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Resumen en portugués O momento atual é de preocupação em relação à oferta de água para consumo; o estresse hídrico, representado pelo desbalanço entre demanda e oferta, é crescente. Apesar do conhecimento dessa realidade, as iniciativas que a confrontam, de gestão de oferta ou demanda, são limitadas, e estão, na maioria das vezes, a cargo do estado. Quando se trata do usuário final, elas estão concentradas em grandes consumidores, como indústrias. Ao usuário comum, faltam dados que o façam enxergar tais gastos como investimentos, ao invés de custos. Do ponto de vista desse usuário, essas medidas podem incluir a utilização de dispositivos economizadores, e de fontes alternativas à água potável, sejam águas pluviais, sejam de reuso. Este trabalho visa discutir e desenvolver uma ferramenta que permita a análise da viabilidade econômica de tais soluções. Isso será feito através da determinação do período de retorno desses investimentos; através da utilização de composições de custos unitários fornecidas por órgãos estatais (SINAPI, IOPES etc.), ligadas aos elementos correspondentes nas instalações projetadas. Tudo considerando que a edificação seja projetada em BIM (Building Information Modeling), mais especificamente no software Autodesk Revit. O resultado deste estudo é uma solução complementar ao software Revit (um plug-in), que automatize o processo. Esse plug-in objetiva a obtenção do dado de viabilidade desses investimentos, como parte da etapa de projeto, acelerando e contribuindo para a adoção de tais soluções.   Palabras claves en portugués: Revit; API; Plug-in; BIM; Reuso.  
Abstract in English The present moment is of concern about the offer of water for consumption; the hydric stress, represented by the imbalance between demand and offer, is growing. Despite the awareness about this reality, the initiatives to confront it, of offer and demand management, are limited, and are, most of the time, carried out by the State. When it comes to the final user, they are concentrated in great consumers, like industries. For the common user, there is a lack of information which would make him see such expenditure as investments, instead of costs. From the user perspective, these measures may include the use of water-saving devices, and alternatives to the potable water, whether rainwater or greywater. This study aims at discussing and developing a tool which allows the analysis of the economic viability of water-saving solutions in residential buildings. It will be done through the determination of the payback period of these investments; through the use of unit prices tables from State bodies (SINAPI, IOPES etc.), linked to the corresponding elements in the systems designed. Everything considering that the building will be designed using BIM (Building Information Modeling), specifically the software Autodesk Revit. The result of this study will be a complementary solution to Revit (a plug-in), which will automate the process. This plug-in’s objetictive is to obtain the information about the viability of the investiment, as part of the design stage, acelerating and contributing to the adoption of these solutions.  Keywords in English: Revit; API; Plug-in; BIM; Reuse.  

Introdução 
 A água sempre foi fator determinante para o desenvolvimento das civilizações, essencial para todas as atividades humanas. Algumas regiões se caracterizaram historicamente pela escassez de água, enquanto outras são sinônimo de abundância desse recurso. Esse é o caso do Brasil, em termos médios (HESPANHOL, 2008). No entanto, de dimensões continentais, ele possui diferentes tipos de clima. Algumas regiões, como o Nordeste, há tempos são caracterizadas por 
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essa escassez (BRASIL, 2007), mas, nos últimos anos, vários estados passaram a sofrer com o problema. Dados da Associação Brasileira de Empresas de Saneamento (SANEAR, 2015) revelam que a partir de 2014 se abateu sobre a região Sudeste a maior seca dos últimos 80 anos.  Essa escassez se traduz no fenômeno chamado de estresse hídrico, que constitui o desbalanço entre a oferta e a demanda de água. Aliada às mudanças climáticas, a concentração populacional cada vez maior nos grandes centros tende a ampliar cada vez mais esse desbalanço, exigindo a adoção de medidas (BRASIL, 2007). Essas medidas, normalmente, ficam a cargo do estado, e se dividem em dois grupos: de gestão de oferta e de gestão de demanda. As medidas de gestão de oferta envolvem grandes obras, altos investimentos, grandes redes de distribuição ou transposições, e nem sempre são viáveis (HESPANHOL, 2008). As medidas de gestão de demanda, por outro lado, estão restritas a períodos de alto estresse hídrico, incluindo racionamento e rodízio, por exemplo.  No entanto, medidas de gestão de oferta e demanda também podem ser adotadas no âmbito do consumidor, e incluem utilização de dispositivos economizadores, reuso de águas servidas, aproveitamento de águas pluviais, entre outras. Mas, do ponto de vista do consumidor, o fator de decisão a respeito da adoção de qualquer medida é se ela trará ou não vantagem financeira. Num fluxo tradicional, essa informação depende da elaboração completa dos projetos (o tradicional e aquele dotado de soluções voltadas à gestão de oferta e demanda), elaboração dos orçamentos, e ainda de alto conhecimento técnico dos envolvidos.  Nesse cenário, é extremamente útil, e serve ainda como contribuição para adoção em maior escala, uma ferramenta que permita otimizar essa análise, trazendo todo o processo, de orçamento dos sistemas, entrada dos dados de custos de operação, montante economizado, características do consumo na edificação, para a etapa de projeto. Este artigo detalha a criação de uma ferramenta de software com essas características, concebida como um plug-in para o software Autodesk Revit.   

Estado da arte do problema 
 Vários estudos mostraram a viabilidade económica de tais sistemas (URKIAGA et al., 2008; FRIEDLER; HADARI, 2006; HERNÁNDEZ, 2006; MORALES-PINZON et al., 2014; BERHANU et al., 2016; NAIK; STENSTROM, 2016; YU et al., 2016; AMOS; RAHMAN; GATHENYA, 2016; JUAN et al., 2016; OVIEDO-OCAÑA et al., 2017; URSINO; GRISI, 2017). Mas os estudos foram conduzidos com casos específicos, devido à complexidade a análise.  

Metodología  
 A análise de viabilidade depende incialmente das soluções consideradas. Ela será feita considerando três possibilidades, adotadas individualmente ou em conjunto: utilização de dispositivos economizadores; reaproveitamento de águas cinzas; e aproveitamento de águas pluviais. A viabilidade do sistema é verificada comparando-se o custo com o valor economizado em função dele ao longo de sua vida útil.   Para a análise da viabilidade, são considerados os seguintes indicadores: - Valor presente líquido (VPL): consiste em trazer para o presente (t = 0) todos os fluxos de caixa de um investimento (isto é, corrigi-los pela inflação, ou pelo custo de capital definido) e soma-los ao investimento inicial. Se VPL = 0, o investimento é indiferente; se VPL > 0, ele é atrativo; e se VPL < 0, ele não é atrativo. Considere-se para a definição do valor presente líquido a Equação 1:   

= − (1 + )           (1) 
  onde: I é o investimento inicial; FCt é o fluxo de caixa (ou lucro líquido) para o período t; r é o custo do capital definido; e n é o número de períodos.  - Período de retorno: período requerido para que os recebimentos do fluxo de caixa de um investimento se igualem ao investimento inicial.  O resultado da análise é dado na forma do período de retorno. O investimento inicial é considerado como a diferença entre os custos (obtidos através dos respectivos orçamentos) dos sistemas. Os sistemas são orçados automaticamente, 
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através da leitura de tabelas de composições unitárias, utilizando os quantitativos obtidos no Revit. O valor economizado, por período, é dado pela diferença entre o custo do volume de água potável economizado e os custos de operação e manutenção do sistema.  O período de retorno é comparado com o período de vida útil do sistema, e deve ser inferior para que ele seja economicamente viável. O custo do capital considerado é a taxa de juros. Os balanços de fluxo de caixa são mensais. Caso o resultado não seja inteiro, a fração resultante é dividida por 30,5 (número de dias considerado por mês), o cálculo é repetido considerando fluxos de caixa diários, e o resultado, fornecido em meses e dias.     O período de retorno (dado pela Equação 1) é função do fluxo de caixa por mês, assim como da taxa de juros. O fluxo de caixa foi assumido como o valor economizado em função da economia de água menos o custo de operação e manutenção do sistema. A economia de água é o produto do volume (de água potável) economizado pelo preço da água. O volume de água potável economizado é dado pela Equação 2:    

= ∙ VEDT ∙ ∙ − VEDE ∙ ∙ −

(1 − ) ∙ VEDANP ∙ ∙ − ( ∙ + ∙ ) ∙

+

          (2) 

  onde: VEDTi = vazão estimada para o dispositivo tradicional i; TEUDTi = tempo estimado por uso para o dispositivo tradicional i; FEDTi = frequência estimada de uso por dia para o dispositivo tradicional i; VEDEi = vazão estimada para o dispositivo economizador i; TEUDEi = tempo estimado por uso para o dispositivo economizador i; FEDEi = frequência estimada de uso por dia para o dispositivo economizador i; CASP = confiabilidade do suprimento de água pluvial; VEDANPi = vazão estimada para o dispositivo abastecido por água não potável i; TEUDANPi = tempo estimado por uso para o dispositivo abastecido por água não potável i; FEDANPi = frequência estimada de usos por dia para o dispositivo abastecido por água não potável i; PBAP = potência da bomba do sistema de aproveitamento de águas pluviais; TOAP = tempo de operação da bomba do sistema de aproveitamento de águas pluviais; PBAR = potência da bomba do sistema de reuso de águas servidas; TOAR = tempo de operação da bomba do sistema de reuso de águas servidas; PE = preço da energia; COM2 = custo de operação e manutenção de ambos os sistemas, descontado o custo com bombeamento.  A expressão acima só é válida para o caso em que o aproveitamento de águas pluviais for considerado, e o reuso de águas cinzas não. Caso ambos sejam considerados (ou apenas o reuso de águas cinzas), como admite-se que o suprimento de águas cinzas para reuso é maior do que o consumo, o trecho denominado B na Equação 1 deixa de existir. Igualmente, os termos do trecho C dependem da utilização de cada um dos sistemas.  Para definir os consumos dos aparelhos, o consumo total dado pela soma dos consumos per capita médios diários obtidos da literatura foi comparado com o consumo médio de cada estado (segundo informações do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento). A razão entre os dois deu origem a uma constante. Como os dados são anuais, o consumo médio foi aproximado por uma função logarítmica, resultando em constantes diferentes, por ano e por estado.  A Tabela 1 traz, como exemplo, os dados da literatura a respeito do consumo de torneiras de lavatório:   
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Tabela 1 – Dados de consumo da torneira de lavatório. Preparado pelos autores, 2018. 

Dispositivo Vazão  (l/s) Tempo de uso (s/uso) Consumo (l/uso) Frequência  (usos/dia) Consumo  (l/dia) 
Tradicional      
          De 2 a 10 mca 0,167(1) 15(4) 2,505 12(4) 30,06 
          De 10 a 40 mca 0,333(1) 15(4) 4,995 12(4) 59,94 
Disp. economizador      
          Hidromecânica 0,07(3) 8,9(4) 0,623 12(4) 7,476 
          Sensor fotoelétrico 0,05(3) 3,9(4) 0,195 12(4) 2,34 
          Com arejador 0,05(2) 15(4) 0,75 12(4) 9 
          Com pulverizador 0,03(2) 15(4) 0,45 12(4) 5,4 
         Registro regulador           de vazão      
                   Até 6 mca 0,13(3) 15(4) 1,95 12(4) 23,4 
                   De 15 a 20 mca 0,21(3) 15(1) 3,15 12(4) 37,8   Nota: os números entre parêntesis indicam a fonte do dado: MOTTA, S. et al., 2008 (1); DREHER, V. 2008 (2); SABESP, 2010 (3); GONÇALVES, 2006 (4).  Como exemplo, a Tabela 2 traz a equação resultante da interpolação dos dados de consumo per capita para os estados da região Sudeste:   

Tabela 2 – Equações de consumo per capita em função do tempo por estado. Preparado pelos autores, 2018. 
Estado Equação R² 

Espírito Santo y = -0,002ln(x-2006) + 189,26 3E-08 
Minas gerais y = 8,3271ln(x-2006) + 137,28 0,5003 
Rio de Janeiro y = 22,792ln(x-2006) + 201,79 0,5362 
São Paulo y = 1,0088ln(x-2006) + 178,51 0,0055 

  O consumo total considerando todos os aparelhos tradicionais de uso interno (lavatório, chuveiro, bacia sanitária, pia da cozinha e tanque) calculado foi de 278,81 litros/pessoa/dia. A Tabela 3 traz as constantes resultantes da razão entre esse consumo e o calculado pelas equações da Tabela 2, para os mesmos estados, para o ano de 2019.   
Tabela 3 – Fatores de correção por estado (para o ano de 2019). Preparado pelos autores, 2018. 

Estado Consumo calculado pela equação da Tabela 2 Fator de correção 
Espírito Santo 189,2549 0,6788 
Minas gerais 158,6386 0,5690 
Rio de Janeiro 260,2503 0,9334 
São Paulo 181,0975 0,6495 

  O valor de COM2, na Equação 1, será dado por:   = ( + + + ) + ( +
+ + )          (3) 

  onde: CMOAP = custo com mão de obra do sistema de aproveitamento de águas pluviais; CPQAP = custo com produtos químicos do sistema de aproveitamento de águas pluviais; CSMPAP = custo de manutenção e substituição de peças do sistema de aproveitamento de águas pluviais; CEOFAP = custo de energia para outros fins do sistema de aproveitamento de águas pluviais; CMOAR = custo com mão de obra do sistema de reuso; CPQAR = custo com produtos químicos do sistema de reuso; CSMPAR = custo de manutenção e substituição de peças do sistema de reuso; CEOFAR = custo de energia para outros fins do sistema de reuso.  De posse desses dados, todos calculados dinamicamente pelo software, após a conclusão das configurações e seleção dos respectivos sistemas pelo usuário, o resultado será dado automaticamente.  
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Resultados 

 
Para a criação do plug-in, foi necessário utilizar a API (“application programming interface”) do Revit. Através dela, os programadores podem interagir com o software, utilizando qualquer linguagem que utilize o .NET Framework. Neste trabalho, utilizou-se a linguagem Visual C#.  O Revit atua como aplicação principal (parent), e o plug-in como aplicação dependente (child). O plug-in foi criado como uma solução no software Visual Studio; constitui-se de diversos arquivos, entre códigos puros e interfaces gráficas. Nessa solução, todas as grandezas e propriedades existentes no modelo do Revit podem ser acessados na forma de propriedades, e utilizados ou modificados da forma que se deseje. Os elementos são acessados na forma de coleções (interface ICollection). As interfaces ilustram a o que representa herança, do ponto de vista da programação; são um mecanismo que simplesmente especifica o tipo de informação que uma classe que herde delas deve fornecer. 
 
 

Figura 1 – Área de trabalho do Visual Studio. Preparado pelos autores, 2018. 

   O desenvolvimento iniciou-se pela criação do código central da solução (chamado de App.cs), que simplesmente implementa a estrutura padrão para o desenvolvimento de plug-ins para o Revit, através da inserção de diretivas using adicionais no início do código. Quando se inicia uma solução no Visual Studio, dependendo do modelo escolhido, algumas diretivas já estão presentes, formando uma estrutura inicial para o código. O que essas diretivas fazem é trazer ao escopo os namespaces especificados por elas. O plug-in foi criado utilizando como modelo a opção Class Library (biblioteca de classes), que, ao ser compilado, gera um arquivo no formato DLL. Às diretivas já existentes no modelo foram adicionadas duas, relacionadas ao Revit: - using Autodesk.Revit.DB (que permite acesso à base de dados do software); - using Autodesk.Revit.UI (que permite acesso à interface do software).  Além disso, para utilizar a API do Revit, duas referências (arquivos localizados no diretório de instalação do Revit) necessitaram ser adicionadas à solução: - RevitAPI.dll - RevitAPIUI.dll.  Os demais códigos, que formam a solução, e implementam toda a parte lógica e gráfica dos botões criados, são feitos a partir da solução inicial. Finalmente, para que a solução seja carregada pelo software ao ser iniciado é necessário utilizar um arquivo chamado de manifest file (um arquivo de texto, de extensão ADDIN), que aponta para o arquivo DLL que contém a solução no diretório da máquina. 
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 O plug-in foi concebido como uma guia adicional na área de trabalho do Revit, denominada Water Saving. A Figura 3 mostra a área de trabalho do Revit com a guia correspondente ao plug-in selecionada. Ela está dividida em painéis (Systems Selection, Configurations, System Sizing, Tank Sizing e Calculation and Review), que agrupam os commandos por funcionalidade.  

Figura 2 – Área de trabalho do Revit. Preparado pelos autores, 2018. 

   O sistema possui parâmetros para tipo de medidas economizadoras consideradas, características da edificação (que irão caracterizar o consumo), dados financeiros (custo da água, energia, taxa de juros), e configurações relacionadas ao sistema de tratamento utilizado. Os elementos do sistema (tubulação, joelhos, registros etc.) possuem os parâmetros “código” e “tabela fonte”, para que seu custo seja considerado no orçamento. Aparelhos sanitários possuem três parâmetros adicionais: “tipo de dispositivo”, “tipo de dispositivo economizador considerado”, e “tipo de água utilizado”. Todos os elementos possuem o parâmetro “considerar no orçamento”, cuja finalidade é permitir a utilização de composições unitárias que incluem vários elementos (excluindo do orçamento elementos que já estejam dentro de outras composições). O procedimento para a utilização do plug-in é o que segue:  - Seleção de ambos os sistemas, através dos comandos Traditional System e Water Saving System. Para isso os sistemas devem estar completamente selecionados e a propriedade Phase Created de seus elementos deve estar corretamente configurada. - Carregamento das tabelas com as composições de custos unitárias que serão utilizadas, através do comando Load Table. - Associação de composições unitárias a cada um dos elementos presentes nos sistemas, através do comando Search Compositions. 
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- Conclusão das configurações (gerais, de dispositivos, e adicionais) através do comando Settings. - Revisão geral, através do comando Review.   - Processamento do cálculo, através do comando Run Calculation.  O comando Calculation Memory exibe o memorial de cálculo (Figura 3), detalhado, passo a passo, onde é possível analisar o impacto de cada uma das configurações do projeto no resultado.   
 Figura 3 – Memorial de cálculo do plug-in. Preparado pelos autores, 2018. 

   
Conclusão 

 
O objetivo principal desse trabalho foi discutir e desenvolver uma ferramenta que permitisse a análise da viabilidade econômica de soluções para a economia de água em edificações. Isso foi alcançado, através da criação de uma solução complementar ao software Autodesk Revit. Essa opção tornou a utilização da solução extremamente direta, e acessível, ao projetista que já utilize o Revit em seus projetos. Mais do que isso, condicionou seu emprego à utilização do Revit para projetar, contribuindo para a difusão do BIM entre os profissionais. No entanto, este trabalho se ateve apenas a edificações residenciais unifamiliares. Como sugestão para trabalhos futuros, cita-se o desenvolvimento de soluções que compreendam outros tipos de edificações.  
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