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RESUMO 

 

Este artigo procura avaliar a atratividade dos projetos de redução de consumo de 
água, em prédios mais antigos, através da técnica de “retrofit”, sem quebra de pisos, 
azulejos e troca de tubulações, em locais servidos por concessionárias que tem 
tarifação mais baixa que a SABESP. 

Palavras chave: Sustentabilidade – Economia de Água – Consumo e Uso Racional 
da Água 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

O consumo da água, de uma forma economica,  no nosso dia a dia, em casa 
e no trabalho, requer, além de atitudes baseadas no bom senso,  meios adequados 
que possibilitem o consumo numa base racional. Dispor de terminais de consumo 
adequados como  torneiras, vasos sanitários, duchas, que liberem a vazão 
necessária de água, é imperativo. Para as novas construções existe hoje grande 
oferta de produtos que economizam água e os projetistas os especificam nos  
projetos das novas edificações. Mas, e as edificações mais antigas, que foram 
projetadas com base em níveis de consumo superiores, com a tecnologia disponível 
até então,  o que fazer? A resposta consiste em realizar um projeto de  
modernização da instalação hidráulica , que denominamos de   “retrofit”. A questão 
passa a ser como se pagará este projeto e para tanto deve-se conhecer o valor da 
economia mensal (a concessionária cobra mensalmente a água fornecida) que  o 
“retrofit”  proporcionará.  

O presente trabalho visa avaliar, para  consumidores corporativos,  de água 
(superior a 300 m3/ mês) das principais concessionárias do PR e SC  qual o prazo 
de retorno e  o valor presente, que um projeto  de economia de água proporciona, 
comparativamente ao mesmo projeto realizado na grande São Paulo com água 
fornecida pela SABESP. A razão é que a água fornecida por esta concessionária , 
tem valores tarifários bem superiores aos cobrados pelas suas equivalentes 
localizadas nos estados do Paraná e Santa Catarina, SANEPAR e CASAN, por 
exemplo, para condomínios comerciais, escolas e hospitais. Assim, para os 
consumidores estabelecidos na cidade de São Paulo o prazo de retorno de um 
projeto de economia com “retrofit” da plataforma hidráulica, consegue pagar-se em 
prazos bem curtos, compatíveis com o nível de expectativa médio do empresário 
brasileiro.  

Nosso interesse é fornecer dados para uma abordagem atrativa aos 
empresários e administradores de condomínios do PR e SC, para que invistam em 
economia de água, através do seu uso racional demonstrando  que, mesmo com 
prazos de retorno mais dilatados, investir em “Sustentabilidade” reduzindo o 
consumo onde a água tratada tem baixa tarifação, é bom, para a natureza e para a 
economia. 

Assim, temos como objetivo geral : Dimensionar atratividade do Retorno de 
Investimento em Projetos de Redução de Consumo de Água nos estados do  PR e 
SC. Para atingir este objetivo faz-se necessário, atingir os seguintes objetivos 
específicos:  



7 
 

Calcular o custo da água e determinar o prazo de retorno de um projeto de 
redução de consumo comparando com caso real de um projeto realizado na grande 
São Paulo com água fornecidada pela SABESP, para consumidores nas  principais 
concessionárias do Paraná e Santa Catarina.  

Apresentar alternativas para viabilizar o retorno dos projetos de redução de 
consumo  de água no PR e SC.  

Validar as alternativas de viabilidade no mercado 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO: 

O esgotamento do modelo exploratório dos recursos hídricos, onde a natureza está 
a dispor do homem e a necessidade contínua de disponibilizar a água para uma 
população permanentemente crescente faz-nos perceber  que o atendimento de tais 
necessidades dependem de um Desenvolvimento Sustentável.  

O desafio de se atender a crescente demanda de uma população que tem direito ao 
acesso à água quando este insumo tende à escassez, passa antes de tudo pelo 
aspecto do uso da água pela humanidade com sua conservação e aplicação 
racional. 

Neste sentido, felizmente, já se construiu uma consciência coletiva, que trata da 
concepção e da implantação  de medidas de conservação da água, tendo este sido 
um dos resultados da Rio ECO92, expresso na sua Agenda 21, onde propõe uma 
série de ações para a promoção da sustentabilidade dos recursos hídricos. O 
capítulo 18, denominado “Proteção da Qualidade e do Abastecimento dos Recursos 
Hídricos: Aplicação de Critérios Integrados no Desenvolvimento, Manejo e Uso dos 
Recursos Hídricos” estabelece uma série de atividades para este propósito e sobre o 
quesito de conservação  destaca especificamente em seu sub item (l) do item 18.12: 

 (l): “ Promover a conservação da água por meio de planos melhores e mais 
eficientes de aproveitamento da água e de minimização do desperdício para todos 
os usuários, incluindo o desenvolvimento de mecanismos de poupança de água”. 

O desdobramento desta atividade, no poder público acontece, desde 1998 com o 
“Plano Nacional de Combate ao Desperdício de Água”, administrado pelo governo 
federal, que estabelece estratégias de combate ao desperdício de água em nível da 
bacia hidrográfica, do sistema público de abastecimento de água e do sistema 
predial hidráulico e sanitário. 

No plano estadual cabe destacar o PURA , “Programa de Uso Racional da Água” 
resultado de uma parceria SABESP-USP-IPT, no estado de São Paulo, que enfoca 
um conjunto de ações com objetivo do uso e consumo racional em  instalações 
prediais, que teve início em 1996. Como exemplo de sucesso de aplicação do 
PURA, aonde é descrita toda a metodologia, vale conhecer o artigo “Implantação de 
Programas de Uso Racional da Água em Campi Universitários” (Silva, Tamaki e 
Gonçalves, 2004) e que descreve  o estudo de caso aplicado no campus da USP .  

Conservação da água nas  edificações: 

(SANTOS, 2002):  “Conservação da Água” é aqui admitida como um conjunto 
de ações que propiciam a economia da água, seja nos mananciais, seja no 
sistema público de abastecimento de água, seja ainda nas habitações. 
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Podemos acrescentar como uma extensão da habitação o local de trabalho 
(escritórios, fábricas, lojas, etc) o lazer (shoppings, estádios, academias, hotéis, 
restaurantes, escolas  e hospitais, todos locais onde as pessoas transitam e 
consomem água (nota do autor).  

Restringindo ao cenário das habitações, é oportuno destacar que, com 
relação à  tipologia das ações de economia, as mesmas podem ser de uso 
racional de água e de utilização de fontes alternativas. As ações  de uso 
racional são básicamente de combate  ao desperdício quantitativo, como a 
priorização do uso de aparelhos sanitários economizadores de água, o 
incentivo à adoção da medição individualizada, a conscientização do usuário 
para não desperdiçar água no ato do seu uso, a detecção e controle de 
perdas de água no sistema predial de água fria, o estabelecimento de tarifas 
inibidoras de desperdício, entre outras.  

Já a utilização de fontes alternativas consta de utilizar fontes opcionais 
àquelas normalmente disponibilizadas às habitações. Destacam-se a água 
cinza, a água da chuva, a água subterrânea, a água mineral envasada  e a 
água distribuída em caminhões pipa. Convém salientar que a consideração 
destas fontes como alternativas partiu da premissa que a fonte principal 
refere-se ao sistema público de abastecimento de água. 

O enfoque de nosso trabalho será no uso racional da água, provida pelo sistema de 
abastecimento público (água tratada) com a utilização de aparelhos economizadores 
de água nos terminais de consumo, tais como: Dispositivos seletivos de descarga  
em bacias sanitárias de descarga acoplada, reparos economicos em válvulas de 
descarga, válvulas redutoras de vazão em torneiras e chuveiros, torneiras 
temporizadas e  duchas aeradas. 

Para  testemunhar a eficácia dos dispositivos citados, lembramos que as bacias 
sanitárias são responsáveis por 30% do consumo de água num domicílio (HAMZO, 
2005 apud OLIVEIRA, 1999) . A utilização de dispositvo seletivo de descarga nas 
bacias sanitárias de caixa acoplada chega a possibilitar  uma redução média de 
consumo de até 45,9% (HAMZO, 2005, Avaliação da economia de água obtida pelo 
uso de dispositivo seletivo de descarga em bacias sanitárias com caixa acoplada, 
tabela 15, página  73).  

Com a utilização em todos os terminais de consumo, destes dispositivos, consegue-
se uma redução mínima de 20% (dados reais obtidos pela aplicação do Projeto C. U. 
R. A.), sem que seja preciso quebrar pisos, paredes e troca de tubulações. 

Educacão em Sustentabilidade: 

(ABDALA, CEZARINO e SOARES, 2015):  “Na sociedade atual, a 
conscientização da necessidade de construir um futuro sustentável está cada 
vez maior. Discute-se o significado de sustentabilidade e as características 
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que lhe estão subjacentes, não havendo entretanto entre os estudiosos um 
consenso acerca do seu significado, embora se reconheça indispensável as 
práticas suportadas por uma ação mais informada e preocupada com o 
equilíbrio entre os sistemas ambientais, econômicos e sociais, a nível 
planetário (FREIRE, 2007).  

Na reunião do Rio 92, de acordo com Jacobi (2003), foi implantado o Tratado 
de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 
Global que coloca princípios e um plano de ação para educadores ambientais, 
estabelecendo uma relação entre as políticas públicas de educação ambiental 
e a sustentabilidade. O autor explica que o tratado ressalta sobretudo os 
processos participativos na promoção do meio ambiente, voltados para a sua 
recuperação, conservação e melhoria, bem como para a melhoria da 
qualidade de vida. 

[...]Assim, educação ambiental é definida pela Lei no. 9.795/99 em seu Art. 1º.   
como  

Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 

Por isso, é preciso que que a educação ambiental destaque os problemas 
ambientais que decorrem da desordem e degradação da qualidade de vida 
nas cidades e regiões (JACOBI, 2003). 

[...]Sobre o Projeto PRME 

O debate sobre sustentabilidade tem ganhado força desde a década de 1960. 
Por isso, diferentes organizações buscam formas alternativas para aumentar 
sua contribuição na preservação do meio ambiente e na promoção de um 
mundo mais sustentável. Neste sentido,as Instituições de Ensino Superior 
também tem adotado práticas com objetivo de criar campi universtários social 
e ambientalmente responsáveis (LAHAISE, POZZEBON, 2010).  

A primeira tentativa de institucionalização dssas práticas, com parcerias entre 
as Escolas de Gestão e as Nações Unidas, se deu pelo Princípios para 
Educação Empresarial Responsável (PMRE). O programa foi lançado em 
2007 na Cúpila Global Compact Leaders em Genebra e conta hoje com 571 
signatários, sendo 24 instituições brasileira (PMRE, 2014). O desenvolvimento 
do PMRE marca um importante passo internacional em direção a uma 
reavaliação das atividades desenvolvidas nas Escolas de Negócio 
(BURCHELL et al., 2014). 

A proposta do PMRE engloba uma mudança gradual e sistêmica na gestão 
das IES (Instituições de Ensino Superior) com três objetivos específicos: 
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melhoria contínua, criação de uma rede de aprendizagem e apresentação de 
um relatório geral às partes interessadas. Este relatório é parte fundamental 
do processo, uma vez que permite a troca de informações entre as 
instituições participantes (PRME, 2014). 

[...] Acredita-se que o PMRE pode reduzir a distância que existe entre o 
discurso acadêmico e a prática da sustentabilidade na maioria das escolas de 
administração espalhadas pelo Brasil e no mundo. Muito se debate e ensina a 
respeito da importância do desenvolvimento sustentável dentro das 
organizações, mas poucas são as Escolas de Administração que incorporam 
essas práticas na sua gestão e no próprio ensino (LAHAISE; POZZEBON, 
2010). Jacobi, Rauffet e Arruda (2011) afirmam que o PRME é uma das fortes 
iniciativas na área de administração de empresas no mundo todo.  

Com o PMRE podemos dizer que  está em processo de formação, nas escolas de 
administração e negócios uma nova geração de executivos, líderes com 
responsabilidade ambiental,  focados  em Sustentabilidade para um mundo melhor. 
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3. DESCRIÇÃO DO CASO: 

 

Trabalhei  como engenheiro consultor em  projetos de risco de redução de consumo 
de água em ambientes corporativos, na grande  São Paulo, pelo “Projeto  C.U.R.A.” 
– “Consumo e Uso Racional da Água” e que agora estou trazendo, como licenciado, 
para os estados do Paraná e Santa Catarina.  

No estado de São Paulo a principal concessionária, SABESP, tem um sistema 
tarifário que sobretaxa o consumidor corporativo (Condomínios de escritórios, 
shopping centers, hotéis, escolas, empresas e hospitais acima de 50 m3/ mês, vide 
anexo 1) , mesmo sem considerar cobrança de multa por aumento de consumo.  A 
sobre tarifação para o consumidor corporativo, mesmo antes da crise hídrica que se 
abateu no estado de São Paulo em 2014/ 15,  propiciou  um ambiente onde o 
retorno dos projetos de economia de água acontecia em prazos curtos, na maior 
parte das vezes em 36 parcelas mensais.  

O nível tarifário praticado no PR e SC, bem inferior ao da SABESP, numa análise 
simplista, selaria a sorte de nestas regiões desenvolver o “Projeto C.U.R.A.” mas aí 
é que se apresentou o desafio do desenvolvimento do presente trabalho, que servirá 
de argumento para abordagem aos consumidores e fornecendo subsídios a esles 
para análise e decisão,  embasado numa análise financeira adequadamente 
quantificada. 

Vamos nos valer de um caso real, de um prédio comercial, de  porte médio,  situado 
na região  central da cidade de São Paulo, que sofreu a aplicação do “Projeto  
C.U.R.A.” no ano de 2012 e que trataremos, neste trabalho, sem citar seu nome  
real, visando resguardar identidade. Manteremos os números de consumo pois 
nosso objetivo em apresentar este caso é justamente pelo seu sucesso e que nos 
servirá de paradigma. Os valores tarifários utilizaremos das tabelas em vigência na 
atualidade ( Fevereiro/2016). 

Antes de iniciar o desenvolvimento de nosso trabalho e para bem situar nosso 
estudo vamos apresentar o Projeto  C.U.R.A.: 

Trata-se de uma empresa 100% brasileira, com sede na cidade de São Paulo, que 
está há mais de duas décadas no mercado, com produtos de última geração, e 
atendimento diferenciado, oferecendo uma tecnologia de ponta voltada para o meio 
ambiente, preocupada com Sustentabilidade e ao mesmo tempo REDUÇÃO DE 
CUSTOS DO CLIENTE. 
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O objetivo é contribuir com o Meio Ambiente, combatendo o desperdício de Água 
nos ambientes de Grandes Consumidores de Água, do 
tipo Condomínios, Escolas, Faculdades, Hospitais, Hotéis, Shoppings Centers, etc. 
Sua base é o uso racional da água para as operações no dia a dia das pessoas, 
com elementos hidráulicos que liberam sómente a quantidade de água necessária 
para a operação desejada, sem valer-se de obras civis, sem quebra de azulejos, 
paredes e troca de tubulações. Executa a modernização (chamado de “retrofit”) da 
plataforma hidráulica (todos os terminais onde ocorre o consumo da água - torneiras, 
válvulas de descarga, caixas acopladas a bacias sanitárias, chuveiros, duchas) 
através da substituição e ou  reparação de seus elementos com vazões ajustadas 
para que liberem sómente a quantidade necessária  de água para a operação 
desejada. Este “retrofit” é efetuado sem a necessidade de obras e reparos civis que 
envolvam quebra de paredes e substituição de tubulações. 

 O “Projeto C. U. R. A.” oferece reciprocidade ao seu parceiro, proporcionando 
um Gerenciamento Ambiental Otimizado, focado no binômio Redução de 
Custos e Meio Ambiente.  

Seus Engenheiros Consultores, vão in loco, analisar a plataforma hidráulica do 
cliente e diagnosticar do que ele precisa, só então é desenvolvido  um plano de ação  
para formatar uma proposta que atenda a sua necessidade.  

O cliente não desembolsa nenhum valor para implantar o “Projeto C. U. R. A.”, a 
Acquamatic do Brasil, proprietária do “Projeto  C.U.R.A.” e desenvolvedora dos 
produtos economizadores de água, patrocina todos os custos de implantação. Ao 
cliente cabe apenas lhe repassar parte da economia que foi impactada na sua conta 
de Água em determinado numero de parcelas após a conclusão do projeto  com 
validação da economia alcançada .  

O enorme mercado corporativo na grande São Paulo e a qualidade do serviço do 
“Projeto  C.U.R.A.” sustentaram seu desenvolvimento e, nestes 20 anos orgulha-se 
de  ter conseguido economizar o equivalente de consumo de uma cidade do porte 
de São Caetano do  Sul – SP, durante dois anos. 

Os principais clientes alvo são as edificações  construídas anteriormente à década 
de 2000 (mas não se restringindo  a estas...)  quando ainda era comum a construção 
de prédios com plataformas hidráulicas convencionais, com uso intensivo de 
torneiras de volante e válvulas de descarga de um acionamento.  

Na atualidade, para as novas edificações, o padrão usual é dotar os banheiros  com  
lavatórios equipados com torneiras temporizadas ou com sensor e vasos sanitários 
com caixas acopladas de dois estágios ou válvulas de descarga com dois 
acionamentos.  

Mesmo com todos os cuidados no projeto e na construção das novas edificações, e, 
em que pese que estas  tenham sido contempladas  com os elementos 
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economizadores citados, muitas vezes,  sua operação pode não atingir  a 
performance desejada, pelas mais variadas razões,  e aí se justificar a aplicação  do 
“Projeto  C.U.R.A.”, para alcançar um gerenciamento ambiental otimizado. 

Neste estudo vamos apresentar o case de um prédio de 15 andares, com cerca de 
90 escritórios,  localizado na cidade de São Paulo, que sofreu aplicação do 
“Projeto C. U. R. A.”    em 2012.  

Calcularemos através de planilha  Excel a conta de água para as concessionárias 
SABESP, SANEPAR e CASAN. 

Calcularemos o valor presente para a economia projetada, conforme a proposta 
comercial do “Projeto C. U. R. A.”   ao condomínio, com dados do tarifário atual 
(Abril/2016), simulando o mesmo prédio em Curitiba, atendido pela SANEPAR e 
numa cidade de SC, atendida pela CASAN. Para a economia atingida 
determinaremos o número de meses necessários para obter o mesmo valor 
presente  do prédio na cidade de SP, nosso paradigma. Em todos os casos 
utilizaremos a meta de redução de consumo de 20%, preconizada pelo “Projeto  
C.U.R.A.”. 
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3.1 Apresentação e Características do Edifício: 

Torre única - 15 andares 

Unidades por andar – 6 

Quant. de Subsolos – 1 

Taxa de Ocupação – 100% 

Plataforma hidráulica 

Quantidade Itens 

2 Chuveiros 

92 Lavatórios Comuns 

92 Válvulas Hidra 

 

 

 

Consumo mensal em m3 antes da aplicação do Projeto C. U. R. A.”    : 

 

Média mensal de Consumo  = 319 m3 
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3.2 Cálculo do Consumo – conforme tarifário SABESP 

Conta de água  antes da aplicação do Projeto 

     Tarifa   Total  

Minimo 10  R$   41,45   R$           41,45  

Esgoto 10  R$   41,45   R$           41,45  

  
  

  

Água e esgoto 11 a 20m3 10  R$   16,14   R$         161,40  

Água e esgoto 21 a 30m3 10  R$   30,90   R$         309,00  

Água e esgoto 31 a 50m3 20  R$   30,90   R$         618,00  

Água e esgoto acima 50 m3 269  R$   32,20   R$     8.661,80  

  
  

  

Consumo total 319 

 
 R$     9.833,10  

  
  

  

Tarifas para os serviços de abastecimento de água e/ou coleta de esgoto, para o município de 
São Paulo, a partir de Junho de 2015 para a Categoria Comercial/ Comum.  

 

Consumo médio mensal antes da aplicação do Projeto C. U. R. A.”    = 319 m3 

Expectativa de consumo médio mensal após a aplicação do Projeto (-20%)  = 287,1 
m3 

Conta de água após aplicação do Projeto C. U. R. A.”     

     Tarifa   Total  

Minimo 10  R$   41,45   R$           41,45  

Esgoto 10  R$   41,45   R$           41,45  

  
  

  

Água e esgoto 11 a 20m3 10  R$   16,14   R$         161,40  

Água e esgoto 21 a 30m3 10  R$   30,90   R$         309,00  

Água e esgoto 31 a 50m3 20  R$   30,90   R$         618,00  

Água e esgoto acima 50 m3 205,2  R$   32,20   R$     6.607,44  

  
  

  

Consumo total 255,2 

 
 R$     7.778,74  

  
  

  

Tarifas para os serviços de abastecimento de água e/ou coleta de esgoto, para o município de 
São Paulo, a partir de Junho de 2015 para a Categoria Comercial/ Comum.  
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Expectativa de economia média mensal total após aplicação do Projeto = 
(R$9.833,10 – R$7.778,74)  = R$2.054,36 

 

3.3 Proposta do Projeto e Valor presente 

Baseado no levantamento in loco da plataforma hidráulica do edifício e do histórico 
de consumo, o Projeto elaborou proposta , que em resumo é: O Condomínio pagará 
ao Projeto C. U. R. A.”    em 36 parcelas, equivalentes a cinquenta por cento (50%) 
da economia que for apurada mensalmente na conta de água e esgoto, iniciando a 
primeira três meses após a aplicação do “retrofit”, validada a economia. 

50% da expectativa de economia mensal = R$2.054,36 x 0,5 = R$1.027,18 

Para nossa análise  vamos utilizar o cálculo do cálculo do Valor Presente (PV), com 
uma taxa de juros de 10% ao ano, correspondente, de forma composta a 0,8% ao 
mês (N.B.: Esta taxa – RATE - de 0,8% am é, nos tempos atuais, muito próxima à 
remuneração líquida, descontado imposto de renda e IOF, que se obtém em 
aplicações de CDB em bancos de primeira linha, onde muitos condomínios 
costumam aplicar o fundo de reserva e chamadas de capital de seus condôminos). 

Os dados para o cálculo do valor presente portanto são: 

NPER = 36 

PMT = R$1.027,18 

RATE = 0,8% 

Calculando pela função financeira do Excel o valor presente, encontramos: 

PV  = -R$32.019,61 

O valor encontrado representa, em valor presente, a remuneração total que o 
Projeto receberá pelo investimento em peças e serviços para efetuar o “retrofit” na 
plataforma hidráulica do edifício, ou em outras palavras, o valor que está sendo 
bancado pelo Projeto. 

Este valor será utilizado como valor presente objetivo para simulação de um 
mesmo edifício, localizado  em Curitiba, abastecido pela SANEPAR e numa 
localidade atendida pela CASAN no estadode Santa Catarina (N.B.: A SANEPAR 
diferencia a tarifa de esgoto para a capital – 85% da tarifa da água de outras 
localidades – 80% da tarifa de água, enquanto que a CASAN cobra, para todas as 
localidades, inclusive a capital,  a mesma tarifa de esgoto – 100% da tarifa de água, 
vide anexos 2 e 3).  
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3.4 Cálculo do Consumo – conforme tarifário SANEPAR  
 

Simulação prédio em Curitiba - Conta de água  antes da aplicação do Projeto 
C.U.R.A.     

SANEPAR 

  
 

 Tarifa   Total  

Minimo 10  R$   60,66   R$           54,91  

Esgoto 10  R$   51,56   R$           46,67  

  
  

  

Água e esgoto excedente a  10 m3 309  R$   12,65   R$     3.908,85  

  
  

  

Consumo total 319 
 

 R$     4.010,43  

  
  

  

Conforme o Decreto no. 3576 de 29 de fevereiro de 2016, tarifa normal Comercial/ Industrial/ 
Utilidade Pública  para a cidade de Curitiba. 

 

 

 

Simulação prédio em Curitiba - Conta de água  após aplicação do Projeto – 
economia de 20% 

SANEPAR 

  
 

 Tarifa   Total  

Minimo 10  R$   60,66   R$           54,91  

Esgoto 10  R$   51,56   R$           46,67  

  
  

  

Água e esgoto excedente a  10 m3 245,2  R$   12,65   R$     3.101,78  

  
  

  

Consumo total 255,2 
 

 R$     3.203,36  

  
  

  

Conforme o Decreto no. 3576 de 29 de fevereiro de 2016, tarifa normal Comercial/ Industrial/ 
Utilidade Pública  para a cidade de Curitiba. 

 

Expectativa de economia média mensal total após aplicação do Projeto = 
(R$4010,43 – R$3203,36)  = R$807,07 

3.5 Prazo retorno SANEPAR 
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Vamos aplicar o mesmo valor presente calculado no prédio de SP, considerando ser 
este o investimento necessário, destinando (50%) da economia que for apurada 
mensalmente na conta de água e esgoto, iniciando a primeira três meses após a 
aplicação do “retrofit”, validada a economia e deteminando o numero de períodos 
necessário. 

50% da expectativa de economia mensal = R$807,07 x 0,5 = R$403,54 

Os dados para o cálculo número de períodos: 

PV  = -R$32.019,61 

PMT = R$403,54 

RATE = 0,8% 

Calculando pela função financeira do Excel o número de períodos , encontramos: 

NPER = 126,4 

O valor encontrado , 126 meses, ou seja, mais de 10 anos. 

 

3.6 Cálculo do Consumo – conforme tarifário CASAN 
 

Simulação prédio em SC - Conta de água  antes da aplicação do Projeto 

     Tarifa   Total  

Minimo 10 
 R$   

52,97  
 R$           

52,97  

Esgoto 10 
 R$   

52,97  
 R$           

52,97  

  
  

  

Água e esgoto 11 a 50m3 40 
 R$   

17,58  
 R$         

703,24  

Água e esgoto acima 50 m3 269 
 R$   

22,12  
 R$     

5.949,15  

  
  

  

Consumo total 319 
 

 R$     

6.758,33  

  
  

  

Tarifa aplicada para imóveis destinados ao exercício de atividades 
comerciais. 

 

Simulação prédio em SC - Conta de água  após aplicação do Projeto – economia de 
20% 
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CASAN 

  
 

 Tarifa   Total  

Minimo 10  R$   52,97   R$           52,97  

Esgoto 10  R$   52,97   R$           52,97  

  
  

  

Água e esgoto 11 a 50m3 40  R$   17,58   R$         703,24  

Água e esgoto acima 50 m3 205,2  R$   22,12   R$     4.538,16  

  
  

  

Consumo total 255,2 
 

 R$     5.347,34  

  
  

  

Tarifa aplicada para imóveis destinados ao exercício de atividades 
comerciais. 

 

Expectativa de economia média mensal total após aplicação do Projeto = 
(R$6.758,33 – R$5.347,34)  = R$1.410,99 

 

 

3.7 Prazo retorno CASAN 

Aplicando  o mesmo valor presente calculado no prédio de SP, considerando ser 
este o investimento necessário e destinando 50% da economia que for apurada 
mensalmente na conta de água e esgoto determinaremos o numero de períodos 
necessário. 

50% da expectativa de economia mensal = R$1.410,99 x 0,5 = R$705,49 

Os dados para o cálculo do número de parcelas: 

PV  = -R$32.019,61 

PMT = R$705,49 

RATE = 0,8% 

Calculando pela função financeira do Excel o número de períodos , encontramos: 

NPER = 56,6 

Temos aqui uma situação bem mais  mais amena que a do prédio atendido pela 
SANEPAR, com um número de  períodos próximo a 60 meses. 
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3.8 Alternativas para viabilizar o retorno dos projetos no PR e SC 

Qual a solução para o caso da SANEPAR? 

Uma alternativa é: 

Objetivar uma parcela  maior  da economia (share) para  remunerar o Projeto, por 
exemplo: 

80% da expectativa de economia mensal = R$807,07 x 0,8 = R$645,66 

Os dados para o cálculo do número de períodos (parcelas) , nesta alternativa: 

PV  = -R$32.019,61 

PMT = 645,66 

RATE = 0,8% 

Calculando pela função financeira do Excel o número de períodos , encontramos: 

NPER = 63,4 meses 

O valor encontrado, próximo a 60 meses, ou 5 anos pode ser atrativo para ambas a 
s partes. 

Outra alternativa é destinar toda a economia para pagar o Projeto, assim: 

100% da expectativa de economia mensal = R$807,07  

PV  = -R$32.019,61 

PMT = 807,07 

RATE = 0,8% 

Calculando pela função financeira do Excel o número de períodos , encontramos: 

NPER = 47,9 meses  

Este numero de períodos, 4 anos pode ser atrativo se o condomíno aceitar que o 
primeiro grande beneficiário é a natureza, pela economia de água conseguida e 
esperar 4 anos para ter um benefício financeiro no seu caixa. 

 

Montamos abaixo um quadro resumo de atratividade, mostrando diferentes 
compartilhamentos da economia, iniciando em 80% da economia para remunerar o 
projeto até 100%: 
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NPER SANEPAR para diferentes parcelas da economia para o Projeto  

Economia Mensal  R$        807,07   R$        807,07   R$        807,07   R$        807,07   R$        807,07  

Parcela  para o Projeto 80% 85% 90% 95% 100% 

PV -R$ 32.019,61 -R$ 32.019,61 -R$ 32.019,61 -R$ 32.019,61 -R$ 32.019,61 

i 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

PMT  R$        645,66   R$        686,01   R$        726,36   R$        766,72   R$        807,07  

NPER 63,4 58,7 54,6 51,0 47,9 

 

Para a situação  da CASAN: 

80% da expectativa de economia mensal = R$1410,99 x 0,8 = R$1128,79 

Os dados para o cálculo do número de períodos (parcelas) , nesta alternativa: 

PV  = -R$32.019,61 

PMT = 1128,79 

RATE = 0,8% 

Calculando pela função financeira do Excel o número de períodos , encontramos: 

NPER = 32,3 meses 

Outra alternativa é destinar toda a economia para pagar o Projeto, assim: 

100% da expectativa de economia mensal = R$1410,99 

PV  = -R$32.019,61 

PMT = 1410,99 

RATE = 0,8% 

Calculando pela função financeira do Excel o número de períodos , encontramos: 

NPER = 25,1 meses 

Mostramos abaixo um quadro de atratividade para o prédio atendido pela CASAN, 
iniciando com um share de 50% até 100% 

NPER CASAN para diferentes parcelas da economia para o Projeto 

Economia Mensal  R$    1.410,99   R$    1.410,99   R$    1.410,99   R$    1.410,99   R$    1.410,99  

Parcela  para o Projeto 50% 70% 80% 90% 100% 

PV -R$ 32.019,61 -R$ 32.019,61 -R$ 32.019,61 -R$ 32.019,61 -R$ 32.019,61 

i 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

PMT  R$        705,49   R$        987,69   R$    1.128,79   R$    1.269,89   R$    1.410,99  

NPER 56,6 37,7 32,3 28,3 25,1 
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3.9 Validação junto ao mercado: 

Efetuamos propostas comerciais de projetos de redução de consumo  junto a 
Condomínios Comerciais , na cidade de Curitiba, com consumo na faixa de 300 a 
800 m3/ mês , no decorrer do mês de abril/2016, cujo resultado listamos abaixo: 

Prédio A – Consumo mensal 750 m3  

Parecer do Síndico: Achou razoável destinar uma parcela maior que 50% para 
remunerar o projeto.  Com relação ao prazo de 60 meses considera muito longo. 

Prédio B – Consumo mensal 500 m3  

Parecer do Síndico: Achou razoável destinar uma parcela maior que 50% para 
remunerar o projeto e  aceitou o prazo de 60 meses, motivado por compromisso de 
eliminar desperdícios e contribuir para o meio ambiente. 

Prédio C – Consumo mensal 800 m3  

Parecer do Síndico: Não achou razoável destinar uma parcela maior que 50% para 
remunerar o projeto e  achou o prazo de 60 meses muito longo. 

Prédio D – Consumo mensal 300 m3  

Parecer do Síndico: Achou razoável destinar  100% da economia para remunerar o 
projeto, motivado pelo comprometimento com Sustentabilidade e eliminação de 
desperdícios. 
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4. CONCLUSÃO: 

Conseguimos demonstrar que mesmo onde a água tem baixa tarifação, caso 
SANEPAR, é possível o retorno do investimento dentro de um prazo de 48 a 60 
meses.  

Conforme amostragem da validação destes prazos junto ao mercado, os 
administradores, especialmente síndicos, que tem mandatos eleitos de um a dois 
anos, acham estes prazos demasiadamente longos, pois não querem deixar 
obrigações para após a conclusão de seus mandatos. Aqueles que assumem que 
suas ações vão além do horizonte dos seus mandatos o fazem motivados por  um 
forte apelo de estar servindo a um sistema que necessita de  benefícios com efeitos  
duradouros, querem reduzir desperdícios e tem consciência de seu papel como 
cidadãos e gestores para com a sustentabilidade dos recursos hídricos.  

Não podemos esperar que o custo da água tratada seja alto para remunerar o 
investimento feito para economizar em prazos curtos.  Muito mais que uma questão 
financeira, nos deparamos com a questão principal que é a atitude empresarial 
perante o tema ambiental e a preservação dos recursos naturais.  

Conseguir reduzir 20% de desperdício de um recurso natural, pagando o 
investimento do “retrofit”  com uma  economia financeira do valor que é pago à 
concessionária deveria ser o melhor dos mundos, mas muitos ainda não estão 
convencidos.   

Temos o alento que nas Escolas de Administração e Negócios estão sendo 
formados líderes com base nos Princípios para  Educação Empresarial Responsável 
-  PMRE, que certamente farão a diferença para um melhor. 

Reduzir a distância entre o discurso e a prática é o que queremos, com ações como 
a do Projeto C. U. R. A., que, sem destruir (quebrar paredes, substituir tubulações)  
e construir de novo, com baixo investimento, consegue expressivas reduções de 
desperdícios do recurso mais vital para a humanidade. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Tabela de TARIFAS SABESP
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Anexo 2 –Tabela de tarifas SANEPAR 
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Anexo 3 –Tabela de tarifas CASAN 

 

 

 


