TERMO DE USO DO SIMULADOR CNT DE
REÚSO DE ÁGUA
Este Simulador é disponibilizado como uma prestação de serviço por parte da CNT e seu
conteúdo é considerado público. Sua utilização poderá ser efetuada em sítios virtuais de
terceiros, desde que seja citado como fonte Simulador CNT de Reúso de Água. O Simulador e
seus serviços estão sujeitos a eventuais problemas de interrupção, falhas técnicas ou
indisponibilidade de funcionamento temporário, sem prévio aviso.
A CNT reserva-se ao direito de garantia apenas dos cálculos responsáveis por gerar a simulação.
Assim, não se responsabiliza pelos dados providos pelo usuário. Sobre os dados fornecidos de
maneira automática – o que ocorre quando o usuário não informa referências fundamentais
para a realização das simulações – destaca-se que são provenientes de pesquisa de mercado
realizada pela CNT e, dessa forma, podem não compreender toda a diversidade de sistemas de
tratamento disponíveis para a aquisição. Por conseguinte, a Confederação não pode ser
responsabilizada por qualquer imprecisão ou falta de complemento de informações, atrasos,
interrupções, erros ou omissões no fornecimento de dados.
A CNT destaca que o conteúdo disponibilizado neste Simulador tem propósito meramente
informativo, não consistindo em recomendações financeiras e/ou técnicas sobre Sistemas de
Tratamento de Efluentes específicos. Portanto, todas as decisões tomadas com base nas
simulações apresentadas são de inteira responsabilidade do usuário. A CNT não se
responsabiliza por perdas e/ou danos resultantes de interpretações realizadas por terceiros das
informações disponibilizadas neste Simulador e, sob nenhuma circunstância, estará sujeita a ser
responsabilizada por qualquer eventual prejuízo resultante do uso ou da manipulação indevida
do material do Simulador.
Para utilização deste Simulador, serão consideradas as seguintes premissas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

todo o efluente gerado no processo de lavagem de veículos em 1 (um) dia será tratado
em um período máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
todos os veículos informados são limpos em um período máximo de 24 (vinte e quatro)
horas;
a tarifa de concessionária compreende as tarifas de água e esgoto;
a tarifa de concessionária é fixa, ou seja, não são consideradas faixas de consumo para
sua definição;
a empresa só consome água de concessionária;
15% da água é perdida no processo de lavagem dos veículos;
6% da água que chega ao sistema de tratamento de água é perdida durante o processo.
o sistema de tratamento de água poderá ser utilizado ininterruptamente;
os valores de investimento do sistema de tratamento de água para simulação
simplificada, fornecidos pela CNT, são baseados nos valores máximos encontrados na
pesquisa de mercado realizada na segunda semana de abril de 2017. Eles podem não
corresponder exatamente à realidade de uma garagem específica. Além disso, não
incluem custos de obras civis, instalação e frete;
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•
•
•

a taxa mínima de atratividade utilizada para o cálculo do tempo de retorno do
investimento (payback descontado) é de 1% ao mês;
para efeito de simplificação, o tempo de retorno do investimento é aproximado e
arredondado para cima;
para o cálculo de retorno do investimento, considerou-se que todos os meses possuem
30 (trinta) dias.

A CNT recomenda que o Simulador CNT de Reúso de Água se utilizado apenas em caso de
completa concordância com os termos de uso aqui expressos.
Todos os direitos reservados.
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