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Resumo 

 

 

O presente trabalho, primeiramente apresenta um levantamento bibliográfico sobre o conceito 

de “reuso de água”, em seguida irá analisar a viabilidade da implantação e os benefícios que 

podem trazer um sistema de reuso da água utilizada na lavagem de caminhões. Além do 

saving no capital da empresa, o projeto trará benefícios sociais e ambientais. A metodologia a 

ser utilizada na pesquisa é qualitativa e quantitativa, irá abordar análise técnica de coleta de 

dados e informações referentes a atividade desenvolvida atualmente no lavador comparando 

com a proposta do projeto a ser implantado, realizará pesquisas bibliográfica teóricas que dê 

suporte para a viabilidade econômica do projeto na empresa Lava Jato Coelho.  

 

Palavras-chave: Viabilidade em projetos. Sistema de reuso de água. Viabilidade econômica. 

Lava Jato Coelho. 

    



 

 

Abstract 

 

The present work, first presents a bibliographical survey on the concept of "water reuse", next 

will analyze the viability of the implantation and the benefits that can bring a system of work 

will analyze the feasibility of the implantation and the benefits that can bring a system of 

reuse of the water used in the washing of trucks. Besides saving on venture capital, the project 

will bring social and environmental benefits. The methodology to be used in the research is 

qualitative and quantitative, will address technical analysis of data collection and information 

regarding the activity currently developed in the washer comparing with the proposal of the 

project to be implemented, will carry out theoretical bibliographic research that supports 

economic viability Of the project at Lava Jato Coelho. 

 

 

 

 

Keywords: Feasibility in projects. Water reuse system. Economic feasibility. Lava Jato 

Coelho. 
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1. INTRODUÇÃO  

•              Problema. 

 

Como os processos de Viabilidade de Projetos podem ajudar a identificar se a implantação de 

um sistema de reuso de água no Lava Jato Coelho é viável e apresentará retorno financeiro 

para o estabelecimento? 

 

• Objetivo geral. 

 

Analisar a viabilidade da instalação de um sistema de reuso de água no Lava Jato Coelho, 

avaliar os custos e os benefícios que o estabelecimento pode adquirir com o uso racional da 

água. 

 

• Objetivos específicos. 

 

- Levantar dados de consumo de água do estabelecimento em questão, analisar os custos 

envolvidos na operação. 

- Realizar pesquisas bibliográficas que definam os conceitos de viabilidade em projetos que 

ajude a análise e o desenvolvimento da implantação do sistema. 

- Identificar qual é o sistema mais viável com o melhor custo e benefício para instalar no Lava 

Jato. 

 

• Delimitação do estudo. 

 

O estudo em questão não irá apresentar levantamentos bibliográficos e estudos técnicos das 

características químicas, físicas e biológicas da água e nem analisar se o efluente  
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está dentro dos padrões estabelecidos na legislação ambiental para o lançamento no meio 

ambiente. 

 

• Relevância / Justificativa. 

 

O projeto irá analisar a viabilidade da implantação e os benefícios que podem trazer um 

sistema de reuso da água utilizada na lavagem de caminhões. Além do saving no capital da 

empresa, o projeto trará benefícios sociais e ambientais. 

 

• Metodologia. 

 

A metodologia a ser utilizada na pesquisa é quantitativa, aplicada, terá estudo de caso 

abordando análise técnica de coleta de dados e informações referentes a atividade 

desenvolvida atualmente no lavador comparando com a proposta do projeto a ser implantado, 

realizará pesquisas bibliográfica teóricas que dê suporte para a viabilidade econômica do 

projeto na empresa Lava Jato Coelho. 

 

• Forma de desenvolvimento do trabalho. 

 

Levantamento bibliográfico sobre o conceito de “reuso de água”, e processos de viabilidade e 

custos em projetos. A metodologia a ser utilizada na pesquisa é qualitativa e quantitativa, irá 

abordar análise técnica de coleta de dados e informações referentes à atividade desenvolvida 

atualmente no lavador comparando com a proposta do projeto a ser implantado, realizará 

pesquisas bibliográficas teóricas que dê suporte para a viabilidade econômica do projeto na 

empresa Lava Jato Coelho. 
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2. REUSO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

 

Atualmente cerca de um terço da população do planeta estão sem acesso água potável, 

sofrendo variações por região. No Brasil, estima-se que 6% da população não tem acesso à 

água potável (ONU, 2015). Nos próximos 30 anos, estima-se que a população mundial irá 

ultrapassar 8 bilhões de habitantes e que o número dos indivíduos sem acesso à água potável 

passará para 3 bilhões, caso nada seja feito para reverter esse quadro. A demanda hídrica será 

maior se considerarmos que mais alimentos e energia precisarão ser produzidos (TOSETTO, 

2005; SABESP, 2008). 

Uma das soluções propostas mundialmente para amenizar o problema da escassez de água é 

adoção de estratégias para reduzir o consumo tanto através do consumo consciente da 

população, quanto através do reuso de águas residuais nos empreendimentos e indústrias e 

tratamento de esgoto. O reuso da água vem ganhando cada vez mais espaço no mundo, pois é 

consenso que os recursos hídricos estão se esgotando rapidamente em quantidade e qualidade 

e devem ser utilizados da melhor forma possível, sem comprometer o meio ambiente e sem 

afetar as presentes e futuras gerações. (FONSECA,2011; TOSETTO,2006) 

Os esgotos tratados têm um papel muito importante na gestão sustentável e no planejamento 

dos recursos hídricos como um substituto para o uso de águas destinadas a fins agrícolas, 

industriais, entre outros. Ao liberar as fontes de água de boa qualidade para abastecimento 

público e outros usos prioritários, o uso de esgotos contribui para a conservação dos recursos 

e acrescenta uma dimensão econômica ao planejamento dos recursos hídricos. 

Claudia Bittencourt, Maria Aparecida Silva de Paula (2014), afirmam que o reuso reduz a 

demanda sobre os mananciais de água devido à substituição da água potável por uma água de 

qualidade inferior. Tal substituição é possível em função da qualidade requerida para um uso 

específico. Dessa forma, grandes volumes de água potável podem ser poupados pelo reuso 

quando se utiliza água de qualidade inferior para atendimento das finalidades que podem 

prescindir desse recurso dentro dos padrões de água potável.  
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2.1  Tipo de reuso 

 

As possibilidades e formas potenciais de reuso dependem de características, condições 

e fatores locais, tais como decisão política, esquemas institucionais, disponibilidade técnica e 

fatores econômicos, sociais e culturais. "O potencial é enorme, mas é preciso ter uma visão 

macro, vontade política e investimento em tecnologias para que os sistemas se desenvolvam e 

se tornem acessíveis", acredita o professor titular da Escola Politécnica da USP (Universidade 

de São Paulo), IvanildoHespanhol, fundador e diretor do Cirra (Centro Internacional de 

Referência em Reuso de Água). 

André Negrão de Moura, afirma que os custos dos sistemas variarão de acordo com a 

finalidade e, consequentemente, com o grau de potabilidade da água a ser usada. A relação é 

direta: quanto maior a qualidade exigida, maior o investimento. Se viabilizado técnica e 

economicamente, o uso de fontes alternativas de água – sejam pluviais, de drenagem, cinzas 

ou negras – deverá ser detalhado ainda na etapa de estudo preliminar já que um dos pontos 

principais para o sucesso da execução é a instalação de sistemas de reserva e distribuição 

independentes da rede de água potável. Entre as variáveis a serem analisadas em projeto estão 

o uso da água, tecnologia envolvida, parâmetros de custos operacionais atrelados à energia 

consumida e aos produtos aplicados no tratamento da água, entre outros quesitos. "O ideal é 

contar com projetos sob medida já que cada obra possui suas particularidades", observa André 

Negrão de Moura, gerente técnico da Haztec/Geoplan. Abaixo segue os principais tipos de 

reuso de água. 

Usos urbanos para fins potáveis ou não potáveis: No setor urbano, o potencial de reuso 

de efluentes é muito amplo e diversificado. Entretanto, usos que demandam água com 

qualidade elevada, requerem sistemas de tratamento e de controle avançados, podendo levar a 

custos incompatíveis com os benefícios correspondentes. De uma maneira geral, esgotos 

tratados podem, no contexto urbano, serem utilizados para fins potáveis e não potáveis. São 

exemplos: Irrigação de parques e jardins públicos, centros esportivos, jardins de escolas e 

universidades, gramados, árvores e arbustos decorativos ao longo de avenidas e rodovias; 

Reserva de proteção contra incêndios; Lavagem de trens e ônibus públicos etc. 

Usos Industriais: Os custos elevados da água industrial associados às demandas 

crescentes, têm levado as indústrias a avaliar as possibilidades internas de reuso e a considerar 
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ofertas da companhia de saneamento para a compra de efluentes tratados, a preços inferiores 

aos da água potável dos sistemas públicos de abastecimento. Exemplos: Torre de resfriamento 

como água de "make-up”, caldeiras, construção civil, incluindo preparação e cura de concreto, 

e para compactação do solo, irrigação de áreas verdes de instalações industriais, lavagens de 

pisos e alguns tipos de peças, principalmente na indústria mecânica, e processos industriais. 

Recarga de Aquíferos: Aquíferos subterrâneos são, a níveis diversos, realimentados 

através de zonas ou áreas de recarga, ou diretamente, através de irrigação ou precipitações, o 

que, eventualmente, pode resultar em poluição de suas águas. A engenharia de recursos 

hídricos desenvolveu, com a finalidade de aumentar a disponibilidade de água e, 

eventualmente, de resolver problemas localizados, a tecnologia de recarga artificial, utilizando 

efluentes adequadamente tratados. Exemplos: proporcionar tratamento adicional de efluentes; 

aumentar a disponibilidade de água em aquíferos potáveis ou não potáveis; proporcionar 

reservatórios de água para uso futuro; prevenir subsidência do solo, e prevenir a intrusão de 

cunha salina, em aquíferos costeiros. 

Usos agrícolas: A agricultura depende, atualmente, de suprimento de água a um nível 

tal que a sustentabilidade da produção de alimentos não poderá ser mantida, sem o 

desenvolvimento de novas fontes de suprimento e a gestão adequada dos recursos hídricos 

convencionais. Exemplos: dificuldade crescente de identificar fontes alternativas de águas 

para irrigação, custo elevado de fertilizantes, a segurança de que os riscos de saúde públicos e 

impactos sobre o solo são mínimos, se as precauções adequadas são efetivamente tomadas, os 

custos elevados dos sistemas de tratamento, necessários para descarga de efluentes em corpos 

receptores, a aceitação sócio-cultural da prática do reuso agrícola, e reconhecimento, pelos 

órgãos gestores de recursos hídricos, do valor  intrínseco da prática. 

 

2.1.1 Aplicações da água reciclada  

 

A água reciclada pode ser utilizada em diversas atividades humanas, considerando a 

sua origem e a existência de tratamento ou não dos efluentes:  
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Tabela 1- Tipos de Reuso. 

Fonte: Crook, 1993 apud Medeiros Leitão, 1999. 

 

2.1.2 Grau de tratamento necessário para o reuso.  

 

Segundo ABNT, águas residuais são todas as águas descartadas que resultam da 

utilização para diversos processos. Exemplos destas águas são: Água residual domésticas, 

Águas residuais industriais, Água de infiltração, Águas urbanas. 

As águas residuais transportam uma grande quantidade de materiais poluentes que se 

não forem retirados podem prejudicar a qualidade das águas dos rios, comprometendo toda a 

TIPOS DE REUSO APLICAÇÕES 

Usos urbanos não-potáveis 

Irrigação paisagística, combate ao fogo, descarga de 

vasos sanitários, sistemas de ar condicionado, lavagem de 

veículos, lavagem de ruas e pontos de ônibus, etc. 

Irrigação de campos 

para cultivos 

Plantio de forrageiras, plantas fibrosas e de grãos, 

plantas alimentícias, viveiros de plantas ornamentais, proteção 

contra geadas. 

Irrigação paisagística 

Parques, cemitérios, campos de golfe, faixas de 

domínio de autoestradas, campus universitários, cinturões 

verdes, gramados residenciais. 

Recarga de aquíferos 
Recarga de aquíferos potáveis, controle de intrusão 

marinha, controle de recalques de subsolo. 

Finalidades ambientais 
Aumento de vazão em cursos de água, aplicação em 

pântanos, terras alagadas, indústrias de pesca. 

Usos diversos 
Aquicultura, fabricação de neve construções, controle 

de poeira e outros. 
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fauna e flora destes meios e todas as utilizações que são dadas a estes meios, como a pesca, a 

navegação, a geração de energia, etc. 

É aconselhável recolher todas as águas residuais produzidas e transportá-las até a 

Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). Depois de recolhidas nos coletores, as 

águas residuais são transportadas até a estação, onde se processa o seu tratamento. 

O tratamento efetuado é, na maioria das vezes, biológico, recorrendo-se a um processo 

físico para a remoção de sólidos grosseiros, a água residual ao entrar na ETAR passa por um 

canal onde estão montadas grades em paralelo, que servem para reter os sólidos de maiores 

dimensões que prejudicam o processo de tratamento. Os resíduos recolhidos são 

acondicionados em contentores, sendo posteriormente encaminhados para o aterro sanitário. 

A seguir a água residual, já desprovida de sólidos grosseiros, continua o seu caminho 

pelo mesmo canal onde é feita a medição da quantidade de água que entrará na ETAR. A 

operação que se segue é a desarenação, que consiste na remoção de sólidos de pequena 

dimensão, como sejam as areias. Este processo ocorre em dois tanques circulares que se 

designam por desarenadores. A partir deste ponto a água residual passa a sofrer um tratamento 

estritamente biológico por recurso a lagoas de estabilização.  

O tratamento deverá atender à legislação (Resolução do CONAMA nº 020/86) que 

define a qualidade de águas em função do uso a que está sujeita, designadamente, águas para 

consumo humano, águas para suporte de vida aquática, águas balneárias e águas de irrigação.  

O grau de tratamento para uso múltiplo de água tratada é definido, pelo uso mais 

restringente quanto à qualidade de esgoto tratado. No entanto, conforme o volume estimando 

para cada um dos usos, podem-se prever graus progressivos de tratamento (por exemplo, se o 

volume destinado para uso com menor exigência for expressivo, não haveria necessidade de 

se submeter todo volume de esgoto a ser reutilizado ao máximo grau de tratamento, mas 

apenas uma parte, reduzindo-se o custo de implantação e operação), desde que houvesse 

sistemas distintos de reservação e de distribuição. Nos casos simples de reuso menos 

exigentes (por exemplo, descarga de vasos sanitários) pode-se prever o uso da água de 

enxágüe das maquinas de lavar, apenas desinfetando, reservando aquelas águas e recirculando 

ao vaso, em vez de enviá-las para o sistema de esgoto para posterior tratamento. Em termos 

gerais, podem ser definidos as seguintes classificações e respectivos valores de parâmetros 

para esgotos, conforme o reuso : 
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Classe 1 – Lavagem de carros e outros usos que requerem o contato direto do usuário 

com a água, com possível aspiração de aerossóis pelo operador incluindo chafarizes: 

• turbidez - inferior a 5; 

• coliforme fecal – inferior a 200 NMP/100ml; 

• sólidos dissolvidos totais inferiores a 200 mg/l 

• pH entre 6.0 e 8.0; 

• cloro residual entre 0,5 mg/l e 1,5 mg/l 

Nesse nível, serão geralmente necessários tratamentos aeróbios (filtro aeróbio 

submerso ou LAB) seguidos por filtração convencional (areia e carvão ativado) e, finalmente, 

cloração. 

Pode-se substituir a filtração convencional por membrana filtrante. 

Classe 2 – Lavagens de pisos, calçadas e irrigação dos jardins, manutenção dos lagos e 

canais para fins paisagísticos, exceto chafarizes: 

• turbidez - inferior a 5; 

• coliforme fecal – inferior a 500 NMP/100ml; 

• cloro residual superior a 0,5 mg/l 

Nesse nível é satisfatório um tratamento biológico aeróbio (filtro aeróbio submerso ou 

LAB) seguido de filtração de areia e desinfecção. 

Pode-se também substituir a filtração por membranas filtrantes; 

Classe 3 – Reuso nas descargas dos vasos sanitários: 

• turbidez - inferior a 10; 

• coliforme fecal – inferior a 500 NMP/100ml; 
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Normalmente, as águas de enxágue das maquinas de lavar roupas satisfazem a este 

padrão, sendo necessário apenas uma cloração. Para casos gerais, um tratamento aeróbio 

seguido de filtração e desinfecção satisfaz a este padrão. 

Classe 4 – Reuso nos pomares, cereais, forragens, pastagens para gados e outros 

cultivos através de escoamento superficial ou por sistema de irrigação pontual. 

• coliforme fecal – inferior a 5.000 NMP/100ml; 

• oxigênio dissolvido acima de 2,0 mg/l 

As aplicações devem ser interrompidas pelo menos 10 dias antes da colheita. 

 

2.2 Reuso de água para lavagens de veículos  

2.2.1 Características Físicas, Químicas e biológicas dos efluentes provindos nos Lava 

jatos. 

 

De acordo com o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), através das 

Resoluções 237/1997; 273/2000; 357/2005 e 430/2011,) a atividade de lava-jato é 

potencialmente poluidora e passível de licenciamento ambiental.  

Em serviços rotineiros de lava-jatos, grandes quantidades de água são misturadas com 

óleos e graxas proveniente do motor do sistema do freio dos veículos, sólidos em suspensão; 

metais como zinco, cobre, cromo e o chumbo; detergentes, substâncias orgânicas e 

hidrocarbonetos, fluido hidráulico que são descartadas nas redes de esgoto que, por sua vez, 

despejam estas águas em rios, lagoas, córregos, entre outros, trazendo inúmeros prejuízos à 

vida local e à saúde humana. Os óleos e graxas descartadas flutuam nas águas, formando uma 

camada que dificulta as trocas gasosas necessárias à respiração e fotossíntese, causando 

inúmeros danos à fauna e à flora aquática. O lançamento de óleos e graxas nas redes de esgoto 

ocasiona, pouco a pouco, o seu entupimento, devido à ocorrência de depósitos nas paredes das 

tubulações, além de configurar crime ambiental. 

Entretanto, esses efluentes possuem baixa carga orgânica (demanda bioquímica de 

oxigênio, DBO; carbono orgânico total, COT; e fósforo apresentando valores médios 
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inferiores aos típicos valores para o esgoto doméstico (ZIMMERMAN, 2008). Os valores de 

demanda química de oxigênio (DQO), sólidos suspensos totais (SST), e óleos e graxas foram 

equivalentes ou menores do que os valores médios encontrados no esgoto doméstico. Em 

relação aos metais, chumbo e zinco apresentaram os maiores valores encontrados, variando 

entre 0,4 e 1,6 mg/l, os outros dois metais expressivos foram cobre e níquel que apresentaram 

valores inferiores a 0,43 mg/l, entretanto apenas o chumbo apresenta-se acima do valor 

máximo permitido pelo CONAMA 430/2011. Os demais poluentes tóxicos não ultrapassaram 

o valor de 1,0 mg/l (USEPA, 1980 apud ZIMMERMAN, 2008). 

 

 
 

Figura 1: Rampa de lavagem com produtos químicos misturados com água. 

Fonte: Próprio autor 

 

         

 
 

Figura 2: Foto de uma rampa de lavagem entupida com óleo e graxa 

Fonte: Próprio autor 
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         2.2.2 Grau de tratamento para reuso em Lava- Jato 

 

A Norma Brasileira Regulamentadora, NBR 13.969/1997, diz que os efluentes para 

reuso, no caso oriundos de lava-jatos, devem possuir pH entre 6,0 e 8,0, turbidez menor que 

5,0 NTU, sólidos dissolvidos menor que 200 mg/l, número de coliformes fecais menores que 

200 NMP/100 ml e cloro residual entre 0,5 e 1,5, características somente alcançadas por 

tratamento por coagulação/floculação química, e filtração e desinfecção através de um 

composto clorado. 

 

 

3.  PROJETO DE VIABILIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DO SIST EMA DE REUSO 

DE ÁGUA NO LAVA JATO COELHO 

 

3.1 Sistemas de Reuso de água proposto para o Lava- Jato 

 

Segundo o SEBRAE (2012), a atividade de Lava-jato é um empreendimento em 

expansão no país e o empresário para ganhar espaço no mercado e se destacar diante da 

concorrência necessita cumprir as normas e leis e aproveitar as oportunidades 

desenvolvimento de projetos economicamente e ambientalmente sustentáveis, como uso e 

captação de águas pluviais, planejamento do reuso da água e tratamento de efluentes, uso de 

produtos biodegradáveis,etc. 

Após alguns estudos de mercado, o sistema de reuso que foi identificado como sendo 

melhor opção para o Lava- Jato Coelho, possui uma caixa separadora de água, areia e óleo, 

Sistema Estação de tratamento de água e Calha Parshall. 

O Sistema Separador de água e óleo foi desenvolvido para separar areia, água e óleo 

de efluentes de lavadores de veículos, peças, motores, efluentes industriais e qualquer outra 

água contaminada com óleo livre (insolúvel). A separação permite atender normas ambientais 
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descartando-se a água sem a presença do óleo, ou disponibilizando a água para um tratamento 

com a finalidade de reuso. O óleo deverá ser descartado de forma adequada, ou vendido para 

empresas especializadas que fazem a reutilização dele. 

A Caixa Separadora de Água, Óleo e Areia ALFAMEC atende as normas ambientais 

da CETESB (Art. 18 e 19º) e do CONAMA 430/ 2011 (Art.16). 

• Modelos compactos: 800 l/h, 2.000 l/h e 5.000 l/h 

•Valor Estimado:  R$ 10.900,00 

                   

Figura 3: Sistema Separador de água e óleo 

Fonte: http://alfamec.com.br/produtos/separadores-de-agua-e-oleo/sao-separadores-compactos/ 

 

Já o Sistema para tratamento de efluentes da ETA (Estação de Tratamento de Água) 

ALFAMEC, irá tratar quimicamente o recurso, a água suja a ser tratada passará por um 

misturador hidráulico onde receberá uma dosagem de produtos químicos necessários para a 

floculação. Após a adição dos produtos químicos a água ingressará na câmara de floculação 

onde o floculador provocará uma agitação para formação de flocos. Depois da formação dos 

flocos, o fluxo segue, por gravidade, para o decantador onde acontecerá a decantação dos 

flocos. Com isso a água, já sem floco, passará por um filtro que tem como objetivo reter os 

resíduos ainda existentes. Os flocos decantados são retirados pelo fundo do decantador de 

tempos em tempos. Após os processos de limpeza da água apresentado acima, a água estará 

pronta para ser armazenada em um reservatório de água limpa, pronta para a sua reutilização.  

O Sistema atende as normais brasileiras quanto a fabricação ABNT NBR 12.216, e 

legislações ambientais CETESB (Art. 18 e 19º) e CONAMA 430/2011 (Art. 16º). 

·  Modelo compacto: 800, 2.000, 5.000 e 7.500 litros por hora 
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·  Valor estimado: R$ 32.000,00 

·  Lavadores de veículos e diversos outros segmentos que necessitem de um 

tratamento ou reuso. 

Tem a finalidade de tratar águas provenientes de lavadores de veículos, peças, 

motores, etc. Este tratamento, além de ajudar a preservar o meio ambiente, poderá reduzir em 

até 90% os custos com águas. OBS: A água de reuso é ideal para os mesmos fins, ou seja, 

lavagem de carros, peças, motores, pisos, jardinagem e fins que não seja consumo humano e 

animal.  

                           

Figura 4: Estação de Tratamento de água 

Fonte: http://www.alfaequipamentos.com.br/index.html 

 

 A Calha Parshall tem como principal finalidade medir a vazão dos efluentes e os 

afluentes. Como finalidade secundária se pode utilizar a Calha Parshall como mistura de 

produtos químicos. A Calha tem uma configuração especial que lhe dá a propriedade de 

executar a função de medir a vazão e ou propiciar a mistura dos produtos químicos. Fabricada 

em fibra de vidro, com resina apropriada e conexões em PVC em uma única peça, e 

normalmente montada em canal aberto e por gravidade.  

• Modelo Vazão CPW 18 (1/5´) 

• Valor Estimado: R$ 5.230,00 

                                           

Figura 5: Calha Parshal 

Fonte: http://www.alfaequipamentos.com.br/index.html 
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4. PROCESSOS DE VIABILIDADE E CUSTOS EM PROJETOS 

O estudo da análise de viabilidade de um projeto é realizado com o objetivo de 

verificar se o projeto em questão terá retorno econômico-financeiro positivo. Segundo Luzio 

(2011), o conceito básico subjacente à avaliação de um projeto de investimento é que o valor 

desse projeto está na sua capacidade de gerar caixa ao longo do tempo suficiente para pagar, 

no mínimo, o custo de oportunidade dos provedores de capital financeiro.  

Os processos de análise de viabilidade apesar de serem ferramentas de extrema 

importância não podem ser considerados como uma avaliação tão assertiva para nortear as 

tomadas de decisões, os resultados podem sofrer influencias de informações externas as quais 

podem melhorar ou piorar o resultado da análise. Damodaram (2001), afirma que os modelos 

que utilizamos na avaliação podem ser quantitativos, mas os dados de entrada deixam 

margem suficiente para julgamentos subjetivos. Sendo assim, o valor final que obtivermos 

através desses modelos sofre o efeito das tendências que inserimos no processo através das 

informações iniciais. O valor obtido a partir de qualquer modelo de análise é afetado por 

informações especificas da empresa e do mercado, consequentemente o valor sofrerá 

alterações a medida que novos dados forem lançados e atualizados. 

Segundo Damodaram (2001), existem três modelos básicos para a avaliação de 

investimentos: avaliação de Fluxo de caixa futuro descontado; avaliação relativa; e avaliação 

de direitos contingentes. O método de avaliação de FCD se baseia no valor do patrimônio 

líquido descontando- se os fluxos de caixa do acionista, os fluxos de caixa residuais após 

dedução de todas as despesas, bônus fiscais e pagamentos de juros e principal, ao custo do 

patrimônio líquido, isto é, a taxa de retorno exigida pelos investidores sobre o patrimônio 

líquido da empresa. (Damodara, 2001). 

O cálculo do FCD é obtido a partir do cálculo do lucro antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização (LAJIDA) – usualmente referenciando com o nome em inglês: 

earning before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA). Uma vez obtido o 

EBITDA, são calculados os fluxos de caixa operacional (FCO) e o fluxo de caixa livre (FCL). 

O Cálculo final é obtido pelo desconto do FCL trazido a valor presente pelo custo de 

oportunidade do capital investido, conforme demonstrado na tabela 2.  
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Tabela 2 - Composição EBITDA, FCO E FCL 

Contas Agentes Econômicos Envolvidos 

= Receita Operacional 
Bruta (ROB)   

(-) Imposto sobre Vendas Governo federal, estadual e municipal 

Receita operacional 
líquida (ROL)   

(-) Custo da Mercadoria 
Vendida (CVM) Fornecedores de insumos 

Lucro Bruto Rentabilidade após custo 

(-) Despesas com Pessoal Empregados e executivos 

(-) Despesas com vendas Vendedores, provisão para devedores duvidosos e locadores 

(-) Despesas com Serviços Governo e prestadores de serviços 

(-) Despesas 
Administrativas Fornecedores e locadores. 

= EBTIDA 
Rentabilidade após custos e despesas operacionais, 

excluindo despesas com depreciação e amortização, juros e imposto 
de renda. 

(-) Contas a Receber Consumidores 

(-) Estoques Consumidores, concorrentes da empresa e fornecedores 

Conta a pagar Fornecedores e seus concorrentes 

(-) investimentos em 
Ativos fixos Concorrentes da empresa e consumidores. 

(-) IRPJ e CSLL de 
alavancado Governo Federal. 

= Fluxo de caixa 
Operacional Caixa disponível aos fornecedores de capital. 

(-) Despesas Financeiras 
Bancos e financiadores de títulos de renda fixa emitidos pela 

empresa 

(+) Receitas financeiras 
Instituições financeiras em que a empresa aplica seu excesso de 

capital 

(-) Amortização de 
Dívidas 

Bancos e financiadores de título de renda fixa emitidos pela 
empresa. 

(+) Captação de Novas 
dívidas 

Bancos e financiadores de título de renda fixa emitidos pela 
empresa. 
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Tabela 2 - Composição EBITDA, FCO E FCL 

FONTE: (Luzio, 2011). 

 

O FCO é a melhor medida da capacidade que a operação da empresa teve de gerar 

caixa para remunerar seus provedores de capital financeiro. Se o FCO for negativo, os sócios 

terão que captar dívidas onerosas para financiar o déficit ou investir recursos próprios na 

empresa via aumento de capital. A decisão de recorrer ao endividamento oneroso tem três 

efeitos que interessam aos sócios: (1) divide o risco da operação com os financiadores; (2) 

gera despesas financeiras que são dedutíveis do imposto de renda; e (3) reduz o custo médio 

dos recursos financeiros aplicados na empresa, pois a remuneração esperada pelos sócios é 

sempre maior do que a dos financiadores que possuem prazo e remuneração predefinidos 

(Luzio, 2011). 

Enquanto o FCO reflete a capacidade da operação em gerar caixa, antes de qualquer 

decisão de como financiar a operação da empresa, o FCL é a medida final de geração de 

caixa, após a decisão de como financiar a empresa. O FCL é o dinheiro que sobra, ou não, aos 

sócios da empresa (LUZIO,2011). 

Assim como é possível comparar o fluxo de caixa líquido, com o lucro líquido: 

Primeira diferença apresentada entre os índices, é que todos os encargos no caixa são 

novamente somados ao resultado líquido para se chegar aos fluxos de caixa provenientes de 
                                                
1 IRPJ e CSLL desalavancado - Trata-se do cálculo do Imposto de Renda de pessoa Jurídica e contribuição sobre 

o Lucro Líquido antes das deduções das despesas financeiras. 

 

 

(+) Aumento de Capital 
Social  Oriundo dos sócios majoritários e minoritários 

(-) pagamento de 
Dividendos Sócios majoritários e minoritários 

(-/+) Ativos não 
operacionais Agentes Econômicos não Envolvidos da operação da empresa 

(-/+) Despesas e receitas 
não operacionais Agentes Econômicos não Envolvidos da operação da empresa 

(-/+) Diferença entre IRPJ 
e CSLL1 Governo federal 

= Fluxo de caixa livre Caixa disponível aos sócios majoritários e minoritários 
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operações. Com isso, os lucros divulgados por empresas que compensam encargos 

significativos no caixa com resultados correntes podem ser mais baixos que os fluxos de 

caixa. Segunda diferença, é que os fluxos de caixa do acionista são fluxos de caixa residuais 

após o atendimento de desembolsos de capital e necessidades de capital de giro significativos 

poderiam divulgar lucros positivos e crescentes ao mesmo tempo em que se deparam com 

fluxos de caixa do acionista positivo Damodaram (2001). 

 

4.1 Indicadores 

A avaliação do projeto proposto será feita através de três índice. Payback descontado; 

valor presente líquido e taxa interna de retorno. 

 

4.1.1 Payback Descontado 

O Payback foi o primeiro método utilizado para avaliar projetos, porém pode não 

apresentar resultados conclusivos. Segundo Brigman (2001), o período de Payback é definido 

como o número esperado de anos necessários para recuperar o investimento original. Quanto 

menor for o período de Payback maior será sua liquidez. 

Braga (1998) afirma que há deficiência nesse método, uma vez que o payback não 

reconhece as entradas previstas após a recuperação do investimento, além de não reconhecer o 

valor do dinheiro no tempo, ou seja, não considera o custo do dinheiro ou os juros sobre este 

em determinado período. De acordo com Braga (1998), uma forma de contornar tais 

deficiências é a utilização do método de payback descontado, que desconta do fluxo de caixa 

líquido (resultante das entradas de caixa menos saídas) uma taxa que refletisse o valor do 

dinheiro no tempo, como o custo de capital da empresa ou a taxa mínima de atratividade.  

Equação – Payback Descontado. 

 

           t  �    ( B
t – 

C 
t ) =  I0 

  

n 

    (1+ r) t T=1 
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Onde:  
T = tempo;  
N = número de períodos;  
B = benefícios;  
C = custos;  
R = taxa de desconto  
I0 = investimento inicial  

 

4.1.2 Valor presente Líquido. 

Um dos métodos utilizados na avaliação de projetos é o Valor Presente Líquido 

(VPL), é um meio de analise em que se subtrai o investimento inicial de um projeto do valor 

presente de seus fluxos de entrada de caixa, sendo descontada uma taxa equiparada ao custo 

de capital da empresa ou uma taxa mínima de atratividade. 

Segundo Fonseca (2012), o VPL pode ser visto como um ganho proporcionado pelo 

ativo, pois representa o quanto os fluxos de caixa futuros estão acima do investimento inicial. 

De acordo com Luzio (2011), o VPL depende da remuneração almejada pelos investidores de 

capital, levando em conta o custo dos recursos investidos ao longo do tempo e os riscos 

envolvidos. 

Para um projeto apresentar VPL positivo, terá de gerar mais caixa do que é necessário 

para pagar o capital de terceiros e para oferecer a taxa de retorno requerida pelos acionistas; o 

excesso de caixa cabe unicamente aos acionistas da empresa (Gomes,2013). Caso o VPL 

apresentado seja negativo, o projeto não deve ser realizado pois apresenta que o investimento 

inicial é maior do que o retorno do projeto. 

De acordo com Fonseca (2012), existem duas técnicas para o cálculo do VPL: (1) 

avaliar o resultado considerando a participação acionária do projeto; (2) avaliar o resultado da 

empresa como um todo incluído além da participação acionaria, a participação dos demais 

detentores de direitos na empresa. 

“ O valor da participação acionaria ou patrimônio líquido é obtido 
descontando- se os fluxos de caixa dos acionistas, ou seja, os fluxos de 
caixas residuais, após dedução de todas as despesas, bônus, ficais e 
pagamento de juros e principal, ao custo do patrimônio líquido, isto é a 
taxa de retorno exigida pelos investidores sobre o patrimônio líquido da 
empresa”.  

Fonseca Freitas, José Wadimir- (Atlas, 
2012) 
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Equação - Valor presente Líquido- Acionista. 

 

Valor do Patrimônio Líquido = � � ��  

      �         CF do Acionista 

     � � ��   (1+ ke) t 

Onde: 

 

CF do Acionista = Fluxo de Caixa do Acionista esperado no período t (conhecido 

como fluxo de caixa líquido)  

 

Ke = Custo do Patrimônio Líquido. 

 

 
“ O valor da empresa é obtido descontando-se os fluxos de caixa 
esperados para a empresa, ou seja, os fluxos de caixa residuais após a 
realização de todas as despesas operacionais e impostos, mas antes do 
pagamento das dívidas. O desconto é calculado pelo custo médio 
ponderado do capital, que é o custo dos diversos componentes de 
financiamento utilizados pela empresa, com pesos em conformidade com 
suas proporções do valor de mercado. ” 

 

Fonseca Freitas, José Wadimir- (Atlas, 
2012) 

 

 

Equação - Valor Presente Líquido – Projeto 

 

Valor do Patrimônio Líquido  = � � ��  

      �          CF da Empresa 

     � � ��       (1+ WACC) t 
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 Onde: 

CF da Empresa t = Fluxo de caixa da empresa esperando no período t ((conhecido 

como fluxo de caixa operacional)) 

 

WACC = Custo médio do Capital Ponderado.  

 

Em outras palavras a avaliação do retorno na empresa calcula-se com o desconto do 

Fluxo de Caixa Operacional pelo custo ponderado de capital (WACC) e para a avaliação do 

retorno no acionista calcula-se com o desconto o fluxo de caixa líquido pelo custo de capital 

do acionista. Conclui-se que a diferença básica entre os dois fluxos, é o valor da dívida, este 

obtido, pelo custo da dívida descontado do fluxo de caixa dos acionistas. 

Damodaram (2001), afirma que mesmo as duas abordagens, utilizando definições 

diferentes de fluxo de caixa e taxa de desconto, produzirão estimativas consistentes de valor, 

desde que o mesmo conjunto de pressuposições seja utilizado em ambas. 

 

4.1.3 Taxa interna de Retorno. 

 

De acordo com Braga (1998), a Taxa Interna de Retorno é aquela que iguala o valor 

atual das entradas líquidas de caixa ao valor atual dos desembolsos relativos aos 

investimentos líquidos, representa a rentabilidade gerada por um projeto. Outra definição 

possível para a Taxa Interna de Retorno é a taxa de retorno que torna o VPL zero, calculado 

conforme abaixo. 

 

Equação – Taxa Interna de Retorno 

      � � ��  

 Taxa Interna de Retorno  �              CF  

     � � ��   (1+ TIR) t 
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Onde: 

 

CF= Fluxo de caixa esperado no período t (pode-se usar o fluxo de caixa da empresa 

ou do acionista, dependendo do objetivo da análise). 

A TIR deve ser comparada à taxa que representa o custo de capital da empresa e o 

projeto só deverá ser aceito quando a sua taxa interna de retorno superar o custo de capital, 

significando que as aplicações da empresa estarão rendendo mais que o custo dos recursos 

empregados. 

De acordo com Fonseca (2012), a TIR é possivelmente a técnica mais usada para a 

avaliação de alternativas de investimento. O critério de decisão, quando a TIR é usada para 

aceitar ou rejeitar, segundo o autor, o seguinte: se a TIR for maior que o custo de 

oportunidade ajustado ao risco, aceita-se o projeto, porém se for menor, o mesmo deve ser 

rejeitado. 

Segundo o autor, do ponto de vista teórico, o VPL é a melhor técnica para a análise do 

orçamento do capital. A técnica pressupõe que todas as entradas de caixa intermediarias 

geradas pelo investimento, sejam reinvestidas ao custo do capital da empresa. O uso da TIR 

supõe um reinvestimento a uma taxa elevada, dada pela TIR. Já que o custo de capital tende a 

ser estimativa razoável da taxa na qual a empresa zpoderia reinvestir, hoje, suas entradas de 

caixa intermediárias, o uso do VPL, como sua taxa de reinvestimento mais conservadora e 

realista, é teoricamente preferível. (Fonseca 2012). 

 

4.1.4 Custo de Capital Ponderado. 

 

O custo de capital representa o custo de oportunidade que os investidores esperam obter com a 

aplicação dos recursos em um projeto suscetível a riscos. A metodologia mais indicada pelos autores 

consultados para o cálculo é o Weighted Average Cost of Capital (WACC) ou custo médio ponderado 

do capital. Segundo Fonseca (2012), o WACC como a taxa de desconto, ou valor do dinheiro no 

tempo, é usado para converter o fluxo de caixa futuro em valor presente para todos os investidores. 
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O autor Damodaram (2011) descreve a taxa como média ponderada dos custos dos diversos 

componentes de financiamento, incluindo dívida, patrimônio líquido e títulos híbridos, utilizados pela 

empresa para financiar suas necessidades financeiras. O cálculo é demonstrado na Equação a seguir. 

 

Equação – Custo Ponderado de Capital. 

WACC = Ke (E/[ E+ D]) + kd (D/[E+D]) 

Onde:  

Ke = custo do patrimônio líquido (custo do capital próprio) 

Kd = custo das dívidas 

 

E / (E+ D) = Proporção em valor de mercado do Patrimônio Líquido em relação ao 

valor do mix de financiamento. 

 

D/ (E+ D) = Proporção em valor de mercado da Dívida em relação ao valor do mix de 

financiamento 

“ Devemos considerar três passos para a determinação do custo 
de capital ponderado: o primeiro passo é determinar a estrutura para o 
projeto avaliado, o que irá fornecer as ponderações dos valores de 
mercado na fórmula; o segundo passo é estimar o custo de financiamento 
que não pelo capital ordinário, o que é relativamente fácil, uma vez que os 
financiamentos são feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES); o terceiro passo é a estimativa do custo de 
financiamento  pelo capital ordinário. O autor aborda duas metodologias: 
ou pelo uso do modelo de precificação de bens de capital (CAPM) ou 
pelo uso do modelo de precificação de arbitragem (APM). Neste trabalho, 
será considerado o modelo CAPM por ser mais simples” 

 
Fonseca Freitas, José Wadimir 

( Atlas, 2012) 
 

4.1.5 Custo de Capital Próprio. 

 

O cálculo do CAPM é composto de taxa livre de risco que o investidor teria se não 

tivesse o capital, mais o risco do mercado, na proporção em que afeta o ativo da empresa, 
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Gomes (2013) demonstra como medida do risco em termos de variância não diversificáveis e 

relaciona os retornos esperados a essa medida de risco. 

Já Luizio (2011) descreve o CAPM não apenas como a expectativa de remuneração 

dos acionistas por abrirem mão de investimentos alternativos, mas também por deverem 

incluir a remuneração pelo risco que estão incorrendo ao comprarem ações do projeto de 

investimentos. 

 

Equação- Custo do Capital Próprio. 

 

Rc = Rf + (Rm – Rf) * ß 

  

 Rf: expectativa da remuneração livre de risco; 

 Rm: expectativa de remuneração dos ativos com renda variáveis (exemplo, um 

fundo diversificado de ações); 

 (Rm – Rf): prêmio pelo risco (que representa o rendimento líquido de se investir 

em renda variável já descontando o rendimento livre de risco); e  

� : uma medida de risco sistemático da empresa (ou do projeto) que não pode ser 

diversificado. 

 

Segundo Damodaram (2001) principal problema, ao se aplicar modelos de avalição por 

desconto de fluxo de caixa para avaliar empresas de capital fechado, é a medição de risco uma 

vez que a maioria dos modelos de risco/retorno exige que os parâmetros de risco sejam 

estimados a partir do preço históricos do ativo objetivo de análise. O acesso a esse tipo de 

informação é restrito as empresas com ações negociadas na bolsa de valores (capital aberto), 

são necessárias adaptações à metodologia para as empresas de capital fechado. Uma solução é 

analisar o grau de risco de empresas semelhantes com ações em bolsa.  
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5. ANALISE DA APLICAÇÃO DO SISTEMA DE REUSO DE AGUA  NO LAVA 

JATO COELHO. 

 

O lava Jato Coelho é um estabelecimento que atua no ramo de lavagens de caminhões, 

em média, lava cinco caminhões por dia, chega a consumir no mês aproximadamente 60 

metros cúbicos de agua potável para executar as lavagens, além do alto consumo do recurso, a 

atividade descarta nas redes de esgoto água misturada com outros resíduos poluentes. Dentro 

desse cenário, a empresa buscou no mercado sistemas que ajudassem a diminuir esse impacto 

ambiental e que além disso, trouxessem algum saving para o estabelecimento a fim de 

cumprir as normas e leis e aproveitar a oportunidade de desenvolver um projeto 

economicamente e ambientalmente sustentáveis. 

Primeiramente, foi levantado todos os custos da empresa em um período de um ano 

para depois analisar os mesmos custos com implantação do sistema e verificar quais as 

diferenças que o mesmo apresentaria. O estabelecimento apresenta em média sua receita anual 

no valor de R$ 592.800,00, os custos totais no ano giram em torno de R$   140.526,77. 

Exercendo sua atividade normal, sem a aquisição do sistema de reuso, o Lavador gasta por 

mês um media de R$ 883,47 de conta de água e R$ 632,09 na conta de luz. 
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Tabela 3 – Custos atuais do Lava Jato Coelho 

Fonte: Próprio autor. 

O sistema de reuso de água proposto possui um investimento no valor de R$ 

48.130,00. Esse custo compõem os equipamentos, toda a parte de construção civil e 

instalação. O sistema proporciona uma redução de 90% na conta de água e 25% na conta de  
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Tabela 4 – Custo proposto para o Lava Jato 

Fonte: Criação própria. 

Analisando o indicador de Payback Descontado, estabelece que o meu prazo de 

retorno será de 6 anos, ou seja, esse será o tempo necessário que a empresa irá recuperar o 

valor investido no equipamento. 
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Tabela 5 – Payback descontado. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Analisando o indicador do VPL, ele apresenta o valor de – 3.483,75, ou seja, VPL 

negativo, estabelecendo que financeiramente a aquisição do sistema de reuso de água não é 

viável para a empresa. 

Calculo do VPL do projeto. 

48.130,00 CHS g CFO 

11.891,04 GCFJ 

11.644,15 GCFJ 

11.714,83 GCFJ 

11.856.19 GCFJ 

10 I 

F NPV 

VPL – 3.483,75 
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Tabela 6 – VPL 

Fonte: Próprio autor. 

Analisando o indicador TIR, ele apresenta uma taxa de 7,12% ao ano, ou seja, uma 

taxa de retorno baixa uma vez que o VPL foi calculado considerando uma taxa de 10% ao 

ano. 

Calculo Da TIR do projeto. 

48.130,00 CHS g CFO 

11.891,04 GCFJ 

11.644,15 GCFJ 

11.714,83 GCFJ 

11.856.19 GCFJ 

FIRR 

TIR: 7,12 

 

                                       
 

Tabela 7 – TIR 

Fonte: Próprio autor. 
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6. CONCLUSÃO. 

Este estudo teve o objetivo de avaliar o sistema de reuso de Água para o Lava Jato 

Coelho em termos de capacidade, eficiência e custo de instalação e operação. Considerando 

esse cenário, foi realizado uma avaliação econômica analisando diferentes aspectos como 

custo atual e futuro da água e da luz, tempo de retorno do investimento e redução do impacto 

social e ambiental.  

Foram analisados os custos que a empresa apresenta em um período de um ano, 

comparando os custos que o estabelecimento teria com a instalação do sistema de reuso. A 

aplicação dos processos de custo e viabilidade econômica em projetos foi essencial para 

chegar em um resultado claro, preciso e ajudar a empresa avaliar se a aquisição do sistema 

será realizada. 

A princípio o sistema escolhido trouxe uma redução de 90% na conta de água e 25% 

na redução na conta de Luz do estabelecimento, trazendo um ganho anual no valor de R$     

11.891,04. Além da economia da utilização da água potável, o sistema proporciona o descarte 

tratado dos efluentes, diminuindo os impactos ambientais. 

Avaliando o indicador Payback descontado, é estabelecido que o prazo de retorno do 

valor investido de R$ 48.130,00 será após 6 anos, ou seja, esse será o tempo necessário que a 

empresa irá recuperar o valor do equipamento, teoricamente, depois de 6 anos o valor de 

ganho anual entraria para o caixa da empresa, sendo lucro, porém o indicador mostra que o 

retorno investido é tardio e não traz ganhos financeiros para o estabelecimento. 

 Os indicadores VPL, e TIR também não apresentaram um resultado positivo, sendo o 

VPL – 3.483,75 e TIR, 7,12% ao ano, mostrando que financeiramente a aquisição do sistema 

especifico citado no trabalho, não é viável. 

Dentro do cenário apresentado, o responsável legal da empresa lava Jato Coelho, 

decidiu optar pela instalação do sistema de reuso de água mesmo que este não traga retorno 

financeiro significativo para o estabelecimento, pois entende que a atividade exercida 

atualmente tem trazido impacto ambiental e social significativo, e que é necessário reverter 

esse quadro para mitigar problemas maiores futuramente com o meio ambiente e para que 

possa seguir com o princípio de ser uma empresa sustentável, que atua dentro das normas e 

legislações pensando sempre no bem- estar dos seus funcionários, da comunidade ao redor e 

do meio ambiente. 
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