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RESUMO 

 

Há alguns anos a escassez dos recursos hídricos vem sendo bastante discutida e a 

busca por fontes alternativas é uma realidade. A água da chuva se tornou uma 

dessas alternativas, constituindo um sistema em potencial para substituir o consumo 

de água potável utilizado para fins menos nobres, diminuindo assim a pressão sobre 

os recursos hídricos. O presente trabalho tem como principal objetivo avaliar a 

viabilidade técnica e financeira para implantação de um sistema de aproveitamento 

de água da chuva em um edifício residencial na Ilha do Governador, RJ. Para tanto, 

pretende-se realizar não só o levantamento pluviométrico da região, mas também a 

previsão de consumo para cada uma das finalidades de uso não-potável, a fim de 

verificar a capacidade do sistema proposto em suprir as demandas, e dimensionar o 

reservatório de armazenamento de água pluvial mais eficiente, com base no grau de 

risco ou falha do sistema. E a partir da avaliação técnica, prever os custos de 

implantação do sistema para que seja possível avaliar o retorno financeiro para o 

projeto proposto. Os resultados permitiram concluir que a implantação do sistema é 

bastante onerosa, considerando-se o retorno financeiro de somente 5,285% em 20 

anos, desmitificando a idéia da vantagem econômica de qualquer projeto de 

aproveitamento de água pluvial. Mas por outro lado, a capacidade de captação e 

aproveitamento de água da chuva no empreendimento multifamiliar alcançou quase 

10% do consumo previsto para todo o edifício, com aproximadamente de 19,9 

m³/mês economizados. 

 

PALAVRAS – CHAVE: captação pluvial, armazenamento, reservatório, recursos 

hídricos, sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

A few years ago, the scarcity of water resources has been much discussed and the 

search for alternative sources is a reality. Rainwater has become one of these 

alternatives, constituting a potential system to replace the consumption of drinking 

water used for less noble purposes, thus reducing the pressure on water resources. 

The present work has as main objective to evaluate the advantages and the technical 

feasibility for implantation of a rainwater harvesting system in a residential building, to 

be built on Ilha do Governador - RJ. In order to do so, it is intended to perform not 

only the pluviometric survey of the region, but also the consumption forecast for each 

purpose of non-potable use, in order to verify the capacity of the proposed system to 

meet the demands, and size the reservoir more efficient, based on the degree of risk 

or failure of the system. And from the technical evaluation, predict the costs of 

implementing the system so that it is possible to evaluate the financial return for the 

proposed Project. The results allowed to conclude that the implementation of the 

system is quite expensive, considering the financial return of only 5.285% in 20 

years, demystifying the idea of the economic advantage of any rainwater harvesting 

project. On the other hand, the capacity of rainwater harvesting and utilization in the 

multifamily enterprise reached almost 10% of the estimated consumption for the 

whole building, with about 19.9 m³ / month saved. 

 

KEY WORDS: rainfall capture, storage, reservoir, water resources, sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na mesma medida em que a cidade cresceu em tamanho com ruas e 

avenidas, também cresceu a demanda por água, resultando em obras de 

infraestrutura para o abastecimento e coleta. Além disso, houve o adensamento 

populacional nas cidades, resultante dos efeitos da urbanização, que provocou um 

verdadeiro êxodo rural (BARRETO, 2008). 

Esse adensamento e os hábitos das populações oriundas de outras regiões 

foram moldando o consumo de água nas cidades, o que resultou numa mescla dos 

vários hábitos e costumes que formaram o perfil do consumo urbano de água 

(BARRETO, 2008). 

Nesse cenário de alteração do meio urbano, a disponibilidade da água, que no 

início se mostrava suficiente – ou seja, os mananciais nas cercanias das cidades 

correspondiam ou excediam à demanda –, tornou-se insuficiente, fazendo com que 

fosse necessária a busca por mananciais mais distantes do centro urbano, o que exigia 

maiores investimentos na infraestrutura (BARRETO, 2008). 

Essa era a política adotada para o abastecimento da água de uso urbano no 

final do século XX, a gerência pela oferta. Aumentava-se a oferta para fazer frente 

ao aumento da demanda. Mas ocorre que esse mecanismo tem seu limite e, no caso 

específico das grandes cidades, as fontes de captação estão situadas cada vez mais 

distantes (BARRETO, 2008). 

Aliado à nova forma de gerenciamento dos recursos hídricos, por meio de 

regiões abrangidas por bacias hidrográficas, trazer água de uma bacia para outra se 

tornou uma questão de solução negociada e limitada, visto que subtrair água de uma 

bacia tem seus preços financeiros, sociais e políticos (BARRETO, 2008). 

Dessa forma, outras fontes de recurso hídrico, como as águas pluviais, se 

tornaram uma necessidade para iniciar ações de controle de demanda e também de 

racionalização do uso da água no cenário urbano. 

Os sistemas de abastecimento de água potável, de coleta e tratamento das 

águas residuárias e das águas pluviais devem ser projetados de forma sistêmica, 

sempre objetivando o equilíbrio sustentável do meio urbano inserido no meio 

ambiente. O reuso e o aproveitamento de águas pluviais podem ser utilizados para 

fins não potáveis nas cidades, tais como rega, limpeza e lavagem de ruas, ou 
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mesmo em descargas de bacias sanitárias de banheiros públicos (BARRETO, 

2008). 

Em paralelo à problemática sustentabilidade, o aproveitamento das águas 

pluviais insere-se também no contexto do saneamento sobre a questão das 

enchentes e alagamentos nos grandes centros urbanos. Os prejuízos de ordem 

social e econômica provocados pelas mesmas poderiam ser mitigados com o 

armazenamento em escala das águas da chuva, pois ajudariam a desafogar os 

coletores existentes sobrecarregados com imensas áreas de contribuição altamente 

impermeabilizadas (COHIM e KIPERSTOK, 2008). 

Movido por esse cenário, o presente trabalho pretende analisar as condições 

técnicas e financeiras para a implementação de um sistema de aproveitamento de 

água das chuvas em um edifício residencial ainda em fase de construção. 

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

 

Analisar a viabilidade técnica e financeira para implantação de um sistema de 

captação e aproveitamento de água da chuva em um edifício residencial, em fase de 

construção, na Ilha do Governador - RJ. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Descrever os componentes construtivos, tratamento e detalhes operacionais 

necessários ao funcionamento e segurança de um sistema de aproveitamento 

de água de chuva; 

 Avaliar as metodologias existentes para dimensionar o reservatório de 

armazenamento de acordo com o método que melhor se aplica ao estudo de 

caso. 

 

1.2. Justificativa 

 

É benéfico à sociedade e ao meio ambiente o incentivo de projetos de 

aproveitamento de água da chuva, para que o desenvolvimento das cidades possa 
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ser sustentado e viabilizado às gerações futuras, sendo uma eficiente alternativa 

para minimizar os conflitos políticos que a escassez de água pode gerar. 

Além de aliviar a pressão sobre os recursos hídricos, projetos que visam o 

aproveitamento de água pluvial podem desafogar os sistemas de drenagem dos 

centros urbanos, atenuando os picos de cheia causados pelas áreas 

impermeabilizadas. 

Contudo, apesar das vantagens do ponto de vista da sustentabilidade 

ambiental, é importante que se tenha visibilidade dos custos a que esse 

investimento acarreta. Afinal, a sustentabilidade de um projeto só se concretiza com 

a possibilidade de execução do mesmo. 

 

1.3. Organização do Trabalho 

 

A estrutura do trabalho é apresentada em forma de seções, onde serão 

abordados: 

 Na seção 1, a problemática acerca do saneamento sustentável, sob o 

ponto de vista do abastecimento de água e da drenagem pluvial nas 

cidades, e apresentando o aproveitamento de água pluvial como alternativa 

em direção a sustentabilidade; 

 Na seção 2, a revisão bibliográfica. 

 Na seção 3, as etapas necessárias para o dimensionamento do 

reservatório de armazenamento de água da chuva, e a avaliação sobre sua 

viabilidade técnica em conjunto com a avaliação dos resultados obtidos a 

partir de 3 cenários propostos, que visam determinar o projeto a ser 

executado com melhor relação custo/benefício. 

 Na seção 4, o custo para implantação do sistema de aproveitamento de 

água, visando estimar o payback do investimento a partir da economia 

gerada no consumo de água potável, e avaliar a sua viabilidade 

econômica. 

 Na seção 5, os resultados encontrados com a avaliação financeira do 

projeto proposto. 

 Na seção 6, as conclusões, ressalvas e sugestões para trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os usos da água em ambiente urbano, segundo Maddaus (1987 apud 

TOMAZ, 1999, p. 4) dividem-se em usos internos e externos. O uso externo deve-se 

a rega de jardins, lavagem de carros, pisos e etc. O uso interno trata-se de consumo 

doméstico, onde a água é utilizada em chuveiros, sanitários, lavatórios, cozinha e 

tanques para lavagem de roupa. 

De acordo com Barreto (2008), um dos trabalhos precursores sobre o que se 

entende hoje por perfil do consumo e usos finais da água em residências foi 

realizado nas cidades inglesas de Malvern e Mansfield (THACKRAY; COCKER; 

ARCHIBALD, 1978), cujos resultados apresentaram o consumo doméstico de água 

em seus usos característicos.  

A pesquisa foi feita em 1971 e valeu-se de uma metodologia embasada em 

anotações manuais de duas informações: (a) leitura diária dos hidrômetros 

instalados junto às tubulações de abastecimento dos prédios; e (b) anotações diárias 

feitas pelos moradores, indicando as utilizações de água feitas e o número de vezes 

que isso ocorria. Os resultados são exibidos na Tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1: Usos da água nas cidades de Malvern e Mansfield 

Fonte: Douglas Barreto, 2008. Perfil do consumo residencial e usos finais da água. 
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Nos Estados Unidos o consumo de água potável residencial é estimado de 

modo semelhante ao adotado pelas companhias americanas de eletricidade, 

baseado em parâmetros de engenharia. Tais parâmetros servem para verificar o 

consumo de uma residência para caso especial, os quais estão relacionados nas 

Tabelas 2 e 3,a seguir. 

 

Tabela 2 Parâmetros de Demanda Residencial de Água em Usos Internos 

Fonte: DZIEGIELEWSKI et. al., 1993, apud TOMAZ, 1999. 

 

 

Tabela 3: Parâmetros de Demanda Residencial de Água em Usos Externos 

Fonte: DZIEGIELEWSKI et. al., 1993, apud TOMAZ, 1999. 
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É possível notar que os parâmetros são de difícil aplicação pela necessidade 

de se conhecer o tempo de utilização de cada dispositivo, que varia dentro de uma 

grande faixa de possibilidade, justamente por serem informações que variam muito 

de acordo coma classe socioeconômica e até cultural de determinada população ou 

região. Por exemplo, de acordo com a Tabela 3 acima, o volume de água consumido 

por descargas em bacias pode variar entre 27 litros e até 108 litros diariamente por 

pessoa. 

Em 1986, Brown e Caldwell dos Estados Unidos também chegaram a 

seguinte estimativa de consumo, apresentada por Dziegielewski(1993) conforme 

Tabela 4. A bacia sanitária consome 35% da água do consumo interno de uma 

residência. O segundo consumo de água em uma residência é na lavagem de 

roupas, que é 22% do consumo residencial. 

Tabela 4: Consumo Residencial 

Fonte: Brown e Caldwell, 1986 in Dziegielewski, 1993, apud Tomaz, 1999. 

 
 

A título de comparação, um estudo realizado na Dinamarca (JENSEN, 1991, 

apud TOMAZ, 1999, p. 6, Cap. 1) demonstrou que o consumo doméstico médio 

naquele país é de 200 litros/dia/habitante, e 20% do consumo interno e externo de 

uma residência é direcionado às bacias sanitárias. 
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Tabela 5: Distribuição do Consumo de Água por Habitante na Dinamarca 

Fonte: Jensen, 1991, apudTomaz, 1999, p.6, Cap. 1. 

 
 

Um dos estudos brasileiros mais recentes foi publicado em 2008 por Douglas 

Barreto, em que foram selecionadas residências inseridas dentro de um mesmo 

cluster de consumidores de água, ou seja, “consumidores típicos” que se 

enquadravam, no caso da zona oeste da cidade de São Paulo, na faixa de 15 a 20 

m3/mês. 

Para efeito de análise de dados dos consumos em todos os endereços 

monitorados, Barreto (2008) realizou uma compilação, pela qual se obtiveram as 

médias de consumo total e consumo interno. O consumo total é o volume de água 

consumido e registrado pelo hidrômetro do cavalete, enquanto o consumo interno é 

dado pela soma dos consumos internos registrados pelos hidrômetros dos pontos de 

utilização. A diferença entre ambos é a parcela de consumo que não foi medida em 

seu uso final. 

A parcela de consumo interno médio monitorado situou-se em 580 L/dia, o 

que equivale a 70% do volume consumido. Os outros 30% do volume consumido, 

categorizado como “Outros usos” pelo autor, não foi especificado a que se deveu 

seu uso final, mas pode-se concluir que o consumo se deu em áreas externas, como 

por exemplo, para rega de jardins, lavagem de pisos, carros e etc. 

Barreto (2008) ainda apurou que a média de moradores em cada uma das 

residências estudadas era de3 moradores por residência. Com isso, ele estabeleceu 

ainda o consumo médio diário per capita por ponto de utilização, conforme mostrado 

na Tabela 6 abaixo: 
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Tabela 6: Consumo médio diário per capita por ponto de utilização 

Fonte: Douglas Barreto, 2008. Perfil do consumo residencial e usos finais da água. 

 

 

 

2.1. Utilização de Água da Chuva: Características e Requisitos 

 

O aproveitamento de água da chuva pode ser incentivado por algumas 

forçantes: disponibilidade hídrica reduzida ou limitada; tarifação elevada; legislação 

específica; ou pela conscientização e sensibilidade dos usuários. 

No entanto, é necessário que se analise com cautela os pontos de 

aproveitamento a que ela se destina tendo em vista as propriedades físico-químicas 

e microbiológicas dessa fonte alternativa. Com essa preocupação, Tomaz (2011) 

estudou a qualidade da água da chuva em quatro etapas: 

a) Antes de atingir o solo; 

b) Após escorrer pelo telhado; 

c) Dentro do reservatório; e 

d) No ponto final de uso. 

 

Antes de atingir o solo, a chuva carrega em sua composição elementos de 

sua origem. Por exemplo, se a amostra analisada for coletada próximo ao mar, a 

mesma apresentará elementos como sódio, potássio, magnésio, cloro e cálcio. Já 

distante da costa, a amostra poderá conter sílica, alumínio, ferro, nitrogênio, fósforo 
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e enxofre. Devido a esses componentes, a água da chuva já é naturalmente ácida, 

com pH em torno de 5,0 (TOMAZ, 2011).  

No entanto, em áreas como centros urbanos e pólos industriais, passam a ser 

encontradas alterações nas concentrações naturais da água da chuva devido a 

alguns poluentes presentes no ar, como chumbo, zinco e outros metais, ou ainda 

dióxido de enxofre (SO2) e óxidos de nitrogênio (NOx) que reduzem o pH da água, 

podendo chegar a valores como 3,5 quando há o fenômeno da “chuva 

ácida”(TOMAZ, 2011). 

Após escorrer sobre a superfície impermeabilizada, a água da chuva está 

passível de contaminação por folhas de árvores, poeira, bem como fezes de aves, 

ratos e outros animais, que são responsáveis pela proliferação de protozoários 

(Cryptosporidium e Giardiae), bactérias (Clostridium perfringens, coliformes fecais e 

totais) e parasitas gastrointestinais. Além disso, as bactérias ainda produzem o 

sulfeto de hidrogênio (H2S), que é um gás tóxico, inflamável e corrosivo(TOMAZ, 

2011). 

Por esses motivos, é aconselhável que a primeira água que os telhados recebem 

seja desprezada e destinada aos coletores de drenagem pública. Esse volume de água 

a ser desprezado é denominado First Flush ou Escoamento Inicial(TOMAZ, 2011). 

Guanghui (2001), citado por Tomaz (2005), estudaram na China a concentração 

de poluentes com a variação da duração da chuva e concluíram que nos primeiros 20 

minutos estão concentrados os maiores poluentes, tais como Sólidos em Suspensão 

(SS) e Demanda Química de Oxigênio (DQO). Em termos volumétricos, esse espaço de 

tempo representaria cerca de 1 mm a 3 mm da primeira chuva, para cada metro 

quadrado de área de contribuição. Volume condizente com a NBR 15.527/2007, que 

considera somente os dois primeiros milímetros (2 mm) de chuva para fins de projeto. 

De acordo com Tomaz (2011), isto já havia sido pesquisado nos Estados 

Unidos, onde os primeiros 20 minutos de chuva são desprezados para os cálculos 

de dimensionamento de reservatórios a fim de melhorar a qualidade da água 

armazenada. A American Rainwater Catchment de janeiro de 2009 considera os 

dois primeiros milímetros de chuva para ambientes com contaminação mediana, 0,5 

mm para ambientes de baixa contaminação e 8 mm para altas contaminações. 

Segundo estudos de Ghanayem (2001), outro fator que influencia os níveis 

bacteriológicos é o material de que são feitos os telhados, pois quanto mais liso e 

menos atrito, mais fácil se dá a auto-limpeza da superfície. Os telhados metálicos, 
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plásticos e de cerâmica são os que apresentaram melhores resultados. Outro ponto 

interessante em sua pesquisa, que durou 6 meses em vários tipos de materiais, é que 

de modo geral, o pH da chuva é de 4,5 a 5,8 e após correr pelo telhado a média 

aumenta para 6,5. 

Por tudo isso, apesar de haverem tratamentos disponíveis para tornar a água 

da chuva potável, a legislação vigente no Brasil limita seu uso estritamente para fins 

não-potáveis, como descargas de bacias sanitárias, irrigação de plantas e jardins e 

lavagem de carros, pisos e calçadas. 

No entanto, ainda com esse uso restrito, ao evitar o consumo de água potável 

para esses fins menos nobres, é possível economizar cerca de 10% a 30% de água 

potável. Foi o que demonstraram os estudos de Jensen, 1991, apud Tomaz, 1999, 

p.6, Cap. 1 e Barreto (2008). Sendo assim, o payback do investimento é obtido em 

curto período de tempo. 

De acordo com Tomaz (2011), além dos cuidados necessários no trajeto da 

água até o reservatório, faz-se necessário também tomar algumas medidas 

importantes visando à segurança do manuseio em seus pontos finais de utilização, 

como por exemplo:  

 Evitar a entrada de luz do sol no reservatório devido ao crescimento de 

algas; 

 A tampa de inspeção deve ser hermeticamente fechada, a fim de evitar 

contribuição difusa de água proveniente de outras fontes e/ou sujidades; 

 A saída do extravasor (ladrão) deve conter uma grade para que não entrem 

animais pequenos e/ou roedores; 

 É recomendado a cloração de 1ppm (1mg/L), sendo o tempo de contato 

variável de acordo com a temperatura e pH; 

 Pelo menos 1 vez ao ano deverá ser feita uma limpeza no reservatório 

enterrado, removendo-se a lama existente pela descarga de fundo, e a 

desinfecção com solução de hipoclorito de sódio, de acordo com a ABNT 

NBR 5626; e 

 As tubulações e demais componentes devem ser claramente diferenciados 

das tubulações de água potável, inclusive contendo placas informativas 

junto às torneiras e pontos finais de utilização. 
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2.2. Metodologias para dimensionamento de sistemas de aproveitamento de 

água da chuva 

 

No que diz respeito aos aspectos construtivos para sistemas de 

aproveitamento de água pluvial, faz-se necessário destacar os parâmetros que 

servirão como premissas básicas e nortearão os cálculos para dimensionamento das 

estruturas necessárias, desde as calhas de coleta, passando pelo reservatório de 

armazenamento, bombas, e finalmente até os pontos de consumo.Além 

disso,também serão abordadas as metodologias de cálculo existentes e o que há 

regulamentado em forma de normas e Leis para a cidade do Rio de Janeiro. 

 

2.2.1. Parâmetros de Dimensionamento 

 

Os estudos para projetar um sistema de aproveitamento de água pluvial 

devem começar a partir da análise dos índices pluviométricos da área em que o 

projeto está inserido, pois ele será o primeiro limitante à captação de água da chuva. 

Além do volume médio de água que precipita mensalmente, é necessário 

também estabelecer o tamanho da área que irá captar e contribuir para o 

armazenamento. De posse dessas duas informações, será possível calcular o 

volume médio mensal de captação de água. 

No entanto, para efeito de cálculo, o volume de água da chuva que pode ser 

aproveitado não é o mesmo que o precipitado. Existem outras duas variáveis que 

influenciarão na eficiência do sistema, que são: o Coeficiente de Runoff 

(escoamento superficial) e o já mencionado First Flush. 

O Coeficiente de Runoff ou Coeficiente Escoamento Superficial é o quociente 

entre a água que escoa superficialmente e a água precipitada. A diferença entre elas 

se dá devido às perdas por evaporação e outras retenções intrínsecas ao material 

do telhado. Tomaz (2011) fornece os valores referenciais deste parâmetro, mas 

acrescenta como orientação que o melhor valor a ser adotado como Coeficiente de 

Runoff é C = 0,95 (Tabela 7). 
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Tabela 7: Coeficiente de Runoff médios 

Fonte: Tomaz, 2011.  

 
Por fim, considerando também o escoamento inicial (First Flush) dos 

primeiros milímetros de chuva desprezados para a auto-limpeza das telhas e calhas, 

é possível calcular o volume médio de chuva aproveitável. 

Entretanto, pode ocorrer que o volume médio de chuva aproveitável seja 

superior, ou até mesmo inferior, a demanda existente de projeto. Portanto, faz-se 

necessário ainda estimar o volume que será consumido, e assim evitar o 

superdimensionamento do reservatório, que é a parte mais onerosa do projeto 

(TOMAZ, 2011). O tipo de consumo a que a água da chuva será destinada e a 

existência de outras fontes para suprimento dessa demanda implicará no grau de 

risco aceitável ao esvaziamento do reservatório influenciando no seu 

dimensionamento (COHIM, 2007). 

2.2.2. Dimensionamento do volume de água de chuva aproveitável 

 

A NBR 15.527/2007 indica que o volume de água de chuva aproveitável 

depende dos fatores apresentados na equação abaixo, em que a precipitação da 

chuva (P)pode ser considerada a média anual, mensal ou diária. 

VAP = Pt x A x C x ηfator de captação (1) 

 

Onde: 

VAP volume de água de chuva aproveitável, podendo ser anual, mensal ou diária, 

em função da precipitação utilizada (litros); 

Pt precipitação média da chuva no tempo t (anual, mensal ou diária) (mm); 

A área de captação (m²); 

C coeficiente de escoamento superficial do material da cobertura. 
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ηfator de captação  é a eficiência do sistema de captação, levando em conta a 

existência ou não de dispositivo de descarte de sólidos e o desvio de 

escoamento inicial, que, segundo Tomaz (2011) é igual a 0,85. 

2.2.3. Metodologias Existentes para Dimensionamento de Reservatórios 

 

Foram identificados na literatura diversos modelos e métodos para 

dimensionamento de reservatórios. Basicamente, os modelos calculam o balanço 

entre a quantidade de chuva captada e a demanda de água não potável, utilizando 

como parâmetros a precipitação local, a área de captação e o consumo previsto 

(COHIM, 2007). 

A NBR 15527 foi publicada pela ABNT em 2007 e é intitulada “Água de chuva 

– aproveitamento de cobertura em áreas urbanas para fins não potáveis – 

requisitos”. Esta norma apresenta em seu anexo seis métodos para o 

dimensionamento do volume do reservatório de armazenamento da água de chuva. 

São eles: Método de Rippl, Método da Simulação, Método Azevedo Neto, Método 

Prático Alemão, Método Prático Inglês e Método Prático Australiano. De acordo com 

essa norma, fica a critério do projetista a decisão do método a ser utilizado, ou 

mesmo a utilização de algum outro procedimento de cálculo não apresentado na 

norma, desde que devidamente justificados e atendidos os critérios técnicos, 

econômicos e ambientais. 

 

a) Método de Rippl: 

O método admite a utilização de séries históricas mensais ou diárias. 

S (t) = D (t) - Q (t) (2) 

Q (t) = C x precipitação da chuva (t) x área de captação (3) 

V = ∑S(t), somente para valores S (t) > 0 (4) 

O (t) < Q (t) (5) 

 

Onde: 

S(t) volume de água no reservatório no tempo t; 

D(t) demanda ou consumo no tempo t; 

Q(t) volume de chuva aproveitável no tempo t; 

V volume do reservatório; 
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C coeficiente de escoamento superficial. 

Segundo Tomaz (2005), o Método de Rippl versa por regularizar o 

abastecimento de água tanto no período chuvoso quanto no período de estiagem, 

atendendo totalmente a demanda exercida. Entretanto, segundo Mierzwaet al. 

(2007), este atendimento se faz à custa de um grande volume de reservação, 

podendo, em alguns casos, inviabilizar técnica e economicamente a implantação do 

sistema. (CARVALHO et al., 2008). 

 

b) Método da Simulação: 

Para este método, duas hipóteses devem ser feitas: o reservatório está cheio 

no início da contagem do tempo "t” e os dados históricos são representativos das 

condições futuras. 

A evaporação da água não deve ser levada em conta. Assim, para um 

determinado mês, aplica-se a equação da continuidade a um reservatório finito: 

S(t) = Q(t) + S(t-1) - O(t) (6) 

Q (t) = C x precipitação da chuva (t) x área de captação (7) 

0 ≤ S (t) ≤ V (8) 

 

Onde: 

S (t) volume de água no reservatório no tempo t; 

S (t-1) volume de água no reservatório no tempo t - 1; 

Q(t) volume de chuva no tempo t; 

D(t) consumo ou demanda no tempo t; 

V volume do reservatório fixado; 

C coeficiente de escoamento superficial. 

 

c) Método Azevedo Neto: 

O volume de chuva é obtido pela seguinte equação: 

V = 0,042 x P x A x T (9) 

Onde: 

P precipitação média anual, expressa em (mm); 

T número de meses de pouca chuva ou seca; 

A área de coleta em projeção, expresso em (m2); 

V volume de água aproveitável e o volume de água do reservatório, expresso em 

(L). 
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d) Método Prático Alemão: 

Trata-se de um método empírico onde se toma o menor valor do volume do 

reservatório; 6 % do volume anual de consumo ou 6 % do volume anual de 

precipitação aproveitável. 

Vadotado = mín (V; D) x 0,06 (10) 

Onde: 

V volume aproveitável de água de chuva anual, expresso em (L); 

D demanda anual da água não potável, expresso em (L); 

Vadotado é o volume de água do reservatório, expresso em (L). 

 

e) Método Prático Inglês: 

O volume de chuva é obtido pela seguinte equação: 

V = 0,05 x P x A (11) 

Onde P é a precipitação média anual, expresso em milímetros (mm); 

 

f) Método Prático Australiano: 

O volume de chuva é obtido pela seguinte equação: 

Q= A x C x (P - I) (12) 

Onde: 

C é o coeficiente de escoamento superficial, geralmente 0,80; 

P é a precipitação média mensal; 

I é a interceptação da água que molha as superfícies e perdas por evaporação, 

geralmente 2 mm;  

A é a área de coleta; 

Q é o volume mensal produzido pela chuva. 

O cálculo do volume do reservatório é realizado por tentativas, até que sejam 

utilizados valores otimizados de confiança e volume do reservatório. 

V(t) = V(t-1) + Q(t) – D(t) (13) 

Onde: 
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Q(t) volume mensal produzido pela chuva no mês t; 

V(t) volume de água que está no tanque no fim do mês t; 

V(t-1) volume de água que está no tanque no início do mês t;  

D(t) demanda mensal; 

Para o primeiro mês, considera-se o reservatório vazio. 

Quando [V(t-1) + Q(t) – D]< 0, então o V(t) = 0. (14) 

O volume do tanque escolhido será T. 

Por fim, é necessário estimar o intervalo de confiança dos resultados 

simulados e/ou calculados. Recomenda-se que os valores de confiança estejam 

entre 90 % e 99 %. A confiança é expressa por: 

Pr = Nr / N (15) 

Confiança = (1 - Pr) (16) 

Onde Pr é a falha; Nr é o número de meses em que o reservatório não atendeu à 

demanda, isto é, quando V(t)=0 e, N é o número de meses considerado, geralmente 

12 meses. 

 

2.2.4. Regulação e Normatização 

 

Além das metodologias preconizadas pela NBR 15.527/2007, outro método foi 

instituído em 2004, na cidade do Rio de Janeiro, pelo Decreto nº 23.940, 

regulamentado pela Resolução Conjunta 001/2005. Conforme explicitado abaixo, o 

método é baseado em coeficientes fixos e variáveis de acordo com a localidade do 

projeto: 

V = k x Ai x h (17) 

 

Onde, 

V volume do reservatório em m³;  

K coeficiente de abatimento, correspondente a 0,15;  

Ai área impermeabilizada do telhado em m²;  

h altura de chuva (metro), correspondente a 0,06m nas Áreas de Planejamento 

1, 2 e 4 e a 0,07m nas Áreas de Planejamento 3 e 5. 
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Apesar do Decreto tornar obrigatória a existência do reservatório objetivando 

o reuso da água pluvial para finalidades não potáveis, o método de cálculo proposto 

para o seu dimensionamento não é obrigatório. Qualquer outro método pode ser 

utilizado para o dimensionamento do reservatório, desde que seu memorial de 

cálculo esteja justificado e o volume calculado seja maior ou igual ao volume 

encontrado pelo método deste decreto. 

Outros métodos podem ser encontrados na literatura, como o Método de 

Máximo Aproveitamento (MMA) proposto por MIERZWA et al.(2008). Diferente dos 

métodos mais tradicionais que dimensionam o reservatório utilizando o conceito 

básico de regularização de vazão, a metodologia de MIERZWA et al. (2008) tem 

como objetivo garantir uma fonte alternativa de abastecimento com elevado nível de 

confiabilidade e prioriza a redução da demanda de água potável, sem depender de 

alta confiabilidade de fornecimento da água da chuva, porém potencializando o uso 

desta durante o período chuvoso.Dessa forma, o MMA consegue tornar viáveis 

sistemas de aproveitamento de água pluvial para os casos em que não é possível 

construir grandes reservatórios. 

Cohimet al. (2007) também apresentam um método para dimensionamento de 

reservatório, tendo como resposta verificar a taxa de atendimento à demanda anual 

para diferentes volumes de reservatórios, podendo acompanhar o balanço hídrico 

diário, com diferentes faixas de consumo e regimes pluviométricos.  

Outra avaliação interessante é feita pelo programa computacional Netuno, 

que determina o percentual de economia de água potável pelo aproveitamento de 

água de chuva, além da possibilidade de determinar o volume ideal do reservatório 

inferior (GHISI et al., 2009). 

Portanto, diversas são as metodologias disponíveis para determinar o volume 

do reservatório de armazenamento de água pluvial. Mas o que deve prevalecer na 

escolha do método são as especificidades que o projeto exigirá, como por exemplo, 

a área disponível, os pontos de utilização e a demanda mínima necessária para que 

o sistema apresente confiança. 

2.2.5. Componentes do Sistema 

 

A Figura 1 ilustra os componentes de um sistema de aproveitamento de água 

de chuva. 
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Figura 1: Esquema com componentes em reservatório de água da chuva 

Fonte: Google Imagens, 2018. 

 

Para garantir a segurança do sistema, alguns componentes são essenciais 

nas instalações.  

De acordo com Tomaz (2011), para impedir a entrada de folhas e outros 

materiais, deverá haver uma peneira feita com material não corrosivo com abertura 

de 6mm a 13mm. Para impedir a proliferação de mosquitos, a abertura deverá ser 

de no máximo 0,315mm. 

No entanto, apesar de reter materiais grosseiros, a peneira não extingue a 

necessidade de descartar o First Flush. Para tanto, existem dispositivos manuais – 

que quando chove durante alguns minutos a água coletada do telhado é desviada 

manualmente através de tubulação móvel ou manobra de válvulas – e dispositivos 

automáticos baseados no peso da água, em bóias e no volume de água (Figura 2). 
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Figura 2: Dispositivo para autolimpeza baseado no peso 

Fonte: TOMAZ, 2011, p. 137 apud Lanka Rainwater Harvesting Forum, Sri Lanka, 1998 

 

Na Figura 2 pode-se concluir que quando o vasilhame à esquerda enche, a 

água de chuva vai para o tanque à direita. 

 
 

Figura 3: Dispositivo para autolimpeza 

baseado em bóia 

Fonte: TOMAZ, 2011, p. 138apud Lanka 

Rainwater Harvesting Forum, Sri Lanka, 

1998 

 

 
 

Figura 4: Dispositivo automático para 

autolimpeza da água de chuva com 

peneiras 

Fonte: TOMAZ, 2011, p. 138apud Lanka 

Rainwater Harvesting Forum, Sri Lanka, 

1998 

 



20 
 

 

Na Figura 3 quando o reservatório à esquerda enche, a bóia veda a entrada 

de água, e a água da chuva passa para o reservatório do lado direito. 

No dispositivo da Figura 4 existe uma tela permeável na tubulação que 

impede a passagem de folhas e outros materiais indesejáveis. 

 
Figura 5: First flush com sensor de chuva e válvula de controle. 

Fonte: TOMAZ, 2011, p. 140 apud Kinkade-Levario, Heather, 2009. 

 

A Figura 5acima mostra um sistema moderno para eliminar o first flush. É 

instalado um sensor de chuva que mede o volume de água precipitado. No começo 

da chuva a válvula de controle está fechada e toda a água da chuva que lava o 

telhado vai ser lançada no sistema público de coleta de águas pluviais. Quando o 

volume de água precipitada atinge o nível desejado, por exemplo, 2 mm de chuva, a 

válvula de controle é aberta automaticamente e toda a água da chuva é direcionada 

para o reservatório de armazenamento. Ainda é possível programar o intervalo de 

tempo sem chuva necessário para que a válvula se feche automaticamente e desvie 

a água captada novamente para o sistema público de drenagem, já que não é 

necessário desprezar a água que escorreu pelo telhado ainda limpo pela última 

chuva que caiu há pouco tempo. 

Para a desinfecção, algumas tecnologias estão disponíveis como a utilização 

de raios ultravioleta e ozônio, mas o método mais utilizado é a cloração. Segundo a 

NBR 15.527:2007, o cloro residual livre deve estar entre 0,5 e 3,0 mg/L. A cloração 

pode ser manual ou automatizada com bombas dosadoras eletromagnéticas 

disponíveis no mercado. Também conforme a NBR 15.527:2007, independente da 
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tecnologia implementada, análises de cloro residual livre devem ser realizadas 

mensalmente, assim como as demais analises dispostas na Tabela 8 abaixo: 

 

Tabela 8: Parâmetros de qualidade de água da chuva para usos restritivos não potáveis 

Fonte: NBR 15.527:2007. 

 

Outro dispositivo de segurança é o extravasor, que deve estar previsto em 

projeto para os eventos em que a chuva for maior que a capacidade do reservatório. 

Um sifão deve ser acoplado ao extravasor a fim de manter um fecho hídrico, e na 

ponta externa do tubo uma válvula de retenção para impedir a entrada de insetos e 

outros vetores. 

 

Figura 6: Sifão acoplado ao extravasor 

Fonte: Google Imagens 

 

Figura 7: Válvula de Retenção 

Fonte: Google Imagens 

 

Além disso, o conjunto motor-bomba responsável por levar a água 

armazenada até o ponto final de consumo, necessita do auxílio de uma mangueira 
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flexível acoplada a uma válvula de pé com filtro e uma bóia flutuante. Esse conjunto 

garantirá a segurança do equipamento, bem como a qualidade da água em seu 

ponto final de uso, uma vez que a bomba succionará sempre a água mais superficial 

e impedindo que a bomba succione as impurezas que se depositam no fundo do 

reservatório. 

 

 
Figura 8: Conjunto motor-bomba acoplado 

a mangueira flexível com filtro e bóia. 

Fonte: Google Imagens 

 

Figura 9: Detalhe da mangueira flexível 

com filtro e bóia. 

Fonte: Google Imagens 

 

Um último detalhe de projeto que não pode ser esquecido é uma fonte de 

alimentação de água potável para os casos em que a demanda de água for maior 

que o volume de água da chuva reservada. No momento em que a bóia detectar a 

altura mínima de água arbitrada para o reservatório, a válvula solenóide receberá 

comando para sua abertura automática, e o reservatório será suprido com água 

potável até o nível de confiança aceitável para o sistema. 
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3. ESTUDO DE CASO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA ILHA DO 

GOVERNADOR – RJ. 

 

3.1. Caracterização do Empreendimento e da Área de Estudo 

 

Localizado na área nobre do bairro Jardim Guanabara na Ilha do Governador, 

o terreno está inserido na Área de Planejamento 3 (AP3) da cidade do Rio de 

Janeiro, na Rua Uçá nº 486, formado por uma área total de 1224m². 

A região tem elevada valorização imobiliária. Segundo o IBGE (Censo 2000), 

o Jardim Guanabara ficou colocado entre os 3 primeiros bairros no ranking de IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano) da cidade do Rio, a frente por exemplo de 

bairros como Ipanema, Lagoa e Barra da Tijuca.  

 

 

Figura 10: Mapa de localização do Edifício Residencial Pascoal e Maria. 

Fonte: Google Maps, 2017. 

 

Respeitando o Plano Diretor da Prefeitura do Rio de Janeiro, a edificação 

multifamiliar cuja obra está em fase de execução pela CRC Empreendimentos, 

apresentará3 pavimentos tipo (iguais) sobre o pavimento térreo de acesso (pilotis) 

com garagem. Cada pavimento tipo contará com 4 unidades residenciais, com 3 ou 

4 quartos. Portanto, serão 12 unidades, com aproximadamente 153 m² cada uma. 

No térreo, encontra-se o espaço destinado ao lazer/play, com área aproximada 

de220 m².O telhado corresponde a uma área de 600 m². 
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No Anexo 1 está apresentada a planta baixa do projeto. 

 

3.2. Previsão do Consumo de Água da Chuva 

 

Para realizar a previsão do consumo de água da chuva, inicialmente é 

necessário definir quais serão as finalidades e usos dessa água não potável. 

Portanto, para defini-los, foram utilizados os parâmetros propostos pelas Tabelas 2 e 

3 apresentadas anteriormente (destacados em vermelho) a fim de estimar o volume 

de água demandado para cada uma das finalidades apresentadas abaixo: 

 Descargas de bacias sanitárias: 

 

 Irrigação de plantas e jardins: 

 

 Lavagem de carros: 

 

 Lavagem de pisos e calçadas: 
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Dessa forma, o volume necessário para atender todas as possíveis demandas 

seria cerca de 110 m³ por mês. No entanto, o volume de 90 m³ destinados a atender 

as bacias sanitárias não poderão ser substituídos por conta da legislação atual, que 

não permite a utilização de fontes não potáveis para este fim.  

A seguir será avaliado se esse volume poderá ser atendido de acordo com a 

chuva precipitada e a capacidade do reservatório a ser projetado. 

 

3.3. Levantamento e Análise dos Dados Pluviométricos 

 

Os dados pluviométricos foram retirados da base de dados do Sistema Alerta 

Rio. O Sistema conta com uma rede de 33 estações telemétricas espalhadas por 

todas as regiões do Município do Rio de Janeiro. Uma das estações se encontra 

dentro da Ilha do Governador, na Rua Orestes Barbosa nº 229, a menos de 1 km do 

empreendimento onde se pretende realizar o estudo. 

 

Figura 11: Distância entre a Estação Pluviométrica e o Empreendimento. 

Fonte: Google Earth e Site Alerta Rio 

 

As leituras em milímetros das chuvas ocorridas desde o dia em que a estação 

foi instalada, em 02/01/1997, são atualizadas diariamente e estão disponíveis no site 

do Sistema Alerta Rio. Sendo os dados consistentes e com pouquíssimas falhas, o 

presente trabalho utilizou os registros de chuva mensal acumulada, ocorridas entre 

janeiro/1997 e dezembro/2016, ou seja, 20 anos de registros, para avaliar seu 

potencial de aproveitamento.  
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No Apêndice A, é apresentada a tabela constando a leitura em milímetros das 

chuvas mensais acumuladas, registradas pela Estação Pluviométrica da Ilha do 

Governador. Com ela foi possível verificar que a área recebeu, em média, 1080 mm 

de chuva no ano, o que representa uma média de 90 mm de chuva por mês. 

 

3.4. Dimensionamento 

No presente estudo adotou-se que o coeficiente de escoamento é igual a0,95, 

conforme sugerido por TOMAZ (2011). Dessa forma, efetuando as devidas 

substituições na equação (1) e considerando a precipitação anual média de uma 

série histórica de 20 anos, tem-se: 

 
 

Assim, o máximo volume de água da chuva aproveitável é, em média, 526 m³ 

por ano, o que representa uma média teórica de 44 m³ por mês. Essa média mensal 

é teórica porque o volume de chuva aproveitável não depende só do potencial 

pluviométrico da região, mas também de como ocorre a distribuição das chuvas ao 

longo dos dias e meses, e também da capacidade de armazenamento do 

reservatório.  

Em outras palavras, para que fosse possível aproveitar todo o volume de 

chuva que precipita, seria necessário projetar um grandioso reservatório capaz de 

armazenar todo o volume de chuva acumulado durante todo o período de cheia, ou 

seja, durante todos os meses que chover mais do que for possível consumir, para 

que então, todo esse volume armazenado estivesse disponível no período de seca, 

quando o volume de chuva que precipita não é suficiente para suprir a demanda. 

Por isso, apesar de a NBR 15.527/2007apresentar como possibilidade 

dimensionar reservatórios a partir das médias pluviométricas anuais, a eficiência e a 

viabilidade do projeto podem ser prejudicadas se os cálculos forem realizados dessa 

forma. 

Assim, a proposta desse projeto foi utilizar os dados históricos pluviométricos 

mensais, debitando as demandas previstas para o consumo mensal e inclusive as 

perdas pela ineficiência intrínsecas ao sistema – como o coeficiente de escoamento 

superficial e o First Flush.  
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A planilha completa, com os dados de jan/1997 a dez/2016, está apresentada 

no Apêndice B. Nela, podem ser visualizados os valores da chuva precipitada (P) em 

milímetros, do volume total da chuva que precipita sobre área do telhado (Vtotal), do 

volume do First Flush (Vn) que será descartado, do volume não aproveitado 

traduzido pelo Coeficiente de Escoamento Superficial (Vc), do volume aproveitável 

que chega até o reservatório após essas perdas (Vap), da demanda mensal prevista 

para ser consumida nos pontos finais de utilização (D), e por fim, do Saldo mês a 

mês entre o volume captado (Vap) e a demanda (D), e o Saldo Acumulado que nada 

mais é que o somatório entre o saldo do mês anterior com o saldo do mês atual. 

É necessário destacar que os volumes relativos ao First Flush (Vn) e ao 

Coeficiente de Escoamento (Vc), foram calculados com base nos estudos realizados 

por TOMAZ (2011) e considerados da seguinte forma: seriam descartados os 

primeiros 0,5 mm de chuva para cada metro quadrado do telhado, somente uma vez 

por mês, visto que o empreendimento se encontra em uma região sem indústrias, 

predominantemente residencial e com baixos níveis de poluição. Dessa forma, 

somente 0,3 m³ de água seriam descartadas por mês como First Flush. Além disso, 

foi considerado um Coeficiente de Escoamento Superficial igual a 0,95, condizente 

como material da superfície destinada à captação, que é um telhado esmaltado, e 

também de acordo com a Tabela 7, apresentada anteriormente na página 24. 

O Método Prático Australiano foi o método utilizado neste trabalho por 

apresentar uma vantagem frente aos demais, visto o objetivo deste projeto, que é 

analisar a viabilidade de um sistema de aproveitamento de água da chuva. A 

vantagem se dá por ser um método que leva em consideração a probabilidade de 

falhas do sistema, o que permite ser mais assertivo no dimensionamento do 

reservatório. Pois trabalhar com probabilidades evita que o projeto seja onerado por 

um sistema com 100% de aproveitamento, mas com espaço ocioso por longo 

período de tempo. Ou ainda, que seja realizado um investimento para um pequeno 

reservatório que não cumpre com seu objetivo por apresentar um resultado 

insignificante ou ineficiente. 

Sendo assim, o Método Prático Australiano foi aplicado para dimensionar o 

reservatório com 90% de confiabilidade, ou seja, que atenda a demanda em 90% 

dos meses do ano. 

Além do Método Prático Australiano, é importante também calcular o tamanho 

do reservatório pelo método disposto pelo Decreto nº 23.940, regulamentado pela 
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Resolução Conjunta 001/2005. Pois o resultado desse método é condição que 

precisa ser acatada por força de lei. 

Conforme apresentado anteriormente, pela Equação (17), tem-se: 

V = 0,15 x 600 x 0,07 = 6,3 m³ 

 

Dessa forma, independentemente do método que venha a ser aplicado, o 

reservatório a ser construído não poderá ser menor que 6,3 m³ para que esteja 

adequado legalmente. 

 

3.5. Análise de Suprimento da Demanda 

 

Feitas as considerações e estabelecidos os parâmetros necessários, a 

planilha apresentada no Apêndice B foi utilizada para simular diferentes cenários – 

variando-se o volume do reservatório e a demanda para os possíveis pontos de 

aproveitamento – a fim de encontrar o tamanho do reservatório que melhor se ajusta 

às necessidades do Edifício Residencial Pascoal e Maria. 

Os resultados dos cenários propostos foram alcançados com o auxílio da 

ferramenta “Atingir Meta” do Software Excel, da seguinte forma: fixando uma 

demanda mensal conhecida para encontrar o tamanho do reservatório necessário 

para supri-la, ou ainda, fixando um volume de reservatório conhecido para encontrar 

a demanda capaz de ser suprida. Em ambas as formas a meta a ser atingida é de 

no mínimo 90% de confiabilidade. 

Os resultados encontrados são apresentados a seguir: 

 Cenário 1: substituir a maior volume possível de água potável por água da 

chuva, maximizando o volume do reservatório de armazenamento. Para 

essa hipótese, verificou-se que, independentemente do tamanho do 

reservatório que venha a ser projetado, com as condições pluviométricas 

da região e a área de telhado disponível para captação, não há 

possibilidade de abastecer mais do que 54,1 m³ por mês, com 

confiabilidade mínima de 90%.  

 Cenário 2: avaliação do balanço entre oferta e demanda a partir de um 

reservatório de 12,6 m³, que representa o dobro do volume mínimo 

exigido pelo Decreto nº 23.940/2004, regulamentado pela Resolução 
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Conjunta 001/2005. Verificou-se que, para manter a confiabilidade mínima 

de 90%, é possível suprir somente a demanda de 16,2 m³ por mês. 

 Cenário 3: avaliação do balanço entre oferta e demanda a partir de um 

reservatório de 18,9 m³, que é 3 vezes maior do que o volume mínimo 

exigido pelo Decreto nº 23.940/2004, regulamentado pela Resolução 

Conjunta 001/2005.Verificou-se que, para manter a confiabilidade mínima 

de 90%, é possível suprir a demanda de 20,6 m³ por mês. 

 

3.6. Definição do Reservatório de Armazenamento 

 

A proposição dos cenários apresentados foi essencial para que o reservatório 

fosse projetado com a melhor relação custo/benefício. 

 No Cenário 1: 

É previsto que seria impossível atender, com confiabilidade mínima de 

90%, a demanda por descargas em sanitários em sua totalidade. Caso esse 

fosse o objetivo do projeto, a confiabilidade do sistema cairia para 27% – em 

outras palavras, 73% de probabilidade de falha – e ainda assim, seria 

necessário um reservatório de 352 m³. Somente para se ter noção, isso 

significa o enorme reservatório de aproximadamente 140 m² de área com uma 

altura de 2,5m. 

Ainda pensando em suprir a demanda com somente 54,1 m³ por mês, que 

é o máximo volume aproveitável com as condições pluviométricas da região e 

a área de telhado disponível para captação, somente seria possível alcançar 

os 90% de confiabilidade mínima com a dispendiosa tarefa de construir um 

reservatório de 775 m³ – cerca de 310 m² de área com uma altura de 2,5 m². 

Sendo assim, devido ao elevado investimento com baixo retorno em 

eficiência, foi excluída a possibilidade de utilizar a água da chuva para suprir a 

demanda para descargas de sanitários. 

 

 Cenário 2: 

É previsto o suprimento de 16,2 m³ por mês, com o qual não seria 

possível suprir nem as demandas por lavagem de carros e pisos em sua 

totalidade.  
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Para que se almejasse suprir ao menos essas 2 demandas, ou seja, 

suprir 16,8 m³ por mês, não seria possível manter a confiabilidade do sistema 

superior a 90% – seria alcançado aproximadamente 89%. 

Sendo assim, apesar de essa condição ser suficiente para economizar um 

volume considerável de água potável por mês, também foi excluída a 

possibilidade de construir um reservatório com somente 12,6 m³. 

 

 Cenário 3: 

É previsto o suprimento de 20,6 m³ por mês, com o qual seria possível 

atender, não só a demanda por lavagem de carros e pisos, como também a 

demanda por rega de plantas e jardins. E ainda assim, com confiabilidade 

superior a 90% – aproximadamente 93%. 

Em termos quantitativos, aumentando em 50% na capacidade do 

reservatório – de 12,6 m³ para 18,9 m³ – será possível economizar 20,6 m³ 

por mês de água potável. Ou seja, o aumento do investimento se justifica com 

o aumento da economia de água em mais 28% em relação ao Cenário 2. 

Portanto, o reservatório com 18,9 m³ para armazenamento se justificou 

como sendo a melhor solução encontrada para o projeto de aproveitamento 

de águas pluviais do Edifício Residencial Pascoal e Maria, visto que uma 

pequena área de 9 m² com profundidade de 2,1 m seria o suficiente para 

reservar a água da chuva captada. 
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4. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO PROJETO PROPOSTO 

 

Para avaliar a viabilidade de execução do projeto de aproveitamento de água 

da chuva para suprir somente parte das demandas por água potável, foi realizada a 

sua análise econômico-financeira.  

 

4.1. Orçamento para Implantação 

 

Como o objetivo deste tópico é avaliar os custos de implantação somente 

para o sistema de aproveitamento de água da chuva proposto, é importante 

estabelecer onde começa e onde terminam as alterações no projeto original do 

Edifício Residencial. 

Neste sentido, somente foram inseridos no orçamento os itens concernentes 

à entrada, armazenamento e saída da água de chuva. Portanto, ficam de fora do 

orçamento as calhas de coleta que condizem a água do telhado até o reservatório, 

bem como os tubos de saída e utensílios que levam a água armazenada até os 

pontos finais de consumo, visto que esses itens já existiriam mesmo que o 

abastecimento dos respectivos pontos fosse realizado por água potável.  

O levantamento de cada item necessário para executar o projeto foi realizado 

in loco, e adequado especificamente ao Empreendimento Pascoal e Maria 

Residencial. 

Os valores de cada item foram obtidos em sua maioria pela tabela de preços 

da SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, 

criado pela Caixa Econômica Federal – Mês de Referência: fevereiro/2018). 

Somente 2 itens relativos a instalações elétricas foram encontrados na tabela EMOP 

(Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro – Mês de Referência: 

outubro/2017), e os valores de outros 7 itens precisaram ser extraídos de sites de 

seus respectivos fabricantes, pois são elementos específicos para projetos de 

aproveitamento de água pluvial, os quais não são encontrados em análises e tabelas 

orçamentárias da construção civil. 

A planilha orçamentária segue anexa no Apêndice C, com custo total de R$ 

47.064,68 (Quarenta e sete mil e sessenta e quatro reais e trinta e sessenta e oito 

centavos). 
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4.2. Análise de Viabilidade Econômica 

4.2.1. Avaliação do Payback Simples 

 

Um dos métodos mais simples de engenharia econômica e análise de 

investimentos é o período de payback, que se refere ao tempo que um investimento 

leva para recuperar o valor investido. Para tanto, basta dividir o montante investido 

pela receita média apurada durante determinado período. 

Sendo assim, uma vez que os custos para o investimento já foram definidos, 

é preciso quantificar e precificar o volume de água potável que está sendo 

economizado ao substituí-la por água da chuva. 

Para isso, a Tabela 9 foi montada com o objetivo de mapear o volume de 

chuva aproveitável mensalmente, utilizado para suprir as demandas de consumo 

pré-estabelecidas. A mesma expressa o volume em metros cúbicos possivelmente 

aproveitados. 

 

Tabela 9: Volume de água da chuva aproveitado em m³/mês. 

Fonte: elaboração própria. 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ V ANUAL 

1997 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 15,7 19,7 20,6 20,6 20,6 20,6 241,9 

1998 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 247,8 

1999 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 19,8 4,2 20,6 20,6 20,6 20,6 230,5 

2000 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 8,1 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 235,3 

2001 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 13,6 20,6 20,6 20,6 240,8 

2002 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 247,8 

2003 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 5,2 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 232,3 

2004 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 14,6 20,6 20,6 20,6 241,8 

2005 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 247,8 

2006 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,2 20,6 20,6 20,6 20,6 247,4 

2007 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,1 7,0 20,6 20,6 20,6 233,6 

2008 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 247,8 

2009 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 247,8 

2010 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,0 12,5 20,6 20,6 20,6 238,9 

2011 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 15,2 7,0 4,0 20,6 20,6 20,6 212,1 

2012 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,1 20,6 20,6 20,6 20,6 247,3 

2013 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 247,8 

2014 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 14,4 12,9 20,6 20,6 233,8 

2015 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 7,1 20,6 20,6 20,6 20,6 234,3 

2016 20,6 20,6 20,6 20,5 18,6 20,6 14,0 16,9 16,6 20,6 20,6 20,6 231,2 

V médio 20,6 20,6 20,6 20,6 20,5 20,0 19,0 18,1 17,6 20,3 20,6 20,6 239,4 

http://www.wrprates.com/curso-de-engenharia-economica-analise-de-investimentos-online/
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Com isso, foi possível notar que o volume médio de chuva aproveitado 

anualmente é de 239,4 m³/ano. Os meses que não tiveram volume de chuva para 

suprir a demanda necessária foram destacados em vermelho, notando-se que os 

meses de julho, agosto e setembro são os meses com maior deficiência para o 

abastecimento e, portanto, necessitando de uma fonte complementar para esses 

períodos. 

Agora com o volume de água quantificado, é preciso encontrar o valor 

monetário que ela representa. Para tanto, foi realizado o levantamento da tarifa de 

água praticada atualmente (Nov/2017) pela concessionária responsável pelo 

abastecimento de água potável, de acordo com a faixa de consumo prevista para o 

edifício com 12 apartamentos. Considerando que cada apartamento tenha em média 

3 habitantes que consomem cerca de 200L/dia, o edifício consumirá 216 m³ por 

mês. Com esse volume, a tarifa da Cedae chegaria a R$ 16,16 por metro cúbico de 

água consumido. 

Dessa forma, a Tabela 10 foi montada representando a economia mensal 

gerada pela substituição da água potável pela água de chuva. Destacando-se em 

verde os meses necessários para alcançar o investimento aplicado para implantar o 

projeto de reaproveitamento de água da chuva, e novamente em vermelho os meses 

em que não foi possível suprir a demanda pré-estabelecida. Demonstrando-se que o 

Payback Simples foi alcançado com 12,2 anos. 



34 
 

 

Tabela 10: Economia gerada pela substituição de água potável por água da chuva em reais. 

Fonte: elaboração própria. 

 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ  ANUAL (R$) 

1997  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   253,05   R$   318,47   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    3.908,46  

1998  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    4.004,34  

1999  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   319,92   R$      67,92   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    3.724,79  

2000  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   131,52   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    3.802,16  

2001  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   219,95   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    3.890,59  

2002  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    4.004,34  

2003  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$      83,62   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    3.754,26  

2004  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   236,53   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    3.907,17  

2005  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    4.004,34  

2006  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   327,23   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    3.997,87  

2007  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   324,53   R$   113,06   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    3.774,53  

2008  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    4.004,34  

2009  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    4.004,34  

2010  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   322,68   R$   201,48   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    3.861,11  

2011  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   245,74   R$   113,06   R$      65,16   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    3.427,20  

2012  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   324,95   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    3.995,60  

2013  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    4.004,34  

2014  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   232,84   R$   208,85   R$   333,69   R$   333,69   R$    3.778,64  

2015  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   114,94   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    3.785,58  

2016  R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   331,89   R$   300,96   R$   333,69   R$   225,86   R$   273,33   R$   267,80   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$    3.735,72  

ANUAL 
(R$) 

 R$   333,69   R$   333,69   R$   333,69   R$   333,60   R$   332,06   R$   323,59   R$   306,68   R$   292,89   R$   283,74   R$   327,45   R$   333,69   R$   333,69   R$    3.868,48  
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4.2.2. Avaliação a Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

Apesar de ser largamente utilizada, a avaliação do período de Payback não 

leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Portanto, o método de análise 

do Valor Presente Líquido ou VPL é aplicado a fim de encontrar o real ganho obtido 

com o investimento ao longo dos anos, trazendo a valor presente todos os valores 

do fluxo de caixa durante o período de tempo analisado e considerando-se uma 

determinada taxa de juros (i). 

O VPL pode ser calculado a partir da equação abaixo: 

         (18) 

Onde, 

VPL Valor Presente Líquido 

I Investimento inicial, processado no momento zero 

FC Fluxo de caixa líquido, na data t 

K Taxa de desconto do projeto, representada pela rentabilidade mínima 

requerida (custo de capital) 

 

A Taxa de desconto (K) foi considerada para os cálculos a seguir foi escolhida 

como sendo a rentabilidade média anual da caderneta de poupança, que está em 

aproximadamente 6,168% a.a. (Fonte: Banco Central. Exercício 2017). Como o fluxo 

de caixa líquido já foi definido anteriormente na Tabela 10 – em média R$ 3.868,48 – 

bem como o investimento inicial de R$ 47.064,68, o VPL foi calculado abaixo. 

 

 

 

 

O VPL negativo demonstra uma rentabilidade inferior à taxa mínima requerida 

para o investimento. O que quer dizer que em 20 anos não é possível alcançar a 

mesma rentabilidade de uma caderneta de poupança. 

No entanto, ainda é possível que o investimento tenha alguma lucratividade. 

Dessa forma, é válido analisar qual seria a taxa de desconto que iguala a 
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arrecadação ao investimento, ou em outras palavras, calcular a Taxa Interna de 

Retorno (TIR). Que é obtida pela seguinte equação: 

 

         (19) 

 

Onde, 

I Investimento inicial, processado no momento zero 

FC Fluxo de caixa líquido, na data t 

TIR Taxa Interna de Retorno 

 

Dessa forma, tem-se que: 

 

 

 

 

Portanto, no período de 20 anos o investimento terá tido um retorno anual de 

5,285%.  
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5. RESULTADOS 

 

A partir das análises de viabilidade técnica e financeira, foi possível concluir 

que existem muitos parâmetros construtivos que influenciam no sucesso de um 

sistema de aproveitamento de água da chuva adequado, que não somente cumpra 

com as exigências legislativas e de segurança sanitária, mas também que cumpra 

com sua função e se torne uma alternativa viável economicamente.  

Do ponto de vista econômico, o projeto idealizado obteve uma taxa de 

rentabilidade ao ano de 5,285%, o que pode não promover motivação suficiente para 

se tornar uma fonte alternativa em larga escala, ainda que a sua rentabilidade tenha 

sido garantida para o período de 20 anos. 

No entanto, quanto à viabilidade do ponto de vista executivo, o sistema 

proposto conseguiu economizar aproximadamente 19,9 m³/mês – considerando-se 

que em 10% das vezes o sistema precisaria ser complementado com água potável –

o que representa quase que integralmente a demanda mensal prevista para usos 

não potáveis que efetivamente podem ser substituídas conforme a legislação 

permite. Portanto, o potencial de aproveitamento que esta solução apresenta ficou 

explícito, não restando dúvidas de que o projeto proposto possa complementar a 

demanda de seus usuários e representar um alento às regiões carentes de recursos 

hídricos. 

Vale lembrar que a carência desse esgotável recurso não é exclusividade da 

região nordeste do país, conforme foi observado nos últimos anos. Portanto, a 

proposta ainda pode ser considerada como solução, considerando que a escassez 

hídrica é uma questão de segurança pública e não simplesmente econômica. Isso 

sem contar os benefícios indiretos trazidos pela redução do aporte de deflúvios 

pluviais nos coletores de drenagem. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve por finalidade analisar a viabilidade técnica para 

implantação de um sistema de captação e aproveitamento de água da chuva em um 

edifício residencial, situado na Ilha do Governador - RJ. 

Durante o levantamento de dados para execução do projeto, verificou-se uma 

variedade de metodologias para o dimensionamento do sistema, bem como 

variações nos parâmetros construtivos, que são intrínsecos às características de 

cada projeto. A busca pela quantificação desses parâmetros resultou na compilação 

dos dados apresentados, que podem servir de base para outros projetos. 

Os resultados apresentados mostraram que o sistema de aproveitamento de 

água pluvial é viável do ponto de vista técnico para o Edifício Residencial Pascoal e 

Maria, gerando benefícios diretamente aos usuários do sistema, mas também 

indiretamente à sociedade como um todo, a qual poderá usufruir de um sistema de 

drenagem menos sobrecarregado, e de recursos hídricos com menos desperdícios. 

Por fim, avaliar outras tecnologias construtivas como reservatórios modulados 

em fibra ou material plástico, por exemplo, poderiam impactar muito positivamente 

no projeto. Outra análise interessante seria avaliar as vantagens de um reservatório 

de menor porte, com o intuito de otimizar o dimensionamento do reservatório a partir 

da flexibilização dos percentuais de falha de atendimento. Além disso, outro fator 

crucial para que essa fonte alternativa possa se tornar predominante, é a atualização 

da legislação às atuais técnicas de tratamento de água, que possibilitariam ampliar 

significativamente a captação da chuva que hoje sofre bastante limitações 

legislativas.
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APÊNDICE A 

 

Tabela constando a leitura em milímetros das chuvas mensais acumuladas 

registradas pela Estação Pluviométrica da Ilha do Governador. 
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APÊNDICE B 

 

Tabela constando os dados mensais dispostos verticalmente, para se calcular 

o volume do reservatório que melhor se adéqua ao projeto, considerando a melhor 

relação custo/benefício. 

 

Considerações Iniciais: 
    Área de Captação: 600 m² 
    First Flush: 0,5 mm/m² 
    Coef. Escoamento Superficial: 95%   
    

         Resultados: 
    Demanda Mensal 20,6 m³/mês 
    Volume Reservatório 18,9 m³ 
    Nº Total de Meses 240 100% 
    Saldo Acumulado Negativo 25 10% ----------> Probabilidade de falha 

 Saldo Acumulado Positivo 215 90% ----------> Confiabilidade do Sistema 

         

MÊS/ANO 
CHUVA 
(MM) 

Vtotal 
(M³) 

Vn 
(M³) 

Vc 
(M³) 

Vcaptado 
(M³) 

DEMANDA 
(M³/MÊS) 

SALDO 
(M³/MÊS) 

SALDO 
ACUMULADO 

(M³/MÊS) 

jan-97 235,4 141,2 0,3 7,1 133,9 20,6 113,2 18,9 

fev-97 26 15,6 0,3 0,8 14,5 20,6 -6,1 12,8 

mar-97 84,5 50,7 0,3 2,5 47,9 20,6 27,2 18,9 

abr-97 22,9 13,7 0,3 0,7 12,8 20,6 -7,9 11,0 

mai-97 49,9 29,9 0,3 1,5 28,1 20,6 7,5 18,5 

jun-97 23 13,8 0,3 0,7 12,8 20,6 -7,8 10,7 

jul-97 9,3 5,6 0,3 0,3 5,0 20,6 -15,6 0,0 

ago-97 35,1 21,1 0,3 1,1 19,7 20,6 -0,9 0,0 

set-97 43 25,8 0,3 1,3 24,2 20,6 3,6 3,6 

out-97 84,5 50,7 0,3 2,5 47,9 20,6 27,2 18,9 

nov-97 68,5 41,1 0,3 2,1 38,7 20,6 18,1 18,9 

dez-97 117,4 70,4 0,3 3,5 66,6 20,6 46,0 18,9 

jan-98 242,7 145,6 0,3 7,3 138,0 20,6 117,4 18,9 

fev-98 275 165,0 0,3 8,3 156,5 20,6 135,8 18,9 

mar-98 99,4 59,6 0,3 3,0 56,4 20,6 35,7 18,9 

abr-98 68,8 41,3 0,3 2,1 38,9 20,6 18,3 18,9 

mai-98 115,8 69,5 0,3 3,5 65,7 20,6 45,1 18,9 

jun-98 41,7 25,0 0,3 1,3 23,5 20,6 2,8 18,9 
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jul-98 34,1 20,5 0,3 1,0 19,1 20,6 -1,5 17,4 

ago-98 23,3 14,0 0,3 0,7 13,0 20,6 -7,7 9,7 

set-98 59 35,4 0,3 1,8 33,3 20,6 12,7 18,9 

out-98 123,8 74,3 0,3 3,7 70,3 20,6 49,6 18,9 

nov-98 87,5 52,5 0,3 2,6 49,6 20,6 28,9 18,9 

dez-98 223,2 133,9 0,3 6,7 126,9 20,6 106,3 18,9 

jan-99 221,3 132,8 0,3 6,6 125,8 20,6 105,2 18,9 

fev-99 159,2 95,5 0,3 4,8 90,4 20,6 69,8 18,9 

mar-99 110,6 66,4 0,3 3,3 62,7 20,6 42,1 18,9 

abr-99 27,1 16,3 0,3 0,8 15,1 20,6 -5,5 13,4 

mai-99 36,3 21,8 0,3 1,1 20,4 20,6 -0,3 13,1 

jun-99 57,9 34,7 0,3 1,7 32,7 20,6 12,1 18,9 

jul-99 2,1 1,3 0,3 0,1 0,9 20,6 -19,8 0,0 

ago-99 7,9 4,7 0,3 0,2 4,2 20,6 -16,4 0,0 

set-99 94,8 56,9 0,3 2,8 53,7 20,6 33,1 18,9 

out-99 38,3 23,0 0,3 1,1 21,5 20,6 0,9 18,9 

nov-99 107,5 64,5 0,3 3,2 61,0 20,6 40,3 18,9 

dez-99 101,1 60,7 0,3 3,0 57,3 20,6 36,7 18,9 

jan-00 216 129,6 0,3 6,5 122,8 20,6 102,2 18,9 

fev-00 173,6 104,2 0,3 5,2 98,7 20,6 78,0 18,9 

mar-00 129,5 77,7 0,3 3,9 73,5 20,6 52,9 18,9 

abr-00 38,6 23,2 0,3 1,2 21,7 20,6 1,1 18,9 

mai-00 13,4 8,0 0,3 0,4 7,3 20,6 -13,3 5,6 

jun-00 5 3,0 0,3 0,2 2,6 20,6 -18,1 0,0 

jul-00 53,3 32,0 0,3 1,6 30,1 20,6 9,4 9,4 

ago-00 45,6 27,4 0,3 1,4 25,7 20,6 5,0 14,5 

set-00 97,4 58,4 0,3 2,9 55,2 20,6 34,6 18,9 

out-00 39,2 23,5 0,3 1,2 22,0 20,6 1,4 18,9 

nov-00 165,8 99,5 0,3 5,0 94,2 20,6 73,6 18,9 

dez-00 116,2 69,7 0,3 3,5 65,9 20,6 45,3 18,9 

jan-01 16,8 10,1 0,3 0,5 9,3 20,6 -11,4 7,5 

fev-01 58,6 35,2 0,3 1,8 33,1 20,6 12,5 18,9 

mar-01 206,2 123,7 0,3 6,2 117,2 20,6 96,6 18,9 

abr-01 15,8 9,5 0,3 0,5 8,7 20,6 -11,9 7,0 

mai-01 68,4 41,0 0,3 2,1 38,7 20,6 18,0 18,9 

jun-01 18,6 11,2 0,3 0,6 10,3 20,6 -10,3 8,6 

jul-01 66,2 39,7 0,3 2,0 37,4 20,6 16,8 18,9 

ago-01 3,6 2,2 0,3 0,1 1,8 20,6 -18,9 0,0 

set-01 24,4 14,6 0,3 0,7 13,6 20,6 -7,0 0,0 

out-01 54,4 32,6 0,3 1,6 30,7 20,6 10,1 10,1 

nov-01 109,6 65,8 0,3 3,3 62,2 20,6 41,5 18,9 

dez-01 532 319,2 0,3 16,0 302,9 20,6 282,3 18,9 

jan-02 137,6 82,6 0,3 4,1 78,1 20,6 57,5 18,9 

fev-02 144,8 86,9 0,3 4,3 82,2 20,6 61,6 18,9 

mar-02 67,8 40,7 0,3 2,0 38,3 20,6 17,7 18,9 
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abr-02 37,2 22,3 0,3 1,1 20,9 20,6 0,3 18,9 

mai-02 71,4 42,8 0,3 2,1 40,4 20,6 19,7 18,9 

jun-02 54,2 32,5 0,3 1,6 30,6 20,6 9,9 18,9 

jul-02 6,8 4,1 0,3 0,2 3,6 20,6 -17,1 1,8 

ago-02 55,4 33,2 0,3 1,7 31,3 20,6 10,6 12,5 

set-02 35,8 21,5 0,3 1,1 20,1 20,6 -0,5 11,9 

out-02 123,6 74,2 0,3 3,7 70,2 20,6 49,5 18,9 

nov-02 148,6 89,2 0,3 4,5 84,4 20,6 63,8 18,9 

dez-02 46,4 27,8 0,3 1,4 26,1 20,6 5,5 18,9 

jan-03 319,4 191,6 0,3 9,6 181,8 20,6 161,1 18,9 

fev-03 7,4 4,4 0,3 0,2 3,9 20,6 -16,7 2,2 

mar-03 147,4 88,4 0,3 4,4 83,7 20,6 63,1 18,9 

abr-03 72,4 43,4 0,3 2,2 41,0 20,6 20,3 18,9 

mai-03 46,8 28,1 0,3 1,4 26,4 20,6 5,7 18,9 

jun-03 3,6 2,2 0,3 0,1 1,8 20,6 -18,9 0,0 

jul-03 9,6 5,8 0,3 0,3 5,2 20,6 -15,5 0,0 

ago-03 149 89,4 0,3 4,5 84,6 20,6 64,0 18,9 

set-03 44,4 26,6 0,3 1,3 25,0 20,6 4,4 18,9 

out-03 161,8 97,1 0,3 4,9 91,9 20,6 71,3 18,9 

nov-03 263,4 158,0 0,3 7,9 149,8 20,6 129,2 18,9 

dez-03 68,2 40,9 0,3 2,0 38,6 20,6 17,9 18,9 

jan-04 187,4 112,4 0,3 5,6 106,5 20,6 85,9 18,9 

fev-04 192,6 115,6 0,3 5,8 109,5 20,6 88,8 18,9 

mar-04 66 39,6 0,3 2,0 37,3 20,6 16,7 18,9 

abr-04 124 74,4 0,3 3,7 70,4 20,6 49,7 18,9 

mai-04 58,4 35,0 0,3 1,8 33,0 20,6 12,3 18,9 

jun-04 32,4 19,4 0,3 1,0 18,2 20,6 -2,5 16,4 

jul-04 87,6 52,6 0,3 2,6 49,6 20,6 29,0 18,9 

ago-04 17,4 10,4 0,3 0,5 9,6 20,6 -11,0 7,9 

set-04 12,4 7,4 0,3 0,4 6,8 20,6 -13,9 0,0 

out-04 60 36,0 0,3 1,8 33,9 20,6 13,3 13,3 

nov-04 146,4 87,8 0,3 4,4 83,1 20,6 62,5 18,9 

dez-04 132,2 79,3 0,3 4,0 75,1 20,6 54,4 18,9 

jan-05 264,6 158,8 0,3 7,9 150,5 20,6 129,9 18,9 

fev-05 88,6 53,2 0,3 2,7 50,2 20,6 29,6 18,9 

mar-05 112,8 67,7 0,3 3,4 64,0 20,6 43,3 18,9 

abr-05 117 70,2 0,3 3,5 66,4 20,6 45,7 18,9 

mai-05 51,8 31,1 0,3 1,6 29,2 20,6 8,6 18,9 

jun-05 30 18,0 0,3 0,9 16,8 20,6 -3,8 15,1 

jul-05 67,6 40,6 0,3 2,0 38,2 20,6 17,6 18,9 

ago-05 5,4 3,2 0,3 0,2 2,8 20,6 -17,9 1,0 

set-05 49,6 29,8 0,3 1,5 28,0 20,6 7,3 8,4 

out-05 42 25,2 0,3 1,3 23,6 20,6 3,0 11,3 

nov-05 152 91,2 0,3 4,6 86,3 20,6 65,7 18,9 

dez-05 150,6 90,4 0,3 4,5 85,5 20,6 64,9 18,9 
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jan-06 295,4 177,2 0,3 8,9 168,1 20,6 147,4 18,9 

fev-06 110 66,0 0,3 3,3 62,4 20,6 41,8 18,9 

mar-06 38,6 23,2 0,3 1,2 21,7 20,6 1,1 18,9 

abr-06 99 59,4 0,3 3,0 56,1 20,6 35,5 18,9 

mai-06 50,2 30,1 0,3 1,5 28,3 20,6 7,7 18,9 

jun-06 19,6 11,8 0,3 0,6 10,9 20,6 -9,8 9,1 

jul-06 22,8 13,7 0,3 0,7 12,7 20,6 -8,0 1,2 

ago-06 34 20,4 0,3 1,0 19,1 20,6 -1,6 0,0 

set-06 89,6 53,8 0,3 2,7 50,8 20,6 30,1 18,9 

out-06 96,8 58,1 0,3 2,9 54,9 20,6 34,2 18,9 

nov-06 116 69,6 0,3 3,5 65,8 20,6 45,2 18,9 

dez-06 95,8 57,5 0,3 2,9 54,3 20,6 33,7 18,9 

jan-07 139,2 83,5 0,3 4,2 79,0 20,6 58,4 18,9 

fev-07 75,8 45,5 0,3 2,3 42,9 20,6 22,3 18,9 

mar-07 11,4 6,8 0,3 0,3 6,2 20,6 -14,5 4,4 

abr-07 47,6 28,6 0,3 1,4 26,8 20,6 6,2 10,6 

mai-07 64,2 38,5 0,3 1,9 36,3 20,6 15,6 18,9 

jun-07 35,4 21,2 0,3 1,1 19,9 20,6 -0,8 18,1 

jul-07 60,2 36,1 0,3 1,8 34,0 20,6 13,4 18,9 

ago-07 2,6 1,6 0,3 0,1 1,2 20,6 -19,5 0,0 

set-07 12,8 7,7 0,3 0,4 7,0 20,6 -13,7 0,0 

out-07 143 85,8 0,3 4,3 81,2 20,6 60,6 18,9 

nov-07 125 75,0 0,3 3,8 71,0 20,6 50,3 18,9 

dez-07 151,2 90,7 0,3 4,5 85,9 20,6 65,2 18,9 

jan-08 167,2 100,3 0,3 5,0 95,0 20,6 74,4 18,9 

fev-08 141,2 84,7 0,3 4,2 80,2 20,6 59,5 18,9 

mar-08 263,4 158,0 0,3 7,9 149,8 20,6 129,2 18,9 

abr-08 101,6 61,0 0,3 3,0 57,6 20,6 37,0 18,9 

mai-08 41,2 24,7 0,3 1,2 23,2 20,6 2,5 18,9 

jun-08 57 34,2 0,3 1,7 32,2 20,6 11,5 18,9 

jul-08 34,6 20,8 0,3 1,0 19,4 20,6 -1,2 17,7 

ago-08 45 27,0 0,3 1,4 25,4 20,6 4,7 18,9 

set-08 73,8 44,3 0,3 2,2 41,8 20,6 21,1 18,9 

out-08 62 37,2 0,3 1,9 35,0 20,6 14,4 18,9 

nov-08 217,4 130,4 0,3 6,5 123,6 20,6 103,0 18,9 

dez-08 126,4 75,8 0,3 3,8 71,7 20,6 51,1 18,9 

jan-09 253 151,8 0,3 7,6 143,9 20,6 123,3 18,9 

fev-09 115,8 69,5 0,3 3,5 65,7 20,6 45,1 18,9 

mar-09 154,6 92,8 0,3 4,6 87,8 20,6 67,2 18,9 

abr-09 112,8 67,7 0,3 3,4 64,0 20,6 43,3 18,9 

mai-09 19,8 11,9 0,3 0,6 11,0 20,6 -9,7 9,2 

jun-09 47,2 28,3 0,3 1,4 26,6 20,6 6,0 15,2 

jul-09 55,8 33,5 0,3 1,7 31,5 20,6 10,9 18,9 

ago-09 18,6 11,2 0,3 0,6 10,3 20,6 -10,3 8,6 

set-09 65,2 39,1 0,3 2,0 36,9 20,6 16,2 18,9 
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out-09 201,6 121,0 0,3 6,0 114,6 20,6 94,0 18,9 

nov-09 172,2 103,3 0,3 5,2 97,9 20,6 77,2 18,9 

dez-09 439,6 263,8 0,3 13,2 250,3 20,6 229,6 18,9 

jan-10 181,2 108,7 0,3 5,4 103,0 20,6 82,3 18,9 

fev-10 58,2 34,9 0,3 1,7 32,9 20,6 12,2 18,9 

mar-10 366,2 219,7 0,3 11,0 208,4 20,6 187,8 18,9 

abr-10 320,8 192,5 0,3 9,6 182,6 20,6 161,9 18,9 

mai-10 67,8 40,7 0,3 2,0 38,3 20,6 17,7 18,9 

jun-10 32 19,2 0,3 1,0 17,9 20,6 -2,7 16,2 

jul-10 51 30,6 0,3 1,5 28,8 20,6 8,1 18,9 

ago-10 2,4 1,4 0,3 0,1 1,1 20,6 -19,6 0,0 

set-10 22,4 13,4 0,3 0,7 12,5 20,6 -8,2 0,0 

out-10 108 64,8 0,3 3,2 61,3 20,6 40,6 18,9 

nov-10 135,6 81,4 0,3 4,1 77,0 20,6 56,3 18,9 

dez-10 326 195,6 0,3 9,8 185,5 20,6 164,9 18,9 

jan-11 105,6 63,4 0,3 3,2 59,9 20,6 39,2 18,9 

fev-11 28,2 16,9 0,3 0,8 15,8 20,6 -4,9 14,0 

mar-11 92,2 55,3 0,3 2,8 52,3 20,6 31,6 18,9 

abr-11 142 85,2 0,3 4,3 80,6 20,6 60,0 18,9 

mai-11 87,8 52,7 0,3 2,6 49,7 20,6 29,1 18,9 

jun-11 23 13,8 0,3 0,7 12,8 20,6 -7,8 11,1 

jul-11 7,8 4,7 0,3 0,2 4,1 20,6 -16,5 0,0 

ago-11 12,8 7,7 0,3 0,4 7,0 20,6 -13,7 0,0 

set-11 7,6 4,6 0,3 0,2 4,0 20,6 -16,6 0,0 

out-11 108,8 65,3 0,3 3,3 61,7 20,6 41,1 18,9 

nov-11 119,2 71,5 0,3 3,6 67,6 20,6 47,0 18,9 

dez-11 105,8 63,5 0,3 3,2 60,0 20,6 39,4 18,9 

jan-12 199 119,4 0,3 6,0 113,1 20,6 92,5 18,9 

fev-12 76,2 45,7 0,3 2,3 43,1 20,6 22,5 18,9 

mar-12 96,2 57,7 0,3 2,9 54,5 20,6 33,9 18,9 

abr-12 68 40,8 0,3 2,0 38,5 20,6 17,8 18,9 

mai-12 91 54,6 0,3 2,7 51,6 20,6 30,9 18,9 

jun-12 64,4 38,6 0,3 1,9 36,4 20,6 15,8 18,9 

jul-12 26,4 15,8 0,3 0,8 14,7 20,6 -5,9 13,0 

ago-12 13 7,8 0,3 0,4 7,1 20,6 -13,5 0,0 

set-12 90,8 54,5 0,3 2,7 51,5 20,6 30,8 18,9 

out-12 33,8 20,3 0,3 1,0 19,0 20,6 -1,7 17,2 

nov-12 88,8 53,3 0,3 2,7 50,3 20,6 29,7 18,9 

dez-12 34,8 20,9 0,3 1,0 19,5 20,6 -1,1 17,8 

jan-13 267,2 160,3 0,3 8,0 152,0 20,6 131,4 18,9 

fev-13 78,8 47,3 0,3 2,4 44,6 20,6 24,0 18,9 

mar-13 249 149,4 0,3 7,5 141,6 20,6 121,0 18,9 

abr-13 61,6 37,0 0,3 1,8 34,8 20,6 14,2 18,9 

mai-13 31,8 19,1 0,3 1,0 17,8 20,6 -2,8 16,1 

jun-13 25,2 15,1 0,3 0,8 14,1 20,6 -6,6 9,5 
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jul-13 64,2 38,5 0,3 1,9 36,3 20,6 15,6 18,9 

ago-13 5,2 3,1 0,3 0,2 2,7 20,6 -18,0 0,9 

set-13 59,6 35,8 0,3 1,8 33,7 20,6 13,0 13,9 

out-13 61,6 37,0 0,3 1,8 34,8 20,6 14,2 18,9 

nov-13 145,8 87,5 0,3 4,4 82,8 20,6 62,2 18,9 

dez-13 188 112,8 0,3 5,6 106,9 20,6 86,2 18,9 

jan-14 38,6 23,2 0,3 1,2 21,7 20,6 1,1 18,9 

fev-14 14,8 8,9 0,3 0,4 8,1 20,6 -12,5 6,4 

mar-14 101,4 60,8 0,3 3,0 57,5 20,6 36,8 18,9 

abr-14 91,8 55,1 0,3 2,8 52,0 20,6 31,4 18,9 

mai-14 25,6 15,4 0,3 0,8 14,3 20,6 -6,4 12,5 

jun-14 36,4 21,8 0,3 1,1 20,4 20,6 -0,2 12,3 

jul-14 60,4 36,2 0,3 1,8 34,1 20,6 13,5 18,9 

ago-14 10,6 6,4 0,3 0,3 5,7 20,6 -14,9 4,0 

set-14 18,8 11,3 0,3 0,6 10,4 20,6 -10,2 0,0 

out-14 23,2 13,9 0,3 0,7 12,9 20,6 -7,7 0,0 

nov-14 42,8 25,7 0,3 1,3 24,1 20,6 3,4 3,4 

dez-14 66,4 39,8 0,3 2,0 37,5 20,6 16,9 18,9 

jan-15 44,6 26,8 0,3 1,3 25,1 20,6 4,5 18,9 

fev-15 78,4 47,0 0,3 2,4 44,4 20,6 23,7 18,9 

mar-15 139,2 83,5 0,3 4,2 79,0 20,6 58,4 18,9 

abr-15 52 31,2 0,3 1,6 29,3 20,6 8,7 18,9 

mai-15 34,6 20,8 0,3 1,0 19,4 20,6 -1,2 17,7 

jun-15 55 33,0 0,3 1,7 31,1 20,6 10,4 18,9 

jul-15 13,4 8,0 0,3 0,4 7,3 20,6 -13,3 5,6 

ago-15 3,2 1,9 0,3 0,1 1,5 20,6 -19,1 0,0 

set-15 77,6 46,6 0,3 2,3 43,9 20,6 23,3 18,9 

out-15 13,8 8,3 0,3 0,4 7,6 20,6 -13,1 5,8 

nov-15 183,2 109,9 0,3 5,5 104,1 20,6 83,5 18,9 

dez-15 104,2 62,5 0,3 3,1 59,1 20,6 38,4 18,9 

jan-16 202,6 121,6 0,3 6,1 115,2 20,6 94,5 18,9 

fev-16 191 114,6 0,3 5,7 108,6 20,6 87,9 18,9 

mar-16 79,6 47,8 0,3 2,4 45,1 20,6 24,4 18,9 

abr-16 3,4 2,0 0,3 0,1 1,6 20,6 -19,0 0,0 

mai-16 33,2 19,9 0,3 1,0 18,6 20,6 -2,0 0,0 

jun-16 61,6 37,0 0,3 1,8 34,8 20,6 14,2 14,2 

jul-16 0,2 0,1 0,3 0,0 -0,2 20,6 -20,8 0,0 

ago-16 30,2 18,1 0,3 0,9 16,9 20,6 -3,7 0,0 

set-16 29,6 17,8 0,3 0,9 16,6 20,6 -4,1 0,0 

out-16 53,8 32,3 0,3 1,6 30,4 20,6 9,7 9,7 

nov-16 135 81,0 0,3 4,1 76,7 20,6 56,0 18,9 

dez-16 98,4 59,0 0,3 3,0 55,8 20,6 35,1 18,9 
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APÊNDICE C 

 

Tabela constando os itens do orçamento em detalhe. 

 

ORIGEM DE 

PREÇOS 
GRUPO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

PREÇO UNIT. - 

MDO 

PREÇO UNIT. 

- Mat 
CUSTO MDO 

CUSTO 

Material 
PREÇO TOTAL  

  111 Serviços Técnicos               

  111.001 Projetos Executivos         4.320,80 0,00 4.320,80 

SINAPI 90.778 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

(Projeto de Estrutura e Instalações) 

H 40,00 108,02   4.320,80 0,00 4.320,80 

  111.002 Controle Tecnológico         218,80 0,00 218,80 

SINAPI 74020/001 ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO M³ 8,00 27,35   218,80 0,00 218,80 

  113 Serviços Preliminares               

  113.001 Preparo do Terreno         4.573,95 2.822,38 7.396,33 

SINAPI 88294 
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 24,00 27,85   668,40 0,00 668,40 

SINAPI 5680 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 

COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, 

POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA 

CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 

4,37 M - C HP DIURNO. AF_06/2014 

H 24,00   95,41 0,00 2.289,84 2.289,84 

SINAPI 72840 

TRANSPORTE COMERCIAL COM 

CAMINHAO CARROCERIA 9 T, 

RODOVIA PAVIMENTADA 

TxKM 6.080,00 0,59   3.587,20 0,00 3.587,20 
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ORIGEM DE 

PREÇOS 
GRUPO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

PREÇO UNIT. - 

MDO 

PREÇO UNIT. 

- Mat 
CUSTO MDO 

CUSTO 

Material 
PREÇO TOTAL  

SINAPI 95601 

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA 

DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS 

DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 

UN 2,00 18,10   36,20 0,00 36,20 

SINAPI 95578 

MONTAGEM DE ARMADURA 

LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE 

ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 

KG 45,00 6,27   282,15 0,00 282,15 

SINAPI 89997 

ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. 

AF_01/2015 

KG 45,00   5,48 0,00 246,60 246,60 

SINAPI 94970 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 

1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

M³ 1,00   285,94 0,00 285,94 285,94 

  131 Estrutura Reservatório               

  131.001 Estrutura Forma          8.218,81 7.107,92 15.326,73 

SINAPI 83516 

ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 

M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, 

NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO 

TABUAS 3X E PRUMOS 4X. 

M³ 2,56 16,89   43,24 0,00 43,24 

SINAPI 92413 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M² 49,00 77,57   3.800,93 0,00 3.800,93 

SINAPI 73990/001 
ARMACAO ACO CA-50 P/ 1,0 M3 DE 

CONCRETO 
UN 8,00   518,21 0,00 4.145,68 4.145,68 
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ORIGEM DE 

PREÇOS 
GRUPO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

PREÇO UNIT. - 

MDO 

PREÇO UNIT. 

- Mat 
CUSTO MDO 

CUSTO 

Material 
PREÇO TOTAL  

SINAPI 92921 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 640,00 6,40   4.096,00 0,00 4.096,00 

SINAPI 38406 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 

CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, 

EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953) 

M³ 8,00   370,28 0,00 2.962,24 2.962,24 

SINAPI 92874 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015 

M³ 8,00 34,83   278,64 0,00 278,64 

  132 
Execução com base de 

concreto usinado 30mpa 

              

  131.001 Acabamentos         1.428,83 1.706,35 3.135,18 

SINAPI 74202/002 

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, 

SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E 

CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-

EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 

(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

M² 9,00   79,62 0,00 716,58 716,58 

SINAPI 88478 

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, 

APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 

M² 9,00   28,77 0,00 258,93 258,93 
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ORIGEM DE 

PREÇOS 
GRUPO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

PREÇO UNIT. - 

MDO 

PREÇO UNIT. 

- Mat 
CUSTO MDO CUSTO Material PREÇO TOTAL  

SINAPI 94782 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), 

EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM 

ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 

M² 9,00 38,67   348,03 0,00 348,03 

SINAPI 88270 
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 40,00 27,02   1.080,80 0,00 1.080,80 

SINAPI 00000135 

ARGAMASSA POLIMERICA 

IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) 

KG 151,00   4,84 0,00 730,84 730,84 

  4 Instalações               

  4.001 Instalações Hidráulica e Elétrica         1.540,73 7.795,22 9.335,95 

SINAPI 91.677 
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 8,00 100,61   804,88 0,00 804,88 

SINAPI 90.780 
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 8,00 56,68   453,44 0,00 453,44 

GLOBO 

RESISTÊNCIAS 
Ø 

KIT BOMBA AUTOMATIZADOR DE 

CISTERNA (BOMBA, FLUXOSTATO, 

RESPIRO E BOIAS) 

UN 1,00   600,00 0,00 600,00 600,00 
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ORIGEM DE 

PREÇOS 
GRUPO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

PREÇO UNIT. - 

MDO 

PREÇO UNIT. 

- Mat 
CUSTO MDO CUSTO Material PREÇO TOTAL  

EMOP 
15.008.0020-

0 

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO 

TERMOPLÁSTICO, ANTICHAMA, 

COMPREENDENDO:  PREPARO, CORTE E 

ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA 

BITOLA DE 2,5MM², 450/750V.  

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

M 20,00   2,63 0,00 52,60 52,60 

EMOP 
06.400.0001-

0 

MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE 

CONJUNTO MOTO-BOMBA COM 

POTÊNCIA ATÉ 5CV, COMPREENDENDO 

TODOS OS SERVIÇOS DE MANUSEIO, 

ALINHAMENTO, FIXAÇÃO E LIGAÇÕES, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 

CHUMBADORES E CONECTORES 

ELÉTRICOS 

UN 1,00 282,41   282,41 0,00 282,41 

SINAPI 00020072 
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 100MM, 

AGUA FRIA 
M 12,00   16,62 0,00 199,44 199,44 

SINAPI 00020095 

CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, 

DN 100 MM, PARA REDE COLETORA 

ESGOTO (NBR 10569) 

UN 1,00   18,06 0,00 18,06 18,06 

SINAPI 00009869 
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, 

AGUA FRIA (NBR-5648) 
M 12,00   5,52 0,00 66,24 66,24 

SINAPI 00001957 

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 

32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648) 

UN 2,00   4,94 0,00 9,88 9,88 

SINAPI 00002685 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 
M 20,00   4,76 0,00 95,20 95,20 

FIRMEFORT Ø FILTRO CLORADOR UN 1,00   399,00 0,00 399,00 399,00 

MI.SOL Ø 
PLUVIÔMETRO DIGITAL WIFI - ATÉ 20.000 

mm 
UN 1,00   245,00 0,00 245,00 245,00 
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ORIGEM DE 

PREÇOS 
GRUPO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

PREÇO UNIT. - 

MDO 

PREÇO UNIT. 

- Mat 
CUSTO MDO CUSTO Material PREÇO TOTAL  

AUXTRAT Ø 
EQUIPAMENTO PARA DESCARTE 

AUTOMÁTICO DE CHUVA INICIAL 
UN 1,00   5.300,00 0,00 5.300,00 5.300,00 

AUXTRAT Ø 
VÁLVULA DE SUCÇÃO FLUTUANTE - 

BÓIA MANGUEIRA 
UN 1,00   398,00 0,00 398,00 398,00 

METALÚRGICA 

CACUPÉ 
Ø SIFÃO LADRÃO 100mm - ACQUASAVE UN 1,00   282,90 0,00 282,90 282,90 

METALÚRGICA 

CACUPÉ 
Ø FREIO D'ÁGUA 100 mm - ACQUASAVE UN 1,00   128,90 0,00 128,90 128,90 

 
CUSTO RASO   20.301,92 19.431,87 39.733,79 

 

RISCOS E INCERTEZAS - 3% 3% 609,06 582,96 1.192,01 

 
CUSTO RASO + RISCOS E INCERTEZAS   20.910,98 20.014,83 40.925,81 

 
ADMINISTRAÇÃO (APENAS SOBRE CUSTO RASO) - 15%       6.138,87 

 
CUSTO TOTAL (CUSTO CONSTRUÇÃO + ADM + CUSTOS INDIRETOS)       47.064,68 
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ANEXO 1 

 

Planta Baixa do Projeto. 

 


