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RESUMO – O crescimento da população mundial e a tendência em se viver nas regiões urbanas, 

surgem problemas associados ao suprimento de água necessária para atender as necessidades da 

população, sendo essas quantidades cada vez maiores e extraídas de distâncias também crescentes. 

Diminuir a importação de água potável das áreas externas aos limites urbanos, assim como a 

exportação de águas residuais, e otimizar a aplicação de reuso da água dentro da própria cidade, 

permite um planejamento urbano que é sensível aos recursos hídricos. Para isso é necessário se 

conhecer os fluxos existentes e quantifica-los.  A Análise de Fluxo de Materiais (AFM) permite uma 

avaliação sistemática dos fluxos e estoques de materiais dentro de um sistema definido no espaço e 

tempo, e possibilita uma fácil visualização dos recursos necessários e como a aplicação de fontes e 

usos alternativos interferem na quantidade de material necessário para suprimento de necessidades, 

bem como no volume que é descartado ao final dos processos. O presente trabalho apresenta quatro 

cenários que representam uma residência e os processos e fluxos que existem na mesma. Nota-se que 

o cenário em que a residência conta com fonte alternativa e aparelhos hidro eficientes necessita de 

até 82% menos água advinda da concessionária.  
 
ABSTRACT– The growth of the world population and the tendency to live in urban regions, there 

are problems associated with the supply of water necessary to meet the needs of the population, these 

quantities being increasingly larger and extracted from also increasing distances. Reducing the import 

of drinking water from areas outside the urban limits, as well as the export of wastewater, and 

optimizing the application of water reuse within the city itself, allows for urban planning that is 

sensitive to water resources. For this, it is necessary to know the existing flows and quantify them. 

The Material Flow Analysis (MFA) allows a systematic evaluation of material flows and stocks 

within a defined system in space and time, and allows an easy visualization of the necessary resources 

and how the application of alternative sources and uses interfere in the amount of material needed to 

supply needs, as well as the volume that is discarded at the end of the processes. The present work 

presents four scenarios that represent a residence and the processes and flows that exist in it. It is 

noted that the scenario in which the residence has an alternative source and hydro efficient appliances 

requires up to 82% less water from the concessionaire.  
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INTRODUÇÃO 

 A água, maior componente em termos de quantidade dentro do metabolismo urbano, acaba 

sendo uma preocupação para os planejadores urbanos já que a redução das chuvas e consequente 

diminuição do escoamento que é captado pelo solo, e o consumo cada vez maior devido ao 

crescimento demográfico das cidades, evidencia a necessidade de utilização de fontes alternativas de 

água (Gardner e Dennien, 2007). Para isso, é necessário se conhecer os fluxos existentes e quantifica-

los. A utilização da Análise de Fluxo de Materiais (AFM), que é uma avaliação sistemática dos fluxos 

e estoques de materiais dentro de um sistema definido no espaço e no tempo, possibilita o balanço de 

materiais em um sistema comparando todas as entradas, saídas e estoques, podendo ser aplicado como 

suporte na gestão de recursos, gestão de resíduos e gestão ambiental (Brunner e Rechberger, 2005). 

A simulação de situações diferentes, com a quantificação de fluxos necessários em cada cenário, 

possibilita uma análise de quais ferramentas e métodos possibilitam uma diminuição nos volumes 

necessários para utilização dos aparelhos domésticos. Este trabalho mostra como a aplicação de 

aparelhos hidro eficientes e a utilização de fontes alternativas de água podem refletir na utilização de 

forma eficaz da água, bem como na quantidade necessária para se manter, sobretudo em situações 

onde há a escassez ou dificuldade de obtenção desse recurso.   

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

 

Uma Análise de Fluxo de Materiais (AFM) foi utilizada para avaliar os fluxos de água em uma 

residência. A AFM é um método quantitativo baseado na lei de conservação da massa e pode ser 

aplicado a partir da seleção da substancia a ser analisada, dentro de um sistema definido em espaço e 

tempo, identificando os fluxos, estoques e processos relevantes, bem como a determinação e 

avaliação dos fluxos de massa, estoque e concentrações (19). No estudo em questão, o sistema é 

definido em uma residência que está construída em Feira de Santana e a avaliação dos fluxos 

correspondem ao período de um ano. Os volumes necessários para cada uso foram adotados a partir 

de estudos realizados por Santos (2022) e Azevedo (2021). Com o objetivo de se obter o menor valor 

de consumo advindo de fontes centralizadas, e consequentemente o menor desperdício final da água, 

foram avaliados diferentes cenários possíveis de serem adotados em uma residência, de forma que, 

por comparação, evidencie-se a situação ideal e seja quantificado as economias feitas quando fontes 

alternativas de uso e aplicação da água são adotadas. A avaliação foi feita para o consumo nos 

seguintes processos: Bacia sanitária, chuveiro, lavatório, máquina de lavar, tanque, ingestão, limpeza 

da residência, preparação de alimentos e lavagem de louça. Os volumes necessários para utilização 

da bacia sanitária, chuveiro, lavatório, máquina de lavar e tanque foram obtidos a partir do estudo de 
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Santos (2022) que traz uma modelagem holística da demanda de água em uma residência, sendo os 

valores em questão relativos a uma simulação feita para 5000 domicílios, considerando-se uma taxa 

de ocupação de 3,03 pessoas. Os valores referentes a ingestão, limpeza da residência, preparação de 

alimentos e lavagem de louça foram obtidos a partir do estudo sobre a demanda mínima de água para 

uma vida humana saudável realizado por Azevedo (2021), sendo considerada a mesma taxa de 

ocupação utilizada por Santos (2022). Além dos fluxos antropogênicos, fluxos naturais gerados pela 

precipitação também foram considerados no estudo em questão. Com a adoção de uma área de 150 

m² de terreno onde 80m² corresponde a área do telhado, e considerando a precipitação anual da cidade 

de Feira de Santana igual a 677mm, temos aproximadamente 101 m³ de água gerado a partir das 

chuvas, sendo cerca de 54 m³ recebidos diretamente sobre o telhado, e o restante distribuído pelo 

resto da área do terreno.  

Apresentação dos cenários 

 Para avaliação da melhor situação de aproveitamento de água, a AFM foi realizada para quatro 

cenários distintos onde os volumes dos fluxos foram avaliados quando diferentes processos são 

adicionados ao sistema, como fontes alternativas de abastecimento, ou quando aparelhos com alto 

volume de consumo (bacia sanitária, chuveiro e máquina de lavar) são substituídos por aparelhos 

hidro eficientes. O cenário 01, ou cenário base, corresponde aos fluxos e volumes existentes na 

residência sem qualquer forma de redução ou reaproveitamento da água, além de não contar com 

nenhuma fonte descentralizada de abastecimento. Todos os volumes presentes são recebidos da 

concessionária ou da precipitação existente na região. O cenário 02 apresenta os mesmos processos 

do cenário base, e o mesmo consumo para utilização dos aparelhos, porém com a utilização de fontes 

descentralizadas de água e reutilização da mesma. No presente cenário há a utilização de tratamento 

da água cinza claro para abastecimento da bacia sanitária e aplicação na limpeza da residência. Para 

o cenário 03, os fluxos não possuem utilização de fontes alternativas de captação e uso de água. 

Semelhante ao cenário base, todo o abastecimento é feito a partir de uma fonte centralizada e não há 

utilização da água pluvial, portanto todos os valores de infiltração, evaporação e esgoto pluvial são 

os mesmos do cenário 01. São utilizados aparelhos hidro eficientes como forma de redução do 

consumo e consequentemente descarte de água. O cenário 04 apresenta aparelhos hidro eficientes 

combinados com fontes alternativas de uso da água. Possui a mesma configuração do cenário 2, onde 

a água precipitada passa pelos mesmos processos, sendo armazenada nas mesmas quantidades e 

utilizada da mesma forma e mesmo volume. 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

4 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os volumes necessários para aplicação nos aparelhos e usos da residência são resultado dos 

estudos de Azevedo (2021) e Santos (2022). Esses volumes possuem uma incerteza correspondente 

a variação que pode existir nos valores necessários para a utilização dos aparelhos e também da 

quantidade provinda da fonte de abastecimento centralizada que de fato chega a residência. A 

variação é obtida como sendo o desvio padrão da média dos valores que compõem a amostra estudada, 

calculada a partir do programa MatLab.  A tabela 1 apresenta os volumes necessários para utilização 

dos aparelhos da residência, considerando-se uma taxa de ocupação de 3 pessoas, de acordo com 

Santos (2022). 

Tabela 1 – Consumo em uma residência para diferentes aparelhos 

CONSUMO EM UMA RESIDÊNCIA EM UM ANO 

SEM BACIA E CHUVEIRO EFICIENTES 

  BACIA CHUVEIRO LAVATÓRIO MQL TANQUE 

Consumo total para 5000 
residências (L/dia) 

647610± 
400,77 

459830 ±  
500,96 

276560 ±  
166,99 

223344±  
1046,46 

23890 ±  
111,33 

Consumo por residência 
(M³/ano) 

47,28 ±  

0,40 
33,57 ±  

0,50 
20,19 ±  

0,17 
16,30 ± 

1,05 
1,74 ±  

0,11 

Fonte: Adaptado de Santos (2022). 

A tabela 2 apresenta os volumes necessários para os diferentes usos considerados para 

avaliação da residência, utilizando-se a mesma taxa de ocupação. A variação adotada para esses 

valores corresponde a 3% do consumo, sendo esse a média entre a variação dos consumos obtidos 

para os dados de aparelhos. 

Tabela 2 – Consumo em uma residência para diferentes usos 

CONSUMO EM UMA RESIDÊNCIA EM UM ANO 

  
INGESTÃO 

LIMPEZA DA 
RESIDÊNCIA 

PREP. DE 
ALIMENTOS 

LAVAÇÃO DE 
LOUÇA 

Consumo total da 
residência (L/ano) 

2226,5 ± 70 3896,37 ± 120 6122,88 ± 180 
6679,5 ± 

211,52 

Consumo por 
residência (M³/ano) 

2,23 ± 0,07 3,90 ± 0,12 6,12 ± 0,18 6,68 ± 0,21 

Fonte: Adaptado de Azevedo (2021). 

Os volumes necessários para utilização de aparelhos hidro eficientes também estão presentes 

nos estudos de Santos (2022) e Azevedo (2021) e são apresentados na tabela 3, sendo seus valores de 

variação também definidos pelo MatLab. 

Tabela 3 – Consumo de aparelhos hidro eficientes em uma residência 

CONSUMO EM UMA RESIDÊNCIA EM UM ANO 
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COM BACIA, CHUVEIRO E MQL EFICIENTES 

  BACIA CHUVEIRO MQL 

Consumo da residência 
(L/ano) 

6303,40 ± 
55,66 

18498,93 ±  
244,92 

4453 ±  
1046,46 

Consumo total da residência 
(M³/ano) 

6,3 ± 0,06 18,5 ± 0,24 4,5±1,05 

Fonte: Autor, adaptado de Azevedo (2021) e Santos (2022). 

Avaliação dos cenários 

Cenário 01 

A figura 1 apresenta os fluxos e processos correspondentes a esse cenário, bem como os 

volumes que entram e saem do sistema. Para situação inicial, o abastecimento da residência demanda 

137,91 m³ de água provindos da concessionária por ano, onde 132,61 m³ são descartados na forma de 

esgoto sanitário ao final dos processos. A diferença entre entrada e saída como esgoto corresponde a 

5,3 m³ e é referente aos valores evaporados nos processos que existem na residência, que somados a 

evaporação de parte do volume precipitado, acumula 28,57 m³. Para compreensão do comportamento 

dos fluxos devido a precipitação, foi-se adotado um subsistema (figura 2) que divide as áreas em 

contato com a chuva. Como o telhado possui 80 m² ele consegue captar 54 m³ dos 101 m³ precipitados 

na área de 150 m², e os demais 47 m³ são divididos igualmente entre a área permeável e impermeável 

do terreno. Para todos os cenários, 20% do volume que cai sobre o telhado (10,8 ± 2,9 m³) evapora, 

junto com 10% do volume que precipita sobre a área impermeável (2,35 ± 0,6 m³) e 40% da 

precipitação da área permeável (9,4 ± 2,5 m³). A infiltração corresponde a 40% do volume precipitado 

sobre a área permeável (9,4 ± 2,5 m³). 
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Figura 1 –Sistema de AFM para o cenário base da residência 

 

Figura 2 –Subsistema de AFM para o cenário base da residência 

Cenário 02 

O cenário 02 apresenta fontes alternativas de uso da água, como a captação da água de chuva e 

reutilização da água cinza. O volume de água cinza claro gerado na residência é suficiente para o 

abastecimento da bacia sanitária e limpeza (que somados correspondem a 51,18 m³) e ainda há um 

excedente de 18,4 m³ que é descartado, assim como a água cinza escuro (6,68m³) e a água negra 

(50,38 m³), correspondendo a um total de 73,94 m³ de esgoto sanitário gerado. Além da reutilização 

da água cinza claro, há também uma rotação na máquina de lavar que corresponde a água de enxague 

das roupas, uma vez que essa é mais limpa e pode ser reutilizada para lavagens subsequentes. Para 

essa reutilização, foi considerado que a lavagem é feita em 2 ciclos, sendo cada ciclo correspondente 

a 50% do volume total de água necessário para utilização da máquina de lavar, onde o primeiro ciclo 

corresponde ao processo de ensaboamento da roupa, e o segundo ao enxague, sendo essa a parcela 

reutilizada. Dessa forma, dos 16,3 m³ necessários para o uso da máquina de lavar (como visto 

anteriormente no cenário base), apenas 8,26 m³ precisam ser abastecidos do fornecimento público 

(figura 3). A concepção de um reservatório para armazenamento da água pluvial possibilita a 

aplicação de parte da água precipitada em processos, diminuindo o volume necessário da 

concessionária. Para detalhamento dos fluxos gerados pela precipitação, é necessário se fazer um 

subsistema com a divisão entre a água de abastecimento e da chuva (figura 4), levando em 

consideração que toda água precipitada é dividida entre a que pode ser coletada pelo telhado da 

residência, e a que cai diretamente sobre o terreno. Considerando um telhado de 80 m² e a precipitação 

já citada anteriormente como 677 mm ao ano, o máximo volume de água que escoa sobre o telhado é 

de aproximadamente 54 m³, e como o volume total precipitado na área delimitada de estudo é de 101 

m³, os 47 m³ são correspondentes a chuva que cai diretamente sobre o terreno. 
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Figura 3 –Sistema de AFM para o cenário 02 da residência 

Por questões construtivas e de utilização, considera-se que o reservatório é capaz de armazenar 

60% do volume que precipita sob o telhado (aproximadamente 33 m³). A utilização do subsistema 

auxilia na compreensão dos demais fluxos, uma vez que semelhante ao subsistema do cenário 01, o 

terreno é dividido em área permeável e impermeável, e considera-se o telhado, mantendo as 

porcentagens citadas no cenário anterior. 

 

Figura 4 –Subsistema de AFM para o cenário 02 da residência 

Os 32,4 m³ que são armazenados no reservatório são aplicados no chuveiro e no lavatório, com 

uma proporção de 50% para cada um, diminuindo em 16,2 m³ o volume necessário para a utilização 

de cada um desses processos que seria abastecido pela concessionária. Tem-se agora que a residência 

precisa de 46,84 m³ sendo abastecido da fonte descentralizada, e gerando um esgoto sanitário com 
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volume de 73,94 m³. O esgoto pluvial também diminui já que parte da precipitação é captada, 

diferente do cenário base, correspondendo a um valor de 36,65 m³.  

 

Cenário 03 

O cenário 03 apresenta a mesma configuração do cenário 01: não há utilização de fontes 

descentralizadas de abastecimento, nem aplicação da água pluvial. Nesse cenário há apenas a 

utilização de aparelhos hidro eficientes, e os volumes necessários para abastecimento são 

apresentados na figura 5.  

 

Figura 5 –Sistema de AFM para o cenário 03 da residência 

A aplicação de bacia sanitária, chuveiro e máquina de lavar hidro eficientes apresentam uma 

diminuição significativa do volume necessário para utilização dos aparelhos da residência e uma 

menor geração de esgoto sanitário. O subsistema do atual cenário é idêntico ao do cenário 01 já que 

não há nenhuma mudança nos valores de precipitação ou alteração no comportamento de utilização 

da água precipitada. 

 

Cenário 04 

O cenário 04 traz a junção da utilização de aparelhos hidro eficientes e sistemas 

descentralizados de abastecimento de água. O subsistema utilizado para fazer a diferenciação da água 

que cai sobre o telhado e sobre o terreno é o mesmo do cenário 02, sem sofrer alteração na 

precipitação. A diferença existente na utilização dos aparelhos que são hidro eficientes e parcialmente 
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abastecidos pela água armazenada é que, como o consumo é menor e o volume vindo do reservatório 

é o mesmo, a quantidade necessária da concessionária é reduzida, como pode ser visto na figura 6. 

 

Figura 6 –Sistema de AFM para o cenário 04 da residência 

No cenário 02, a bacia, o chuveiro e a máquina de lavar consumiam 47,28 m³, 33,57 m³ e 

16,3m³, respectivamente. Com a utilização de aparelhos hidro eficientes esses valores passam a ser 

6,3m³ para a bacia sanitária, 18,5m³ para o chuveiro e 4,5m³ para a máquina de lavar. Como em ambos 

os casos foi considerado a reutilização da água de enxague da máquina de lavar, que corresponde ao 

segundo ciclo de lavagem, há uma economia de 20,97m³ de água que é referente apenas a quantidade 

necessária para o chuveiro e para a máquina de lavar. A utilização de bacia hidro eficiente em 

conjunto com o abastecimento da mesma por água cinza tratada não traz nenhuma redução do 

consumo da fonte centralizada. O consumo de água tratada é menor e a quantidade descartada 

aumenta (antes era tratado 47,28m³ de água cinza para abastecer a bacia e 17,21 m³ eram descartados. 

No novo cenário, apenas 10,2 m³ é tratado para abastecer a bacia e o descarte da água cinza passa a 

ser de 37,22 m³). 

 

Resumo dos resultados 

A tabela 4 apresenta os volumes que foram captados em cada cenário, bem como os volumes 

estocados e o quanto foi desperdiçado ao fim dos processos. 

Tabela 4 – Resumo dos volumes necessários em cada cenário 
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Abastecimento 
(m³) 

Esgoto 
sanitário (m³) 

Esgoto 
pluvial (m³) 

Evaporação 
total (m³) 

Infiltração 
(m³) 

Cenário 01 137,91 ± 1,3 132,61 ± 1,3 69,05 ± 18,5 27,85 ± 6 9,4 ± 2,5 

Cenário 02 46,84 ± 8,7 73,94 ± 1,2 36,65 ± 9,8 27,85 ± 6 9,4 ± 2,5 

Cenário 03 70,06 ± 1,1 64,76 ± 1,1 69,05 ± 18,5 27,85 ± 6 9,4 ± 2,5 

Cenário 04 25,87 ± 8,7 52,94 ± 1,1 36,65 ± 9,8 27,85 ± 6 9,4 ± 2,5 

Todos os cenários apresentam valores de evaporação e infiltração iguais já que as porcentagens 

correspondentes a essas parcelas se mantem inalterados, independentemente do cenário.  A única 

alteração que ocorre nos cenários que há captação da água da chuva, é que o escoamento diminui e 

consequentemente o esgoto pluvial também diminui. Os cenários 01 e 03 não possuem fontes 

alternativas de captação e abastecimento de água. A diferença de volumes é resultado da aplicação 

de aparelhos hidro eficientes (cenário 03), e é notável que essa utilização possibilita uma redução 

satisfatória do consumo necessário para utilização dos processos na residência. Com relação aos 

cenários 02 e 04, a utilização de fontes alternativas possibilita uma redução considerável do consumo 

de água, sendo que 33 m³ correspondem a aplicação da água captada da chuva, 51,18 m³ do tratamento 

e uso da água cinza claro na bacia sanitária e limpeza da residência e 8,15 m³ do reuso da água de 

enxague da máquina de lavar em outras lavagens. A utilização de aparelhos hidro eficientes e fontes 

alternativas em conjunto (cenário 04) traz uma redução de 19,97 m³ em comparação com a utilização 

apenas de fontes alternativas. Essa redução corresponde ao volume menor necessário para utilização 

do chuveiro e da máquina de lavar. Nota-se que a utilização de bacia sanitária hidro eficiente sendo 

abastecido pela água cinza tratada não traz uma real diminuição do consumo da residência já que 

menos água cinza é tratada (10,2 m² para o cenário 04 onde antes era 51,18 m³ para o cenário 02) e 

mais é desperdiçada (37,22 m³ descartados no cenário 04 e 17,21 m³ no cenário 02). 
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