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Quais as limitações em 
sustentabilidade no 
abastecimento de água
no Brasil e no resto do 
mundo?

Sustentabilidade

Capacidade de criar 
meios para suprir as 
necessidades básicas 
sem que isso 
comprometa as gerações 
futuras.

Sustentabilidade

Capacidade de criar 
meios para suprir as 
necessidades básicas 
atuais sem que isso 
comprometa as 
gerações futuras.



Sistema Cantareira Nível mais baixo (2016)
Prêmio de Seguro Rural - Prejuízo para as seguradoras
Itaipu suspende operação para escoamento Paraguaio
Produção de soja afetada pela seca
Hidrovia Tietê-Paraná - 8 meses parada 
Reajuste nas Bandeiras Tarifárias



Quase um terço da 

população mundial, 2,1 
BILHÕES de 
pessoas, em 400 
regiões do planeta vive 
em situação de 

estresse hídrico 
“extremamente 
alto”.

Destaque

Esse cenário não se 
repete no Brasil mas, em 
alguns estados, já 
apresenta um parâmetro 
“baixo-médio”, diferente 
de boa parte da realidade 
nacional.



Atual disponibilidade da água

Dentre todos, a água é hoje o recurso natural mais 

ameaçado, tanto devido à escassez como também à 

qualidade.



Tipos de escassez de água



Distribuição e utilização de água no 
mundo



Usos da água no Brasil



Usos finais de água potável residencial
Pontos de utilização Usos finais de água ( % )

Brasil Suíça EUA Colômbia Reino Unido

Bacia sanitária* 32 40 40 40 37

Bebida 2 5 4

Chuveiro 36 37 30 30 37

Cozinha 4 6 10 10 11

Jardins* 2 3

Lavação de carros* 6 1

Lavação de roupas* 12 4 15 11

Lavatório 5

Limpeza de pisos 3

Outros 6 1 5 15

Total 100 100 100 100 100

Total não potável* 50 51 55 40 48



Perdas no sistema de abastecimento 
de água potável

Países desenvolvidos 15%

Países em desenvolvimento 35%

Brasil 42%



Perda de água tratada no Brasil



Perda de água tratada no Brasil



Chuvas intensas em 
São Paulo! E suas 
consequências.
(Ambientais e econômicas)

Prejuízos causados 
pelas chuvas

Podem ser evitados ou 
minimizados se a 
empresa estiver 
conscientizada e 
preparada para essa 
época do ano.

Prejuízos causados 
pelas chuvas

Podem ser evitados ou 
minimizados se a 
empresa estiver 
conscientizada e 
preparada para essa 
época do ano.



Inundações em São Paulo - Capital
Várzea do Carmo - 1862



Inundações em São Paulo - Capital
Várzea do Carmo - 1862

Inundações em São Paulo - Capital
Várzea do Carmo - 1892



Frequência de extremos de 
precipitação (em dias)



Alagamentos em 
São Paulo 

Vários temporais que atingem a 

cidade de São Paulo deixam todas 

as regiões em estado de atenção.

As marginais Tietê e Pinheiros têm 

trechos intransitáveis.

O funcionamento dos transportes 

públicos ficam prejudicados.





Efeito da urbanização sobre o 
hidrograma existente



Efeito da evolução da urbanização 
sobre o hidrograma pré-existente



Efeito da urbanização sobre o tempo 
de concentração



Efeito da densidade populacional 
sobre a área impermeável



Efeito da área impermeável sobre a 
variação da temperatura



Ocorrência de alagamento - SP



Alagamentos devido a chuvas 
intensas



Medidas de controle de drenagem 
urbana



Casa sobre palafitas 
(Prevenção de enchentes)



Amortecimento em reservatórios 
urbanos



Piscinão Guamiranga



Piscinões na 
Tijuca RJ
Reservatório de águas pluviais sob a 
Praça Niterói, na Tijuca. 

Com três grandes piscinões, o 
espaço com capacidade para 58 
milhões de litros gerou uma praça 
de 4.500 m2



Medidas de controle 
de drenagem urbana



Principais benefícios
➔ Humanitária

Redução de perdas humanas e de 
doenças de veiculação hídrica.

➔ Econômicas
Redução de prejuízos, paralisações  e 
transtornos decorrentes.

➔ Custos
Redução de custos para 
recomposição das áreas atingidas.



➔ Recreação
Maiores oportunidades de receração.

➔ Áreas verdes
Aumento das áreas verdes e espaços 
urbanos.

➔ Proteção das margens
Melhoramento da proteção das 
margens.

➔ Assoreamento
Menor assoreamento.

Principais benefícios



Aproveitamento das 
águas de chuva . 
Onde utilizá-las?
(Com ganhos ambientais e econômicos)

Água pluviais

As cidades consomem 

águas pluviais de diversas 

formas, como em combate 

a incêndios, sistemas de 

refrigeração e ar-

condicionado, limpeza de 

veículos, de vias e de 

prédios, entre outros.

Água pluviais

As cidades consomem 

águas pluviais de diversas 

formas, como em combate 

a incêndios, sistemas de 

refrigeração e ar-

condicionado, limpeza de 

veículos, de vias e de 

prédios, entre outros.



Onde utilizar a água de chuva?

Uso potável significa

Aproveitada para consumo 
humano tais como: 

- Lavatório
- Chuveiro e
- Água para cozinhar
- Dessedentação



As vantagens do 
armazenamento

➔ Diminuição dos custos operacionais

➔ Segurança hídrica

➔ Diminuição dos riscos regulatórios

➔ Redução no consumo de água

➔ Valorização do imóvel

➔ Aumento da satisfação e bem estar 
dos usuários

➔ Aumento no ímpeto de compra de 
consumidores (em comércios)



O que é o ESG no Brasil?

Práticas Ambientais

- Aquecimento global
- Energia Limpa
- Poluição
- Biodiversidade
- Desmatamento
- Gestão de resíduos

Atitudes sociais

- Ambiente de trabalho
- Saúde dos funcionários
- Investimento no clima 
organizacional
- Respeito aos direitos 
humanos

Práticas Governança

- Conduta da empresa
- Prestação de contas
- Ações de liderança
- Políticas anticorrupção
- Canais de denúncia

Adotar os padrões ESG é uma chance de controlar não só os riscos ambientais mas, também, os riscos empresariais



Vender sua ideia
ESG “Environment, Social & 
Governance”

O que é o ESG

São investimentos que 
visam não apenas a 
geração de lucro mas, 
também ponderam 
fortemente os temas

- Ambiental
- Social e
- Governança



Vender sua ideia
Esse conceito é utilizado para se referir a boas práticas 

empresariais que se preocupam com critérios 

- Ambientais − que tratam dos impactos de uma companhia no 

meio ambiente; 

- Sociais − que consideram a preocupação e a relação da empresa 

com a sociedade;

- de Governança − que verificam a maior transparência e equidade 

entre a corporação e todos os seus acionistas.



Sistemas de 
armazenamento e 
retenção de
Águas Pluviais.
(Com ganhos ambientais e econômicos)

Armazenamento de 
águas pluviais

Existem diversos tipos de 

cisterna que podem ser a 

solução ideal para quem 

armazenar água pluvial, 

Armazenar e reutilizar 

água da chuva é 

economica e 

ecologicamente viável.

Armazenamento de 
águas pluviais

Existem diversos tipos de 

cisternas que podem ser 

a solução economica e 

ecologicamente viável 

para quem armazenar 

água pluvial.



Armazenamento para irrigação



Vender sua ideia
Armazenamento para indústria



Sistema captação água pluvial 
Nordeste 

Armazenamento crítico residencial



Vender sua ideia





Captação e 
armazenamento de 
água pluvial para 
utilização 
juntamente com 
águas servidas 
(reuso)



Alternativas para 
coleta e 
armazenamento de 
águas pluviais



Sistema de captação da água de 
chuva para reutilização em toda casa

Gestão sustentável de água no mundo



Lei das piscininhas
A Lei do Estado de São Paulo nº 12.526, de 02 de Janeiro de 2007 

(“Lei das Piscininhas”) estabelece as normas para a contenção de 

enchentes e destinação de águas pluviais. 

De acordo com o artigo 1 º da Lei, é obrigatória a implantação de 

sistema para a captação e retenção de águas pluviais, coletadas por 

telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos, em lotes, 

edificados ou não, que tenham área impermeabilizada superior a 

500m2.



Armazenamento de 
águas pluviais

Existem diversos tipos de 

cisterna que podem ser a 

solução ideal para quem 

armazenar água pluvial, 

Armazenar e reutilizar 

água da chuva é 

economica e 

ecologicamente viável.

LEED Zero Água 
Certificação de edifícios 
autossuficientes em 
águas.
(Aplicado em qualquer edifício em construção 
ou uso)



Edifício 
Eurobusiness

O primeiro edifício do mundo a obter a 

Certificação LEED Zero Água.

Investimento em eficiência hídrica e 

inovação buscando fontes alternativas como 

poços artesianos e Armazenamento de 

Águas Pluviais.



Vender sua ideia



Armazenamento de água pluvial

Armazenamento de 
águas pluviais

Existem diversos tipos de 

cisterna que podem ser a 

solução ideal para quem 

armazenar água pluvial, 

Armazenar e reutilizar 

água da chuva é 

economica e 

ecologicamente viável.



Edifício Eurobusiness

(Armazenamento de águas pluviais na cobertura)

Armazenamento de 
águas 

A cobertura do edifício foi 

transformada em um 

reservatório com apenas 

11 centímetros de 

espessura, juntamente 

com o canteiro 

biosséptico (Waterland).

Armazenamento de 
águas 

A cobertura do edifício foi 

transformada em um 

reservatório com apenas 

11 centímetros de 

espessura, juntamente 

com o canteiro 

biosséptico (Waterland).



Canteiro Biosséptico

O Canteiro Bioséptico consiste em um sistema de tratamento de esgoto doméstico 

impermeável onde os dejetos são tratados e reciclados sem nunca entrar em contato com o 

meio ambiente.



Economia 
proporcionada
Economia proporcionada pelas tecnologias 
adotadas geram uma economia bastante 
atrativa, com TIR.

➔ Energia, água e esgoto
Economia total de R$ 650.000,00 por 
ano.

➔ Somente em água e esgoto
Proporciona uma economia de R$ 
80.000,00 por ano .

➔ SANEPAR apoiou a iniciativa
Empresa de saneamento do Paraná 
abriu mão do faturamento.



Vantagens dos edifícios certificados



Modelagem do sistema

Relações estudadas

Relação entre o 
potencial de economia 
de água potável, por 
meio do uso da AP e a 
capacidade do 
reservatório

Comportamental

Baseia-se num modelo 
comportamental 
determinístico com um 
conjunto de variáveis 
conhecidas em base 
diária.

Resultados

São apresentados em base 
diária e mensal a fim de 
facilitar a análise de 
comportamentos sazonais 
do sistema de captação de 
águas pluviais

Os dados de precipitação fornecidos em base diária são obtidos através da Agência Nacional de Águas - ANA



Estudo de viabilidade 
em edifícios comerciais 
de data centers.
(Consumo de ~ 350 m3 de água por dia)

Data Centers

Edifício de alta tecnologia 

com alta carga térmica 

dos equipamentos e com 

um ar condicionado com 

variação máxima de 1 

grau Celsius.



Áreas de contribuição



Custo do fornecimento de água



Consumo de água por ar condicionado

Total consumo mensal de consumo de água = R$ 283.855,00

Consumo diário ~ 335 m3



Vender sua ideia



TIR = 2,38% ao mês

Período de retorno = 59 meses



Quadro comparativo de alternativas



Estudo de viabilidade 
em centros de 
distribuição.
(Consumo de ~ 150 m3 de água por dia)

Centro de 
distribuição

Consumo anual de 

3m3/m2



Área de captação = 54.000m2

Demanda diária de água: 
150m3

Através de dados pluviométricos diários  
que permitem uma modelagem adequada 
do sistema são apresentados resultados 
como a relação entre o potencial de 
economia de água potável por meio do 
uso de água pluvial e a capacidade do 
reservatório.





Atendimento de água pluvial 



Gráfico relacionando os volumes dos reservatórios com os respectivos percentuais de 

atendimento com águas pluviais das necessidades do centro de distribuição e a TIR



Quadro comparativo de alternativas



Se o empreendedor soubesse das 
vantagens econômicas da 
sustentabilidade ambiental, seria 
ambientalmente sustentável por 
empreendedorismo.



Muito obrigado!

Antonio Lambertini
antonio.lambertini@gmail.co
m

11-9-8843-8845

www.linkedin.com/in/antoniolambertiniPara mais informações 
entre em contato conosco!

mailto:antonio.lambertini@gmail.com




ABNT NBR 15.527 - Águas de Chuvas
ABNT 16.782 Conservação de Água em Edificações e
ABNT 16.783 Uso de Fontes Alternativas de Água não Potável na Gestão das águas urbanas no 
Brasil

ANA - Agência Nacional de Águas - Sistema Nacional de Informações da rede

hidrometeorológica Nacional - disponível em

https://www.snirh.gov.br/hidroweb/apresentacao

O tempo de concentração tempo necessário para que toda a área da bacia contribua para o 
escoamento superficial num determinado ponto de controle, sendo muito útil para 
visualizar a resposta hidrológica.

https://www.snirh.gov.br/hidroweb/apresentacao




Aquífero Guarani
Área 1,2 Milhões de km2

Volume armazenado 30.000 
km3

Cidade de São Paulo
Área 1.521 km2

População: 12,3 MIlhões de 
habitantes







Os aquíferos fissurais representam uma das mais difíceis questões da Hidrogeologia, 
por se tratar de aquíferos anisotrópicos e heterogêneos, nos quais a agua subterrânea 
circula por fissuras nas rochas. Tais fissuras se constituem principalmente de estruturas 
rúpteis geradas por ação tectônica, como fraturas e falhas.



Inundações em São Paulo Capital em 1862 - Várzea do Carmo 


