 600 

27 100 300 50 5 750 

28 200 100 30 3 90 

29 200 100 30 4 120 

30 200 100 30 5 150 

31 200 100 40 3 120 

32 200 100 40 4 160 

33 200 100 40 5 200 
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Tabela A.1 - Dados referentes às simulações realizadas para cada um dos municípios 

estudados (continuação). 

Simulação 
Área de 

captação (m²) 

Demanda de água 

potável (litros per 

capita/dia) 

Percentual de 

substituição 

Número de 

moradores 

Demanda de água 

pluvial (litros/dia) 

34 200 100 50 3 150 

35 200 100 50 4 200 

36 200 100 50 5 250 

37 200 200 30 3 180 

38 200 200 30 4 240 

39 200 200 30 5 300 

40 200 200 40 3 240 

41 200 200 40 4 320 

42 200 200 40 5 400 

43 200 200 50 3 300 

44 200 200 50 4 400 

45 200 200 50 5 500 

46 200 300 30 3 270 

47 200 300 30 4 360 

48 200 300 30 5 450 

49 200 300 40 3 360 

50 200 300 40 4 480 

51 200 300 40 5 600 

52 200 300 50 3 450 

53 200 300 50 4 600 

54 200 300 50 5 750 

55 300 100 30 3 90 

56 300 100 30 4 120 

57 300 100 30 5 150 

58 300 100 40 3 120 

59 300 100 40 4 160 

60 300 100 40 5 200 

61 300 100 50 3 150 

62 300 100 50 4 200 

63 300 100 50 5 250 

64 300 200 30 3 180 

65 300 200 30 4 240 

66 300 200 30 5 300 

67 300 200 40 3 240 

68 300 200 40 4 320 

69 300 200 40 5 400 
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Tabela A.1 - Dados referentes às simulações realizadas para cada um dos municípios 

estudados (continuação). 

Simulação 
Área de 

captação (m²) 

Demanda de água 

potável (litros per 

capita/dia) 

Percentual de 

substituição 

Número de 

moradores 

Demanda de água 

pluvial (litros/dia) 

70 300 200 50 3 300 

71 300 200 50 4 400 

72 300 200 50 5 500 

73 300 300 30 3 270 

74 300 300 30 4 360 

75 300 300 30 5 450 

76 300 300 40 3 360 

77 300 300 40 4 480 

78 300 300 40 5 600 

79 300 300 50 3 450 

80 300 300 50 4 600 

81 300 300 50 5 750 

 


