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 Uma das maiores preocupações de empresas, indústrias e instituições é o 

grande consumo de água nos seus sistemas prediais. A conservação da água é hoje 

uma necessidade real e crescente em decorrência da escassez nas fontes de 

abastecimento de água nas cidades, seja pela ausência de qualidade ou quantidade 

nos corpos hídricos. Esta dissertação tem como objetivo principal a realização de um 

diagnóstico do consumo de água no shopping Rio Sul e a indicação de medidas 

potenciais para uso racional e reúso de água no empreendimento. Para tanto, o 

trabalho expõe conceitos e métodos sobre uso racional e reúso de água, como 

também, cita os principais programas e técnicas desenvolvidos nesta área para as 

edificações. O shopping Rio Sul, objeto de estudo, está situado na zona sul da cidade 

do Rio de Janeiro, onde exerce suas atividades voltadas para o comércio, prestação 

de serviços e entretenimento. O procedimento metodológico proposto foi dividido em 

três fases: pré-auditoria (fase A), auditoria (fase B) e pós-auditoria (fase C), no qual foi 

possível traçar o perfil do consumo de água do shopping. Nas fases A e B foram 

descritas as características físicas e funcionais do local; os principais agentes 

consumidores; os índices e histórico de consumo de água; a vistoria do sistema 

hidráulico-sanitário; e os procedimentos e hábitos dos usuários. A fase C destinou-se a 

elaboração das medidas visando reduzir o consumo e o desperdício de água no 

shopping. O resultado da pesquisa visa mostrar qual o potencial de uso racional e 

reúso de água em grandes empreendimentos comerciais já construídos, a exemplo do 

Shopping Rio Sul. 
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 Nowadays, one of the main worries of companies, industries and institutions is 

the high amount of water used in their building systems. Water conservation has 

become a real and pressing need due to the shortage of supply sources in the cities, 

be it as a consequence of the lack of fresh water in quantity or quality. This thesis aims 

at diagnosing the water consumption in Rio Sul Shopping Mall and indicating practices 

that provide a water rational use and reuse for this enterprise. For accomplish these 

objectives, this work also discusses concepts and methods on the topic of water 

rational use and reuse as well as it cites the most relevant programs and techniques 

developed for this kind of business. Rio Sul Shopping Mall, which is the case study of 

this work, is located in the south zone of Rio de Janeiro city. It focuses its activities on 

commerce, services and entertainment. The methodology used in this work is 

composed by three phases: pre-auditing (Phase A), Auditing (Phase B), post-auditing 

(Phase C), so as to make it possible to assess the profile of the water consumption in 

the mall. Physical and functional characteristics of the place have been described in 

phases A and B; as well as the main consumption agents, indices and history of water 

consumption; hydraulic-sanitary system check-ups; users’ procedures and habits. In 

phase C we sorted out measures aiming at reducing consumption and waste of water 

in the mall. The result of the research aims at showing the potential of rational use and 

water reuse in large business enterprises ever constructed, Rio Sul as an example. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A água é fluxo, movimento, circulação... Ela se infiltra no ar, na terra, na 

agricultura, nas indústrias, nas casas, nos edifícios, em nosso próprio corpo. Por ela e com 

ela flui a vida e, assim, o ser vivo não se relaciona com a água: ele é água. (PORTO-

GONÇALVES, 2004). 

A água é condição determinante para a existência da vida e essencial para o 

desenvolvimento sócio-econômico e para a garantia do equilíbrio ecológico e ambiental das 

nações, complementa Oliveira (1999). 

A problemática da água está inserida num amplo contexto em que vários fatores 

afetam a perda da eficiência no seu ciclo hidrológico, contribuindo para sua escassez. As 

causas são problemas diversos, como a crescente urbanização sem planejamento da infra-

estrutura urbana, no qual a ausência de abastecimento d’água e saneamento acarretam 

também, por conseqüência, agravos à saúde pública. 

O ambiente urbano e natural sofre também as pressões da crescente demanda de 

água decorrente do aumento populacional, da intensificação das indústrias, e, sobretudo, do 

mau gerenciamento do uso nas atividades humanas. 

A impermeabilização e a erosão dos solos, a ocupação irregular em áreas de 

alagamento e a retirada indiscriminada das matas ciliares, são igualmente responsáveis, 

pois provocam o assoreamento das margens, as enchentes e a disseminação da poluição, 

agravando ainda mais a problemática. A água, quando poluída, pode ser um veículo de 

graves doenças através de micro e macro organismos maléficos. Todavia, a água, quando 

gerenciada do modo correto, exerce um importante papel nas cidades. Ela atua em conjunto 

com a vegetação como regulador do micro clima urbano, pois sua capacidade de armazenar 

calor propicia o resfriamento da temperatura, melhorando a qualidade ambiental urbana. 

Segundo Kelman1 (2003), desde o ano de 1950, a população mundial aumentou 

três vezes, enquanto que a demanda por água cresceu seis vezes. No Canadá, por 

exemplo, a ONU informou que, entre 1972 e 1991, a população aumentou apenas 3% ao 

passo que o consumo de água subiu em 80% (GEO 3, 2002). Há, portanto, um crescimento 

exponencial do consumo de água em relação ao crescimento demográfico, que se deve à 

importância dada ao uso da água no desenvolvimento das atividades humanas, cuja 

demanda é, atualmente, crescente nos mais variados segmentos. 

Para tal, tornou-se necessário o estabelecimento de leis e normas que 

disciplinassem a utilização dos recursos hídricos pelos diversos segmentos da sociedade 

(MIERZWA, 2002). Em 1997, a Lei Federal 9.433 assume esse papel, introduzindo um novo 

modelo de Gerenciamento dos Recursos Hídricos no Brasil. A lei é fundamentada nos 

1 
 

                                                 
1 Ex-diretor da Agência Nacional de Águas (ANA). 



 

princípios de que a água é bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de 

valor econômico. 

O caráter inovador da Lei 9.433/97 institui a bacia hidrográfica como a unidade de 

planejamento, extinguindo o modelo vigente de gestão, no qual a política ambiental era 

baseada na divisão político-administrativa do território (esferas Federal, Estadual e 

Municipal). 

Os instrumentos definidos pela lei foram os planos diretores de recursos hídricos; 

outorga e cobrança pelo uso; enquadramento dos corpos d’água em classes de uso e o 

sistema nacional de informações. A lei também criou um novo quadro institucional2, 

composto por Comitês de Bacia, Agências de Água, Conselhos Estaduais e Federais, 

Secretaria Nacional e órgãos públicos associados.  

A Agência Nacional de Águas (ANA) agregou-se ao novo quadro institucional 

somente no ano de 2000, após a criação da Lei 9.984. A ANA tem como objetivos a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a coordenação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. São também responsabilidades da ANA, 

dado seu caráter centralizador e estruturante, a arrecadação, distribuição e aplicação das 

receitas auferidas por meio da cobrança pelo uso do recurso.  

De acordo com Magrini & Santos (2001), a Lei 9.433/97 promoveu a integração de 

instrumentos econômicos com os de comando e controle para uma gestão mais 

descentralizada e participativa dos aspectos qualitativos e quantitativos da água. Entretanto, 

os conflitos de competência e de interesses entre as companhias estaduais de 

abastecimento d’água, órgãos ambientais, comitês e agências de bacia, impedem um 

funcionamento eficiente do atual sistema. 

A água é um meio amplamente usado por todos os lados e, diferentemente de 

qualquer commodity3, ela é insubstituível (PORTO-GONÇALVES, 2004). Por isso, o ser 

humano precisa desenvolver habilidades, conhecimentos, procedimentos para administrar o 

seu uso de forma integrada e abrangente, e manter o suprimento em quantidade e 

qualidade (VILLIERS apud MAY, 2004). 

Oliveira (1999) afirma que o gerenciamento do uso da água com o objetivo de 

preservar os recursos hídricos e ambientais, dever ser realizado em três níveis sistêmicos: 

• Nível macro  –  abrange os sistemas hidrográficos; 

• Nível meso – abrange os sistemas públicos urbanos de abastecimento de água 

e de coleta de esgoto sanitário; 

• Nível micro – abrange os sistemas prediais. 

2 
 

                                                 
2 O novo quadro institucional da Lei 9.433/97 é chamado de Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. 
3 commodity significa mercadoria, bem de consumo. 



 

 

A implementação de ações de conservação da água em nível sistêmico micro pode 

proporcionar significativas reduções no consumo de água, complementa Oliveira (1999). 

Além disso, os resultados em economia de água não propiciam apenas benefícios pontuais 

aos sistemas prediais, mas também ganhos extensivos aos sistemas hidrográficos e, 

conseqüentemente, as cidades que se abastecem daquele recurso.  

Hoje, as principais questões que envolvem a preservação e o uso dos recursos 

hídricos são os aumentos gradativos dos custos do fornecimento d’água, a crescente 

demanda e poluição nos centros urbanos, a heterogeneidade na distribuição dos recursos 

hídricos e no abastecimento d’água nas cidades brasileiras. Estas dificuldades motivaram a 

comunidade acadêmica, agentes públicos e empresas a desenvolver programas de 

conservação da água visando minimizar o consumo excessivo de água potável em grandes 

instalações prediais. 

A nomenclatura “conservação da água”, mais comumente empregada no meio 

científico, significa o uso controlado e eficiente do recurso, e contempla tanto medidas de 

uso racional quanto de reúso de água. Sob este enfoque, as práticas conservacionistas são 

uma maneira inteligente de se ampliar e flexibilizar a demanda e oferta de água para novas 

atividades e usuários, sem, contudo, comprometer o suprimento dos corpos hídricos e a 

preservação do ambiente natural. 

Nas edificações, de um modo geral, são freqüentes desperdícios de água 

provocados por vazamentos nos sistemas hidráulicos e nas peças sanitárias. A causa 

desses elevados volumes de água utilizada e desperdiçada no sistema, muitas vezes, é 

decorrente de concepções inadequadas de projeto, de procedimentos incorretos de 

manutenção e maus hábitos dos usuários. Dentro desse contexto, surgiu a motivação pelo 

estudo da conservação da água em edificações. Para tanto, a relevância do tema desta 

pesquisa baseou-se em três aspectos principais: 

• A escassez em quantidade e qualidade do recurso hídrico; 

• O desperdício por consumo excessivo ou perda nos sistemas prediais; 

• A regulamentação da cobrança pelo uso da água. 

 

Dessa forma, o trabalho tem como objetivo principal a realização de um diagnóstico 

do consumo de água no shopping Rio Sul. Como resultado, a pesquisa visa também 

desenvolver um plano de intervenção, em caráter preliminar, com medidas potenciais para 

uso racional e reúso da água para o empreendimento avaliado. 

Entretanto, por que realizar um estudo de caso em edifícios comerciais, em 

especial, num shopping center? A razão da autora justifica-se pelo interesse em apresentar 

um caráter inovador ao trabalho, em ampliar o estudo de conservação da água para as mais 
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variadas tipologias de edifícios. E a opção por um shopping vem exatamente suprir a 

carência de estudos no segmento de comercial e de entretenimento, visto que as demais 

referências pesquisadas somente abordavam casos relacionados a escolas, hospitais, 

universidades, residências e indústrias em geral. 

Como objetivos específicos, o estudo visa responder alguns questionamentos, 

como: 

• O shopping é realmente um grande consumidor de água? 

• Quais são as suas principais atividades consumidoras de água? 

• Há indícios de desperdício de água no shopping Rio Sul? 

• Existem meios de se reduzir o consumo de água em edificações já existentes? 

• Os administradores do shopping tem uma postura pró-ativa diante do assunto 

conservação da água? 

 

A dissertação aborda inicialmente, no capítulo 2 (dois), a problemática da escassez 

e seus principais fatores causadores. Seqüencialmente, expõe sobre a distribuição dos 

recursos hídricos nas regiões brasileiras e os consumos per capita nos estados. Ressalta 

ainda, questões sobre o tema da pesquisa, informando a necessidade, a importância e os 

benefícios oriundos das práticas em conservação de água. 

O mesmo capítulo foi dividido em sete partes para um melhor entendimento dos 

conceitos e técnicas acerca da conservação da água. O item 2.1 explica tanto significado e 

abrangência do termo “uso racional da água”, como noções e definições de: consumo, 

desperdício, uso excessivo, vazamento e perda de água nos sistemas prediais. 

O item 2.2 apresenta as medidas convencionais de conservação da água, e as 

suas principais formas de atuação. As medidas convencionais referem-se aos consertos de 

vazamentos nos edifícios e na rede pública, à redução da pressão nas redes públicas e nas 

tubulações dos edifícios, às mudanças de tarifas, às normas sobre equipamentos sanitários 

e às campanhas de educação pública. 

A abordagem sobre reúso da água é mostrada a partir do item 2.3., no qual explica 

conceitos, classificações e suas formas potenciais de uso para fins não potáveis. Já no item 

2.4, são focadas as medidas não convencionais para conservação da água em sistemas 

prediais. Dentre as alternativas apresentadas, a pesquisa optou somente por explorar o 

reúso de águas cinzas e de águas pluviais. 

O item 2.5 mostra as principais indicações de reúso da água no setor industrial, 

como também, sua classificação no contexto interno e externo à empresa. Na seqüência, 

evidenciam-se os riscos associados à qualidade da água nas operações de reúso e seus 

conseqüentes problemas ligados à degradação dos equipamentos. Sobretudo, citam-se 
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ainda, os principais benefícios no âmbito social, ambiental e econômico proporcionado pelo 

reúso de efluentes industriais. 

Os critérios de qualidade da água são expostos no item 2.6, onde ressaltam a 

classificação das águas quanto ao seu uso, segundo a resolução nº357 do CONAMA 

(2005). Além disso, são retratados os riscos à saúde associados ao reúso e suas possíveis 

medidas de mitigação, as classes de água para reúso em edificações e os critérios gerais, 

quanto à qualidade da água produzida para um programa de reúso. 

O item 2.7 informa sobre as principais referências legais, iniciativas e experiências 

na área de economia de água já realizadas no Brasil e no mundo. São comentados, em 

especial, os programas de conservação de água já consolidados no Brasil, suas 

metodologias e resultados que nortearam a elaboração do procedimento metodológico 

utilizado nesta pesquisa. 

O terceiro capítulo, referente ao estudo de caso, inicia-se com uma breve 

explanação sobre o objeto de estudo (shopping Rio Sul), seguida da explicação da 

metodologia empregada (item 3.1), na qual foram propostas três etapas (fases A, B e C) 

para realização do processo de auditoria do consumo de água. 

O estudo de caso no shopping Rio Sul está relatado nos itens 3.2, 3.3 e 3.4 do 

trabalho. A aplicação da fase A (item 3.2.), chamada de pré-auditoria do consumo, é 

constituída por seis partes: seleção das unidades, planejamento das atividades, visitas 

preliminares, coleta das informações de base, diagnóstico inicial e análise crítica dos 

índices. 

Enquanto a fase B de auditoria do consumo (item 3.3) reporta as três etapas de 

vistoria do sistema hidráulico predial do shopping: externo, interno e especial. A fase B 

encerra-se com a descrição do diagnóstico final.  

O item 3.4, denominado aplicação da fase C (pós-auditoria do consumo), menciona 

as medidas propostas, em caráter preliminar, para reduzir demanda de água potável no 

shopping Rio Sul. As diretrizes foram criadas dentro de quatro linhas de ação: campanhas 

educativas, manutenção do sistema, substituição por equipamentos eficientes e reúso de 

águas. 

Por fim, no quarto capítulo a pesquisa expõe suas conclusões sobre o tema de 

conservação de água em edificações e os resultados aferidos ao estudo de caso. 

Igualmente, expõe recomendações quanto às intervenções tecnológicas ligadas ao uso 

racional e reúso de águas, fornecendo observações pertinentes para adequação de 

sistemas prediais já existentes e para o planejamento de futuros projetos. 
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2 CONSUMO, ESCASSEZ E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA 
 

A água não só circula pelos rios, pelo ar, com as massas de ar, ou pelos mares e 

correntes marinhas, mas também sob a forma social de mercadorias tangíveis das mais 

variadas formas, como: tecidos, automóveis, matérias-primas agrícolas e minerais, etc. 

(PORTO-GONÇALVES, 2004). 

As cidades, afirma Cheida (2005), chegam a abrigar 65% da população mundial. 

Nesses locais, a poluição e a escassez agem de forma combinada, visto que, cada 

habitante urbano consome em média três vezes mais água do que um habitante rural, 

assegura Porto-Gonçalves (2004). 

A urbanização se coloca como um componente importante dessa maior demanda 

por água. As regiões de grande concentração populacional, relata Gonçalves et al (2005), 

acabam exercendo fortes pressões no aumento do consumo e no agravamento das 

condições de qualidade dos mananciais existentes.  

A sede da UNESCO em Paris, no ano de 1998, reuniu mais de 600 participantes 

representando 84 países para uma Conferência Internacional sobre a água. No evento, 

relata Oliveira (1999), foi divulgado um relatório da ONU (Organização das Nações Unidas) 

revelando que dois terços da humanidade estão condenados a passar sede antes de 2025 

se não forem adotadas medidas urgentes de melhoria da proteção e administração dos 

recursos de água doce nas zonas rurais e urbanas. 

Segundo Tomaz (2001), o Brasil é considerado um país “rico em água” possuindo 

uma disponibilidade hídrica de 35.732m³/hab/ano.  O mesmo acrescenta que o Brasil possui 

aproximadamente 12% da água doce do mundo. No entanto, a mesma não está distribuída 

de forma homogênea dentro do nosso território. Assim, para melhor visualizar tal 

desigualdade, apresenta-se um quadro (tabela 2.1), divulgado pela Agência Nacional de 

Águas (ANA apud MUFFAREG, 2003), onde são comparados os percentuais populacionais 

e dos recursos hídricos entre as regiões do país. 

 
    Tabela 2.1 – Distribuição dos recursos hídricos e população por região do Brasil 

REGIÃO RECURSOS HIDRICOS POPULAÇÃO 

NORTE 68% 7% 

NORDESTE 3% 29% 

SUDESTE 6% 43% 

CENTRO-OESTE 16% 6% 

SUL 7% 15% 

      Fonte: Ana apud Muffareg, 2003. 
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De acordo com Netto apud Mengotti de Oliveira (2005), o consumo de água é 

influenciado por fatores como o clima, o padrão econômico da população, o número de 

habitantes da cidade, os hábitos culturais da população, o sistema de fornecimento e 

cobrança da água, o custo da água, entre outros. 

Em geral, observa-se que quanto maior a concentração populacional de um lugar, 

maior é o seu consumo de água. Essa hipótese, citada por Mengotti de Oliveira (2005), pode 

ser conferida na tabela 2.2, referente às informações sobre os consumos médios diários de 

água por habitante em cada estado e região do Brasil. 

 

Tabela 2.2 – Consumo médio per capita de água no Brasil 
REGIÃO CONSUMO MÉDIO 

DE ÁGUA (l/habxdia) 
EMPRESA 
E ESTADO 

CONSUMO MÉDIO 
DE ÁGUA (l/habxdia) 

CAER/ RR 138 
CAERD/ RO 111 
CAESA/ AP 163 
COSAMA/ AM 51 
COSANPA/ PA 100 

NORTE 111,7 

DEAS/ AC 101 
 
AGESPISA/ PI 74 
CAEMA/ MA 115 
CAERN/ RN 118 
CAGECE/ CE 119 
CAGEPA/ PB 109 
CASAL/ AL 114 
COMPESA/ PE 80 
DESO/ SE 109 

NORDESTE 107,3 

EMBASA/ BA 115 
 
CEDAE/ RJ 219 
CESAN/ ES 194 
COPASA/ MG 142 SUDESTE 147,0 

SABESP/ SP 161 
 
CAESB/ DF 193 
SANEAGO/ GO 121 
SANEMAT/ MT 163 CENTRO-OESTE 133,6 

SANESUL/ MS 113 
 
CASAN/ SC 128 
SANEPAR/ PR 125 SUL 124,6 
CORSAN/ RS 130 
 

BRASIL 141,0 --- --- 
Fonte: Elaboração própria com base em Snis apud Mengotti de Oliveira (2005). 

 

Os dados expostos na tabela 2.2 fazem parte do Diagnóstico dos Serviços de Água 

e Esgoto, elaborado em 2002, pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em 

parceria com SNIS (Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento). Nesses valores 
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de consumo per capita dos diversos estados brasileiros, verifica-se que o estado do Rio de 

Janeiro é o que possui o maior consumo médio diário por habitante enquanto o estado do 

Amazonas é o que registra o menor consumo. 

Dessa forma, reportando esses dados e analisando em conjunto com a tabela 2.1 

(distribuição dos recursos hídricos x população), nota-se que as menores demandas por 

água referentes à região Norte estão justamente onde reside a maior oferta hídrica do país. 

Enquanto que na região Sudeste, onde se concentra um dos menores percentuais de oferta 

hídrica, observa-se os maiores consumos por habitante do país. 

Em relação à região Nordeste, acredita-se que a escassez de água, provocada 

pelo processo cíclico da seca, influencia na ocorrência de um baixo valor de consumo per 

capita reproduzindo o menor índice regional de todo o Brasil. Por isso, supõe-se que caso 

avaliassem uma amostra somente das capitais nordestinas com outras cidades mais 

populosas e de melhor infra-estrutura, acarretaria certamente um aumento nesse índice de 

consumo de água por habitante. 

Diante desse contexto, Oliveira (1999) complementa elucidando que a escassez da 

água decorre principalmente de fatores ligados a: 

• As causas naturais como, por exemplo, as secas regionais prolongadas; 

• A degradação por processos de poluição nos corpos hídricos, desencadeados pelo 

lançamento de efluentes urbanos e industriais nas águas de superfície; 

• A intensificação dos consumos individuais; 

• Mau gerenciamento do uso da água - desperdícios nos sistemas públicos e 

prediais por vazamentos e procedimentos inadequados.  

 

A própria região Nordeste é um exemplo real de como a escassez de água pode 

ser um fator limitante para o desenvolvimento regional e promoção de qualidade de vida 

sem, contudo, mencionar obviamente as questões políticas que envolvem qualquer 

processo de gestão administrativa de uma cidade. 

Esta problemática ressalta a importância da adoção, nessa região, de medidas que 

propiciem a conservação da água, por meio do uso de eficientes técnicas já existentes hoje 

no país. Essas medidas de conservação da água permitem racionar, captar e reutilizar a 

água das mais diversas formas possíveis, com custos variando em virtude do tipo de 

tecnologia e do processo empregado. 

No Brasil, a primeira iniciativa adotada para a conservação de água, enfatiza 

Tomaz (2001), deve-se ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT).  O 

evento está documentado nos “Anais do Simpósio Internacional sobre Economia de Água de 

Abastecimento Público”, realizado em São Paulo na Escola Politécnica em outubro de 1986. 
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Gonçalves & Hespanhol (2004) afirmam que a conservação de água pode ser 

definida como as práticas, técnicas e tecnologias que propiciam a melhoria da eficiência do 

seu uso. E, de acordo com Tomaz (2001), a conservação da água pode propiciar os 

seguintes benefícios: 

• Economia de energia elétrica; 

• Redução de esgotos sanitários; 

• Proteção do meio ambiente nos reservatórios de água e nos mananciais 

subterrâneos.  

 
Segundo Gonçalves, Ioshimoto & Oliveira apud Ywashima (2005), cerca de 90% da 

produção de água nas cidades destinam-se aos setores residenciais, comerciais e públicos. 

Assim, a redução de consumo de água nos sistemas prediais assume um papel importante 

para a conservação do meio ambiente, pois além de diminuir a pressão sobre os recursos 

hídricos, preservando o recurso água, acarreta uma série de “economias adicionais”. Essas 

economias, ressalta Ywashima (2005), são advindas do menor volume de água utilizado 

para a redução de elementos químicos para o tratamento de água e esgoto, como também 

na economia de energia elétrica gasta nas instalações elevatórias, entre outros benefícios. 

Desta forma, conservar a água, reforça Gonçalves & Hespanhol (2004), significa 

atuar de maneira sistêmica na demanda e na oferta de água. Assim, iniciativas como de 

racionalização do uso e de reúso de água se constituem em elementos fundamentais em 

qualquer iniciativa de conservação. 

 

 

2.1 O uso racional da água 
 

A água, objetivamente, é um bem natural comum, vital e insubstituível. Ocorre que 

vivemos numa quadra histórica em que o modo de produção dominante, e hoje globalizado, 

transforma literalmente tudo em mercadoria, até as coisas mais sagradas e vitais (BOFF, 

2005). 

A contínua urbanização aliada à elevada densidade demográfica das regiões 

metropolitanas vem contribuindo consideravelmente para o aumento da demanda de água e 

para a poluição dos corpos hídricos, tanto por esgoto doméstico quanto por industrial. 

Segundo Oliveira Júnior & Silva Neto (2004), regiões bastante povoadas, como a Sul e 

Sudeste do país, mesmo possuindo bacias hidrográficas de grande capacidade, já estão 

passando por dificuldades para obtenção deste insumo devido à falta de quantidade ou 

qualidade dos mananciais. 
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Na atualidade, entende-se que a importância dada para o uso racional da água 

provém de um descaso acumulado durante gerações sobre este insumo. O uso 

indiscriminado e o aproveitamento irracional geraram e ainda geram problemas ecológicos e 

sociais (SALERMO et al, 2003).  

Conforme Gonçalves apud Sanches da Silva (2004), a otimização em busca do 

menor consumo de água nas atividades de uma edificação é o conceito mais apropriado ao 

termo uso racional da água. O mesmo ainda cita que os indicadores de consumo e de 

demanda de água, a redução de perdas, os sistemas e equipamentos economizadores e a 

otimização dos sistemas hidráulicos são à frente de trabalho para pesquisas neste assunto. 

Já Oliveira (1999) sugere uma definição para uso racional da água que considera 

duas opções operacionais para um sistema predial: 

• Atuação – ação que influencia a redução de consumo, como por exemplo, a 

instalação de componentes economizadores de água; 

• Controle – ação que auxilia a estabilização do consumo de água nos níveis 

mínimos alcançados, como por exemplo, a monitoração sistemática do consumo 

de água e a manutenção adequada do sistema predial. 

 

A implementação de um plano de uso racional da água, esclarece Gonçalves et al 

(2005), consiste, primeiramente, em sistematizar as intervenções que deverão ser 

realizadas em uma edificação. O mesmo explica que plano é o resultado de um amplo 

conhecimento do sistema, de modo que as ações propostas de redução do consumo 

possam garantir sempre a qualidade necessária para a realização das atividades 

consumidoras naquela edificação. 

O manual sobre a Conservação e Reúso de Água, coordenado por Gonçalves e 

Hespanhol (2004)4, expõe um enfoque diferenciado e mais abrangente ao termo uso 

eficiente da água que o empregado para uso racional. Os autores, então, sugerem que o 

termo “uso eficiente da água” pode ser definido como qualquer ação que: 

• Reduz a quantidade de água extraídas fontes de suprimento; 

• Reduz o consumo de água; 

• Reduz o desperdício de água; 

• Reduz as perdas de água; 

• Aumenta a eficiência no uso da água; 

• Aumenta a reciclagem e o reúso da água; 

• Evita a poluição. 
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Desta forma, entende-se que as publicações mais recentes acerca do assunto 

defendem que houve uma evolução do conceito de uso racional da água para o de 

conservação desse recurso. Gonçalves et al (2005) explica que a evolução do conceito de 

uso racional para conservação de água consiste na associação da gestão, não somente da 

demanda, mas também da oferta de água. Assim, a gestão da oferta e da demanda 

possibilita que os usos menos nobres possam ser supridos por águas de qualidade inferior, 

ou seja, que possa também ser utilizada a água de reúso em determinadas atividades.  

Para melhor explicitar tal assunto, apresenta-se um esquema de uma visão macro 

sobre um programa de conservação de água (figura 2.1), visto que este incorpora tanto 

medidas de uso racional quanto de reúso da água. 

  

 
Figura 2.1 – Visão Macro de um programa de conservação da água 

Fonte: Conservação e Reúso da água em edificações (GONÇALVES, et al, 2005) 
 

O esquema da figura 2.1 apenas apresenta as diversas possibilidades de oferta de 

água que pode ser oriunda de um rio, de poço, da rede pública, de uma reserva de água 

pluvial ou até mesmo de efluentes tratados (água de reúso). Enquanto que a demanda por 

água é gerada pelas atividades consumidoras realizadas na edificação, sendo portanto, 

neste âmbito que se encontra o foco de ação do uso racional da água. 

Destarte, tratando especificadamente do uso racional da água, Pedroso (2002) 

explica que sua nomenclatura está relacionada tanto com a redução do desperdício como às 

perdas por vazamento. O mesmo ainda esclarece que quando consideradas as edificações 

públicas, é grande o índice de patologias nos sistemas prediais, originadas não somente na 

fase de projeto, mas também nas demais fases de geração, uso e operação desses 
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sistemas. Entretanto, acredita-se que em alguns estabelecimentos comerciais, mesmo 

sendo de origem privada, também possa haver um grande índice de desperdício por parte 

da maioria dos usuários, que são o público visitante. Estas pessoas não são diretamente 

responsáveis pelo pagamento da água e, portanto, não são estimuladas para o uso racional 

deste insumo. 

Ywashima (2005) afirma que consumo total de água, independentemente da 

tipologia de edifício considerado, é composto por uma parcela efetivamente utilizada e por 

outra desperdiçada. A água utilizada é aquela necessária para a realização das diferentes 

atividades, sendo que o desperdício pode ser decorrente do uso excessivo e/ou de perdas. 

Logo, Ywashima (2005) assegura que o consumo total de água de uma edificação pode ser 

definido como: 
 

CONSUMO DA ÁGUA = USO + DESPERDÍCIO 

 

Para se ter uma idéia acerca do volume de água comumente desperdiçado pela 

sociedade, observe as informações da tabela 2.3: 
 

Tabela 2.3 – Perda diária de água em função de vazamentos em torneiras 
VAZAMENTO FREQUENCIA 

(gotas/min) 
PERDA DIARIA (litros/dia) 

Gotejamento lento Até 40 gotas/min 06 a 10 

Gotejamento médio 40< nº gotas/min ≤ 80 10 a 20 

Gotejamento rápido 80< nº gotas/min ≤ 120 20 a 32 

Gotejamento muito rápido Impossível de contar > 32 

Filete diâmetro≈ 2mm ___ >114 

Filete diâmetro≈ 4mm ___ >333 

Fonte: Oliveira apud Sanches da Silva (2004) 
 

Relacionando o significado da palavra desperdício com terminologias associadas 

como vazamento, perda e uso excessivo, Oliveira (1999) explica, conforme tabela 2.4, que 

estes possuem conceitos diferenciados quando aplicados aos sistemas hidráulicos: 
 

Tabela 2.4 – Conceitos de terminologias associadas ao desperdício de água 
PROBLEMAS E CONCEITOS FATORES 

CAUSADORES 
Mau desempenho do 
sistema 
Vazamento 

Perda: 
Água que escapa do sistema 
antes de ser utilizada. 

Negligência do usuário 
Mau desempenho do 
istema s

Desperdício: 
 
Toda água que esteja disponível em 
um sistema hidráulico e seja perdida 
antes do seu uso para uma 
atividade qualquer. Pode ocorrer 
tanto por perda quanto pelo uso 
excessivo. 

Uso excessivo: 
Água utilizada de forma 
perdulária, inadequada. Procedimentos 

inadequados 
Fonte: Elaboração própria com base em Oliveira (1999). 
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De acordo com a tabela 2.3, as perdas podem ocorrer por conseqüência de 

vazamentos num sistema hidráulico predial. Os americanos chamam de Unaccounted-for-

water (UFW), explica Tomaz (2001), as perdas por vazamentos, as imprecisões nos 

hidrômetros, os furtos de água, as contas de água subestimada, os hidrômetros impróprios 

para consumo, os erros nas leituras e os erros cadastrais.  

Os vazamentos são definidos como qualquer fuga de água proveniente das 

tubulações e/ou equipamentos de um sistema predial. Segundo Gonçalves, Ioshimoto e 

Oliveira (1999), eles podem ser classificados como visíveis ou não-visíveis, sendo 

determinados como visíveis àqueles que se manifestam de forma direta através de 

escoamento ou gotejamento de água. 

Os vazamentos visíveis são rapidamente detectados pelos usuários e ocorrem 

principalmente nos componentes de utilização, tubulações e registros, enquanto os 

vazamentos não-visíveis se manifestam de modo indireto, através dos seguintes indícios: 

• Manchas de umidade ou com aspecto esponjoso ou descolorido nos 

revestimentos das paredes e pisos; 

• Som de escoamento de água quando nenhum ponto de utilização está aberto; 

• A presença de vegetação em juntas de assentamento de pisos externos, onde 

não deveria ocorrer; 

• Acionamento contínuo do sistema de recalque; 

• Constante entrada de água nos reservatórios e conseqüente aumento do 

consumo sem causa justificada. 

 

O combate ao desperdício de água tem o objetivo de evitar que se pague por uma 

água que não foi utilizada, como também de impedir a ocorrência da deterioração do 

sistema estrutural dos edifícios decorrente dos vazamentos. 

Desse modo, implementar ações que visem à manutenção da qualidade dos 

sistemas prediais contribui tanto para evitar grandes desperdícios como para propiciar a 

conservação dos recursos hídricos. Para implementar tais ações que visem à redução do 

desperdício de água nos edifícios, Oliveira apud Ywashima (2005) ressalta que são 

necessárias ações focadas em três áreas: 

 

• Ações econômicas: objetivam oferecer incentivos econômicos por meio de 

subsídios para a aquisição de sistemas e de componentes economizadores, ou 

criar meios de elevar as tarifas de água para inibir o consumo excessivo; 
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•  Ações sociais: objetivam a mudança comportamental do indivíduo através de 

campanhas educativas e da sensibilização do usuário para adequar a prática 

de procedimentos eficientes quanto ao uso da água nas diversas atividades; 

• Ações tecnológicas: objetivam controlar e reduzir os consumos de água através 

da substituição de sistemas e componentes convencionais por economizadores 

de água, implementação de sistemas de medição setorizada, detecção e 

correção de vazamentos, reúso de efluente tratado. 

 

Para a realização de programa de uso racional da água é de suma importância à 

realização de um diagnóstico do consumo da água para que sejam obtidos resultados 

efetivos. Esse diagnóstico envolve, dentre vários aspectos, a caracterização física do 

edifício, a observação dos hábitos dos usuários, e a identificação das atividades de maior 

consumo de água, de modo a subsidiar o planejamento das ações a serem propostas. 

A comparação do perfil de consumo da edificação com similares (benchmarking), 

complementa Ywashima (2005), também se constitui numa opção de análise relevante para 

traçar um plano de intervenção visando o uso racional. 

 

 

 2.2 Medidas convencionais para conservação da água 
 

Várias medidas de economia de água se apresentam com um potencial 

significativo para a redução do consumo em edifícios. Entretanto, acrescenta Oliveira 

(1999), algumas delas são recomendadas somente para sistemas específicos, enquanto 

que outras são aplicáveis a quaisquer sistemas prediais. 

As medidas para conservação da água para uso urbano sejam nas categorias 

residencial, comercial ou industrial, podem ser classificadas como convencionais e não 

convencionais (Tomaz, 2001). As medidas não convencionais serão explicadas somente 

mais adiante, no item 2.4 deste mesmo capítulo, visto que agora serão abordadas apenas 

as medidas convencionais mais usualmente empregadas, como: 

 

• Consertos de vazamentos nos edifícios e rede pública; 

• Redução da pressão nas redes públicas e tubulações dos edifícios; 

• Mudanças de tarifas; 

• Leis e normas sobre equipamentos sanitários; 

• Educação ambiental; 

• Reciclagem e reúso da água.  
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2.2.1 Consertos de vazamentos nos edifícios e rede pública 

 

Tomaz (2001) apresenta um estudo realizado nos Estados Unidos acerca das 

medidas convencionais no qual prevê para o ano de 2010 uma percentagem aproximada de 

economia de água para a cidade de Providence, como demonstra a tabela 2.5. Como se 

pode observar na mesma tabela, os vazamentos são os responsáveis pelo maior percentual 

de desperdício de água, cujas perdas ocorrem principalmente nas redes públicas de 

abastecimento. 

 

Tabela 2.5 – Economia pelas medidas convencionais de conservação da água 
MEDIDAS CONVENCIONAIS DE 

CONSERVAÇÃO DA ÁGUA 
ECONOMIA PREVISTA 

Consertos de vazamentos nas redes públicas 32% 
Mudanças nas tarifas 26% 
Leis e normas sobre aparelhos sanitários 19% 
Consertos de vazamentos nas casas 8% 
Reciclagem e reúso da água 7% 
Educação ambiental pública 5% 
Redução de pressão nas redes públicas 3% 
Total 100% 

Fonte: Water Conservation and demand management strategies for Providence Water Supply Board, USA, apud 
Tomaz, 2001. 

 

De acordo com Oliveira (1999), alguns sistemas hidráulicos, de difícil 

acessibilidade, propiciam perdas de água que podem durar longos períodos sem serem 

detectados causando, além de desperdícios, danos aos outros subsistemas do edifício, tais 

como, ao estrutural, revestimento e pintura. Há vários fatores que influenciam o surgimento 

e a detecção de vazamentos em sistemas hidráulicos, dentre eles pode-se citar: 

• Pressão hidráulica e condições da tubulação; 

• Materiais, componentes e técnicas de execução; 

• Idade do sistema e tipo de solo; 

• Práticas de operação e manutenção do sistema. 

 

Para a detecção de vazamentos, Sanches da Silva (2004) cita a necessidade da 

utilização de métodos, de procedimentos e de equipamentos especiais, sendo alguns deles 

aplicáveis a vazamentos visíveis, e outros a não-visíveis. Esses métodos podem ser 

classificados como testes expeditos ou especiais, como demonstra a tabela 2.6. 

Algumas vezes, aconselha-se efetuar os testes em conjunto para conferir um 

processo de detecção de vazamentos. Indica-se, primeiramente, a realização de uma das 

técnicas dos testes expeditos para determinar a existência do vazamento, e na seqüência, 
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por meio de um teste especial, localizar o exato lugar danificado ou desregulado para seu 

posterior e adequado conserto. 

 

Tabela 2.6 – Principais técnicas para detecção de vazamentos 
PRINCIPAIS TECNICAS PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTOS 

Teste do hidrômetro e de sucção: verificação de vazamento no 
alimentador predial; 
Teste de vazão: detecção de vazamento nos reservatórios inferior e 
superior (torneira de bóia), registros, tubos e conexões danificadas ou 
inadequadas; 

 
Testes Expeditos: 
 
Procedimentos simples 
nos pontos de interesse 
do sistema. Teste do corante: verificação de vazamento nas bacias sanitárias. 

 
Processo da haste de escuta: haste metálica com um amplificador 
acústico numa das extremidades. É usada para ouvir pontos de acesso 
(registros, cavaletes, hidrantes, etc) às tubulações embutidas; 
Processo de geofonia eletrônica: o equipamento compõe-se de 
amplificador e sensor de alta sensibilidade, haste metálica e fones de 
ouvido. Há dois tipos: um para pequenas vazões em superfícies verticais 
e outro para maiores vazões em superfícies horizontais; 

 
 
 
Testes Especiais: 
 
Procedimentos para 
detectar vazamentos 
não-visíveis com 
equipamentos acústicos. 

Processo do correlacionador de ruído: equipamento composto por dois 
sensores acústicos, cada um com um pré-amplificador (transmissor de 
rádio), que detectam ruídos e transmitem a um correlacionador. 
 

Fonte: Elaboração própria, com base em Oliveira (1999) e Sanches da Silva (2004) 
 

Em relação a consertos de vazamentos na rede pública, é importante ressaltar a 

necessidade de reparos regulares nas redes e nas ligações de água, bem como, indicar a 

instalação de modernos medidores de água. Estes novos equipamentos devem ser 

colocados em alguns setores da rede para realizar o conhecimento à distância (sistema de 

telemetria) das vazões e constatar a ocorrência de perda de água em tempo real. 

Atualmente, a perda de grandes volumes de água no sistema de abastecimento 

ainda é considerada um grave problema em virtude da precária manutenção desempenhada 

pelas companhias estaduais brasileiras de água e Esgoto. Tomaz (2001) reforça esta 

problemática expondo que os vazamentos nas redes e nas ligações de água em Guarulhos 

(Estado de São Paulo) são de 22m³/km/dia, enquanto que na Inglaterra este valor é de 

8,4m³/km/dia, e na Alemanha é de 3,7m³/km/dia. 

Leal apud Sanches da Silva (2004) acrescenta que os índices de perda física 

(vazamentos) e financeira (falha de medição da água) no nível meso (sistemas público de 

abastecimento) são muito altos no Brasil, principalmente se comparados com o padrão 

internacional (máximo 20% de perda). Acerca disso, a Revista BIO divulgou (tabela 2.7), em 

2001, valores de percentuais de perdas totais nas companhias concessionárias de 

abastecimento no país, onde apenas o Distrito Federal se configura dentro do padrão 

internacional. 
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Tabela 2.7 – Índices de perdas total no Brasil 
REGIÃO INDICE DE PERDA (%) EMPRESA E ESTADO INDICE DE PERDA (%) 

CAER/ RR 50,60 
CAERD/ RO 59,90 
CAESA/ AP 68,70 
COSAMA/ AM 53,90 
COSANPA/ PA 47,20 
DEAS/ AC 68,10 

NORTE 
 52,10 

SEATINS/ TO 40,50 
 

AGESPISA/ PI 47,40 
CAEMA/ MA 66,50 
CAERN/ RN 47,80 
CAGECE/ CE 32,10 
CAGEPA/ PB 40,90 
CASAL/ AL 53,20 
COMPESA/ PE 50,00 
DESO/ SE 41,30 

NORDESTE 46,10 

EMBASA/ BA 42,00 
 

CEDAE/ RJ 45,90 
CESAN/ ES 26,80 
COPASA/ MG 25,30 SUDESTE 34,60 

SABESP/ SP 31,40 
 

CAESB/ DF 20,90 
SANEAGO/ GO 34,90 
SANEMAT/ MT 61,10 

CENTRO-
OESTE 32,60 

SANESUL/ MS 36,40 
 

CASAN/ SC 31,70 
CORSAN/ RS 50,60 SUL 37,20 
SANEPAR/ PR 28,20 

BRASIL 38,10 --- --- 
Fonte: BIO (Revista Brasileira de Saneamento e Meio Ambiente) apud GOMES, 2002. 

 

Segundo o Banco Mundial (2002) apud Sanches da Silva (2004), o aumento da 

eficiência nestes sistemas de água e esgoto é uma das prioridades do setor de recursos 

hídricos. Mesmo diante das altas tarifas, mais da metade das empresas brasileiras ainda 

apresenta um alto déficit, com perdas no sistema superiores a 30%, sem contar que 

algumas dessas companhias chegam a registrar mais de 50% de perda de água até 

alcançar o seu destino final para servir os usuários. 

 

2.2.2 Redução da pressão nas redes públicas e tubulações dos edifícios 

 

A magnitude das pressões hidráulicas exerce um papel fundamental nas redes de 

distribuição, repercutindo significativamente nos custos da implantação, na operação e na 

qualidade do serviço. Gomes (2002) explica que deve haver um limite inferior das pressões 
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de serviço para garantir que a água chegue aos pontos de consumo com uma carga 

suficiente para vencer as perdas nas instalações prediais e alcançar as torneiras com a 

vazão adequada.  

Na Europa a pressão mínima requerida para edifícios de até quatro pavimentos 

(térreo mais três andares) é de 30mca, sendo para alturas superiores usadas motores-

bomba para aumentar a pressurização da água.  

No Brasil, os requerimentos de pressão nas redes são diferentes das utilizadas nas 

cidades européias, sendo guiados pela norma da ABNT específica, a NBR12218 (1994) 

para projetos de rede de distribuição de água para abastecimento público. A norma 

estabelece que a pressão mínima em qualquer ponto de distribuição das tubulações deve 

ser de 100Kpa (=10mca) e a máxima de 500Kpa (=50mca).  

Gomes (2002) ressalta que as pressões máximas nas redes devem ser limitadas 

devido aos seguintes aspectos: 

• Quanto maior a pressão requerida maior será o custo energético de 

bombeamento, visto que o custo é diretamente proporcional à altura 

manométrica de impulsão; 

• Quanto maiores as pressões na rede mais caras serão as tubulações por 

necessitarem de maiores pressões nominais; 

• Crescem as possibilidades de ruptura nas tubulações com o aumento das 

pressões dinâmicas e estáticas na rede; 

• As perdas físicas de água são maiores com o aumento das pressões de 

serviço, pois a vazão nas fissuras ou juntas dos tubos cresce com o acréscimo 

da pressão; 

• As vazões nos pontos de consumo crescem com o aumento das pressões.  

 

Consoante ao exposto por Gomes, pode se observar como a pressão hidráulica 

pode contribuir para o desperdício de água, tanto nos pontos de consumo, como nas 

tubulações das edificações e das redes de abastecimento. Dessa forma, Gonçalves & 

Hespanhol (2004) indicam o uso de válvulas redutoras de pressão (VRP) para manter a 

vazão constante em uma faixa de pressão, em geral, de 100 a 400Kpa (10 a 40mca). Como 

há uma relação direta entre vazão e pressão, este dispositivo introduz uma perda de carga 

localizada no sistema que resulta na conseqüente redução de vazão. 
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Atualmente, já existem modernas VRP que funcionam também com comando a 

distância (telemetria). Tomaz (2001) afirma que a SABESP já instalou inúmeras VRP 

modernas na capital de São Paulo, visto que as antigas praticamente não funcionavam 

mais, pois as pressões de montante e jusante quando inspecionadas não apresentavam 

diferença alguma. 



 

2.2.3- Mudança de Tarifas 

 

Prevista pela lei federal 9.433/97, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos 

objetiva reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu 

valor real, incentivar o seu uso racional e sustentável. A cobrança visa igualmente obter 

recursos financeiros para o financiamento de programas, projetos, e intervenções 

contemplados nos planos estaduais de recursos hídricos e de saneamento básico. 

Em relação à outorga de direitos de uso de água, explica-se que a mesma é 

fornecida pela ANA5 (no caso de rios federais) ou por órgãos estaduais (no caso de rios 

estaduais e poços). A SERLA, após a publicação da Lei 3.239/99, tornou-se o órgão 

responsável pelo desenvolvimento da Política de Recursos Hídricos no Estado do Rio de 

Janeiro. Do mesmo modo, é de sua competência outorgar pelo direito de uso das águas no 

estado, assim como, regulamentar e fiscalizar as suas utilizações. 

A lei 4.247 do ano de 2003 dispõe sobre a cobrança pelo uso dos recursos hídricos 

no Estado do Rio de Janeiro. A cobrança obedece ao princípio do usuário-pagador e 

usuário-poluidor, conforme a lei federal 9.433/97, cujo aquele que potencialmente auferir 

lucros com a utilização dos recursos hídricos estará sujeito à cobrança. 

O valor total da cobrança para um determinado usuário deverá ser fixado pela 

soma dos volumes de cada um dos usos: captação, consumo e lançamento de efluentes 

nos corpos de água. É importante citar ainda que a cobrança não dispensa o cumprimento 

das normas e padrões ambientais previstos na legislação, relativos ao controle da poluição 

das águas.  

Entretanto, tratando especificamente sobre a questão da tarifa da água no Brasil, 

pode-se dizer que o país já adota um tipo de estrutura tarifária que estimula a conservação 

da água. É o uso da tarifa crescente, isto é, quanto mais se gasta água, maior será o seu 

preço/m³. 

Tomaz (2001), afirma que o nosso custo médio, em 1999, era de R$0,99/m³, ou 

seja, o mesmo que US$ 0,47m³, valor equivalente ao pago pelos americanos. De acordo 

com a tabela 2.8, nessa época o Brasil ainda se encontrava numa posição confortável, onde 

o custo da água consumida era um dos mais baixos do mundo, perdendo somente para a 

África do Sul e para o Canadá. 

Contudo, este valor médio apresentado por Tomaz sofreu variações tanto em 

virtude do fator temporal, como também, da regulamentação criada pelas concessionárias 

estaduais de abastecimento d’água. As tarifas cobradas pelas companhias estaduais no 
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5 Agência Nacional de Águas (ANA) é uma autarquia especial vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, criada 
pela Lei nº. 9.984, em 2000. 



 

Brasil são diferenciadas de acordo com o uso a que se destina a água, visto que os preços 

são distintos para cada setor: residencial, comercial e industrial. 

 No caso específico do estado de São Paulo, segundo dados da SABESP de 

agosto de 2003, o preço médio da água era de R$ 7,52/m³ para consumos acima de 

50m³/mês destinados ao setor industrial (MACHADO, 2004). Além disso, é importante 

lembrar que ainda serão incluídos para o usuário, os custos relativos à coleta de efluentes 

industriais, no qual o preço é equivalente ao da água fornecida. 

 

    Tabela 2.8 – Custo do m³ da tarifa de água no mundo 
PAÍS CUSTO m³ DE ÁGUA 

(US$/m³) 
PERCENTUAL DE VARIAÇÃO 

DA TARIFA (*)  
Alemanha 1,89 15,2 
Dinamarca 1,62 12,5 
Bélgica 1,53 21,4 
Holanda 1,24 2,2 
França 1,22 -0,9 
Inglaterra 1,17 6,3 
Itália 0,75 1,3 
Finlândia 0,68 -6,2 
Irlanda 0,62 6,9 
Suécia 0,57 -2,2 
Espanha 0,56 0 
Austrália 0,49 -39,4 
Estados Unidos 0,47 -1,4 
Brasil 0,47 --- 
África do Sul 0,45 22,8 
Canadá 0,40 4,3 

   Fonte: Water Conditioning & Purification Magazine (EUA, 1999) apud TOMAZ, 2001. 
   (*) Percentual de variação da tarifa em relação ao ano anterior. 

 

Outro exemplo na região metropolitana de São Paulo, mais especificamente em 

Guarulhos, refere-se ao SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) que fornece água 

potável a um preço bastante elevado, em torno de R$ 5,50/m³ para o uso industrial. Nesse 

caso, o custo total para o usuário será de R$ 11,00/m³, depois de acrescido ao valor do 

esgoto no qual, normalmente, é cobrado o mesmo preço da tarifa determinada para água 

potável (SAAE apud MACHADO, 2004). 

Para a região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, a tarifa cobrada 

atualmente pela CEDAE6 para o setor comercial é de: 

 

Para faixa de consumo de: até 20m³  = R$ 3,74/m³    

                                     21- 30m³ = R$ 6,596/m³ 

                   > 30m³ = R$ 7,048/m³ 
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6 Valores da tarifa da CEDAE referentes ao ano de 2005. 



 

Ainda, segundo informações expedidas pelas próprias contas da CEDAE, a tarifa 

aplicada para o uso residencial, é conforme o exposto abaixo: 
 

Para faixa de consumo de: até 15m³  = R$ 1,24/m³    

                 16- 30m³ = R$ 2,728/m³ 

 

2.2.4 Normas para equipamentos sanitários 

 

Nos Estados Unidos foi promulgada uma lei federal 102-486/1992, chamada de 

Energy Policy Act, estabelecendo valores máximos de consumo para as peças sanitárias, 

como pode ser observado na tabela 2.9: 

 

   Tabela 2.9 – Consumo máximo de água por peça sanitária nos EUA 
PEÇAS SANITÁRIAS CONSUMO MÁXIMO 

Bacia Sanitária 6 litros/descarga 

Torneiras 10 litros/minutos 

Descargas em mictórios 3,8 litros/descarga 

Chuveiros 10 litros/minutos 

    Fonte: Energy Policy Act (EUA) apud Tomaz, 2001. 
 

É consenso entre vários pesquisadores, afirma Cárdia & Alucci (1998), que a 

conservação da água é um tema que deve ser regulado pelo Estado, não podendo ser 

deixada essa questão nas mãos do mercado. A exemplo dos Estados Unidos, onde o 

governo federal limitou a vazão das peças sanitárias, essa medida não somente define 

padrões de eficiência aceitáveis para servirem de parâmetro à indústria produtora, como 

também garante os padrões aceitáveis para as edificações. 

Entretanto, mesmo ciente de que esta e outras leis e normas voltadas para 

economia de água surtem resultados eficientes, deve-se lembrar que a variação do 

consumo de água nas edificações não sofre somente influência do tipo de peça ou metais 

sanitários utilizados, mas também de fatores como: 

 

• Condições dos sistemas prediais: vazão, pressão hidráulica, freqüência e 

procedimentos de manutenção, estado de conservação dos equipamentos; 

• Tipologia do uso (residencial, educacional, comercial, industrial); 

• Quantidade e características dos usuários (proprietários, funcionários, clientes, 

faixa etária, nível de instrução e de renda, dentre outros).  

• Condições climáticas do lugar e aspectos culturais da população. 
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Por exemplo, Mengotti de Oliveira (2005) relata que as residências urbanas de 

porte médio no Brasil o consumo médio é de 200litros/habxdia, podendo elevar-se para até 

400litros/habxdia em bairros de alto padrão econômico e reduzir para 120litros/habxdia em 

cidades de menor infra-estrutura. 

Oliveira Júnior (2004) ainda acrescenta que o consumo dos banheiros representa 

de 70 a 82% do consumo total de uma residência de porte médio. Portanto, intervenções 

com tecnologias eficientes em bacias sanitárias e chuveiros já obteriam uma redução 

significativa no consumo total de água numa unidade familiar. Estes índices citados pelos 

pesquisadores podem variar de acordo com a região, considerando as diferenças culturais e 

climáticas.  

No Brasil, somente a partir 1995, começaram a aparecer no mercado 

equipamentos economizadores de água, como bacias sanitárias de volume de descarga 

reduzido (VDR), torneiras com fechamento automático, controle de vazão nos chuveiros e 

mictórios, etc. 

A importância das normas e equipamentos voltados para a conservação de água é 

que, em geral, o investimento traz resultados de redução do consumo de água independente 

da ação ou da disposição do usuário em mudar seu comportamento. 

Além disso, as normas obrigam os fabricantes a inovarem em seus modelos e a 

manterem o padrão de qualidade mínimo exigido nas suas peças. A exemplo disso, 

apresenta-se, no anexo I, as principais normas referentes à especificação equipamentos 

sanitários, incluindo as mais recentes que já visam à economia de água nos aparelhos. 

No entanto, é válido salientar que os equipamentos devem ser somente 

implementados quando o sistema estiver totalmente estável, ou seja, sem nenhuma perda 

de água por vazamento. Gonçalves et al (2005) acrescenta ainda que para implementação 

desses novos equipamentos é imprescindível o aperfeiçoamento da capacitação técnica de 

usuários responsáveis pela manutenção no edifício. Não só devem ser instruídos os 

funcionários responsáveis pela conservação dos componentes hidráulicos, como os 

usuários em geral, sejam estes: alunos, pacientes, clientes ou empregados de clínicas, 

hospitais, escolas, fábricas, empresas, instituições, dentre outros. Essa medida pode ser 

orientada aos usuários, por exemplo, por meio de reuniões expositivas ou cartazes com 

ilustrações explicativas fixadas nos ambientes onde estão dispostos os novos 

equipamentos.  

Os benefícios econômicos da adequação do sistema, obtida pela substituição de 

componentes convencionais por economizadores, dependem das condições de cada lugar. 

As tecnologias economizadoras devem ser especificadas de acordo com o uso a que se 

destinam e com o tipo de usuário que irá utilizá-los. 
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Por essa razão, antes da implementação, deve-se verificar os componentes a 

serem especificados e seus respectivos custos, incluindo a mão-de-obra e, ainda, os gastos 

com obras civis. 

Na tabela 2.10 é possível visualizar os principais equipamentos economizadores de 

água hoje encontrados no mercado e seus percentuais médios de redução. O 

funcionamento e as principais características desses aparelhos estão expostos no anexo II. 

 

Tabela 2.10 – Principais equipamentos hidráulicos economizadores de água 

Fonte: Elaboração própria com base em Gonçalves & Hespanhol (2004) e Gonçalves et al (2005). 

EQUIPAMENTO TIPO REDUÇÃO  
MÉDIA (%) 

Hidromecânica 48 
Sensor 58 
Eletrônicas embutidas  58 
Funcionamento por válvula de pé 52 

TORNEIRAS 

Funcionamento por pedal -- 
AREJADORES Arejadores 24 

Individual -- MICTÓRIOS CONVENCIONAIS 
Coletivo -- 

MICTÓRIO SEM ÁGUA Individual -- 
Válvula de acionamento hidromecânico 50 
Válvula de acionamento por sensor de 
presença 

50 
DISPOSITIVOS DE 
DESCARGA PARA 
MICTÓRIOS CONVENCIONAIS 

Válvula temporizada -- 
Registro regulador de vazão 40 CHUVEIROS E DUCHAS 
Válvulas de fechamento automático 42 
Válvulas de descarga de ciclo seletivo (6 
litros) 

50 BACIAS SANITÁRIAS 

Caixa acoplada (6 litros) 50 
Válvula de descarga de ciclo seletivo -- 
Válvula de descarga de ciclo fixo (6 litros) 50 
Válvula de descarga de duplo acionamento -- 
Válvula de descarga por sensor (6 litros) 50 

DISPOSITITVO PARA 
ACIONAMENTO DE 
DESCARGA PARA 
BACIAS SANITÁRIAS 

Mecanismo de descarga com duplo 
acionamento (caixa acoplada) 

-- 

REDUTORES DE VAZÃO Registro regulador de vazão para lavatórios 40 
REDUTORES DE PRESSÃO Redutor de pressão -- 

 

 Os percentuais de redução são extraídos com base na substituição dos 

equipamentos convencionais por aparelhos economizadores. Nada obstante, os 

equipamentos hidráulicos economizadores de água serem bastante adequados para o uso 

público ou coletivo, deve-se observar algumas questões relativas às especificações técnicas 

antes de indicá-los, como por exemplo: 

 

• Pressão hidráulica disponível nos pontos de utilização; 

• Higiene e conforto do usuário; 

• Atividade e risco de contaminação do usuário; 
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• Facilidade de manutenção e instalação (adequação do sistema); 

• Avaliação técnico-econômica; 

• Hábitos dos usuários (problemas de vandalismo). 

 

É importante ainda esclarecer, adverte Oliveira (1999), que a adoção 

indiscriminada de sistemas prediais de consumo reduzido de água sem uma prévia análise 

global da inter-relação sistema predial e sistema público podem ocasionar problema no 

transporte dos sólidos nos sistemas públicos de esgoto sanitário, em virtude da pequena 

altura de lâmina d’água. 

 

2.2.5 Educação Ambiental 

 

Iniciar um processo de conscientização junto à sociedade sobre a problemática do 

uso racional e reúso da água é de suma importância para se alcançar resultados efetivos 

em programas de conservação dos recursos hídricos. Uma campanha de educação 

ambiental deve ser realizada de forma aberta junto à sociedade, objetivando um efeito 

multiplicador de sensibilização acerca do problema, como também, visando ações pontuais 

dentro de uma empresa ou instituição por meio de treinamento específico. 

A educação ambiental, segundo a Lei 3.325/997, é um conjunto de processos pelos 

quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, atitudes, 

habilidades, interesse ativo e competência voltados para a conservação do meio ambiente, 

bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

O principal desafio de um programa de educação ambiental é torná-lo eficaz, ou 

seja, promover e consolidar uma mudança comportamental no seu público-alvo. Em geral, 

de acordo com Cárdia & Alucci (1998), programas de conservação baseados unicamente 

em pressupostos de racionalidade econômica do consumidor, mesmo apoiados em 

incentivos e desincentivos econômicos, tendem ao fracasso. 

Outro engano é pensar que somente o fato de atribuir a responsabilidade pela 

escassez do recurso irá motivar o indivíduo a alterar seus hábitos de consumo e a adotar 

modernas tecnologias. É preciso informar à população que o problema é conseqüente de 

uma série de fatores como: mudanças climáticas, esgotamento dos recursos e também má 

administração, em virtude do consumo excessivo e do desperdício de água. 

Experimentar também novas atitudes não significa necessariamente alterar seu 

pensamento, sua conduta ou sua postura perante tal assunto. A relação entre atitude e 
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comportamento é mediada por valores, crenças e normas sociais que condicionam a 

percepção do problema e predisposição em se cooperar para sua superação. 

Acredita-se que a execução de ações pontuais, em determinados grupos fechados, 

seja ele pertencente a um condomínio residencial, a uma escola, ou a uma fábrica, tem 

maiores chances de sucesso. O sucesso, nesses casos, reporta-se a uma mudança 

comportamental individual de cada cidadão, onde o mesmo desperta sua percepção 

ambiental, alterando permanentemente o modo de agir no seu cotidiano. Sobretudo, é 

importante ressaltar que as novas atitudes deste cidadão, agora pró-ativo, servirão de bom 

exemplo para aquelas pessoas que participam do seu convívio, e principalmente para sua 

família. 

Contudo, faz-se necessário advertir, que um programa de educação ambiental 

deve ser apresentado de modo que o usuário não se sinta obrigado a efetuar as ações 

propostas, mas estimulado e sensibilizado a exercer tais ações mediante a visão de seus 

benefícios. Desta forma, consoante dados referenciais de Sanches da Silva (2004), indica-

se algumas sugestões para a realização de um programa: 

 

• Distribuição de folhetos com modelos e diferentes linguagens, adesivos, 

cartazes, DVDs, CDs-ROM; 

• Manuais de operação e manutenção dos equipamentos; 

• Realização seminários, palestras e treinamentos; 

• Publicação de reportagens em jornais e revistais; 

• Divulgação de informações através de páginas na Internet, e-mails e por 

telefone. 

 

Há também outras recomendações específicas voltadas para programas 

educacionais em conservação da água. Com base nos trabalhos de Cárdia & Alucci (1998) 

destacam-se as seguintes: 

 

• As campanhas devem ter continuidade: não podem ser campanhas 

esporádicas, desenvolvidas apenas em momentos de crise; 

• A educação para a conservação deve ser iniciada nas escolas. As crianças 

devem ser sensibilizadas desde cedo; 

• As campanhas devem ser segmentadas de acordo com o perfil da população: 

nível de escolaridade, faixa etária, renda e outras categorias relevantes; 
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• Utilizar meios de comunicação e linguagens diferentes para cada público: 

produzir material informativo e persuasivo para atingir públicos com diferentes 

habilidades cognitivas, motivações e capacidade de atenção; 

• As informações veiculadas devem ter formato atraente, conteúdo mínimo 

objetivo, metas e justificativa de economia; 

•  Mostrar claramente as relações entre o comportamento individual e as 

conseqüências coletivas dessa conduta, tanto no que tange à economia quanto 

no que diz respeito ao desperdício; 

• Avaliar e definir qual órgão ou instituição irá assinar a campanha é um ponto 

considerado fundamental para seu sucesso ou fracasso. A empresa que for 

promover a campanha não pode ter sua imagem ambígua frente à população; 

• Enfatizar de forma clara e simplificada os argumentos econômicos em favor da 

conservação de água. É necessário expor que tanto os equipamentos 

eficientes quanto a mudança de comportamento irão melhorar a qualidade de 

vida das pessoas e do meio ambiente.  

 

É recomendável ainda uma avaliação periódica da iniciativa, por meio de pesquisas 

de opinião com as pessoas que participaram do programa para caracterizar a população e a 

evolução do seu comportamento. Para melhor avaliar o programa e complementar os dados 

do diagnóstico, indica-se também o cumprimento de pesquisas iniciais com o grupo, antes 

mesmo de começar as atividades. 

Sobretudo, é necessário ressaltar que as campanhas informativas e educacionais 

devem ser inseridas em programas mais amplos de conservação de água, de maneira 

integrada e sinérgica com outras estratégias igualmente relevantes, como incentivos 

econômicos e financeiros; medidas de política tarifária; normas e regulamentos técnicos; 

auditorias de consumo; pesquisa e desenvolvimento de equipamentos; e controle de perdas 

no sistema de abastecimento público (CÁRDIA & ALUCCI,1998). 

Por fim, destaca-se ainda a importância do bom relacionamento entre os usuários 

(comunidade, funcionários, alunos, etc) do sistema, visto que a participação e a cooperação 

de todos no processo de mudanças comportamentais é fator fundamental para o sucesso de 

qualquer campanha educativa. 

A abordagem sobre reciclagem e reúso da água merece uma atenção especial e, 

portanto, será descrita nos itens a seguir com maiores detalhes. Os próximos tópicos sobre 

reúso da água irão apresentar seus conceitos, classificações, formais de potenciais de 

utilização, suas vantagens e riscos associados à saúde da população, dentre outros 

assuntos. 

26 
 

 



 

2.3 O conceito de reúso da água 
 

Existem, atualmente, diversas conceituações acerca do termo reúso de água. De 

acordo com Brega Filho & Mancuso (2003), o reúso de água subentende uma tecnologia 

desenvolvida em menor ou maior grau, dependendo dos fins ao qual se destina a água e de 

como ela tenha sido usada anteriormente. De forma simplificada, pode-se entender o 

significado do reúso de água pela frase utilizada por Mierzwa (2002): “é o uso de efluentes 

tratados para fins benéficos, tais como irrigação, uso industrial e fins urbanos não potáveis”. 

Entretanto, o que dificulta a conceituação precisa da expressão “reúso de água” é a 

definição do exato momento a partir do qual se admite que o reúso está sendo feito. A 

terminologia sugerida por Lavrador Filho (1987) também atende, a contento, para efeito de 

um maior esclarecimento acerca do assunto: 
 
“Reúso de Água é o aproveitamento de águas 
previamente utilizadas, uma ou mais vezes, em alguma 
atividade humana, para suprir as necessidades de outros 
usos benéficos, inclusive o original. Pode ser direto ou 
indireto, bem como decorrer de ações planejadas ou não 
planejadas”. (LAVRADOR FILHO, 1987) 

 

De forma sintetizada a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1973) apud Brega 

Filho & Mancuso (2003), também expõe sua conceituação freqüentemente usada por 

diversos pesquisadores no assunto: 

• Reúso indireto: ocorre quando a água já usada, uma ou mais vezes para uso 

doméstico, industrial ou comercial, é descarregada nas águas superficiais ou 

subterrâneas e utilizada novamente a jusante de forma diluída; 

• Reúso direto: é o uso planejado e deliberado de esgotos tratados para certas 

finalidades como irrigação, uso doméstico, industrial ou comercial, recarga de 

aqüífero e água potável; 

• Reciclagem interna: é o reuso da água internamente nas instalações 

industriais, tendo como objetivo a economia de água e o controle da poluição.  

 

Neste último caso, notifica-se que a reciclagem não é sinônimo de reúso e sim um 

caso especial onde ela recupera os esgotos gerados por um uso para atender 

posteriormente ao mesmo uso. 

Lavrador Filho (1987) enfoca de maneira bastante interessante à definição de 

reúso planejado da água, onde expressa que o mesmo ocorre quando o reúso é resultado 

de uma ação humana consciente. Prossegue ainda afirmando que esta técnica pode ser 

usada de forma direta ou indireta, e pressupõe-se a existência de um sistema de tratamento 
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de efluentes que atenda aos padrões de qualidade requeridos pelo novo uso que se deseja 

fazer da água. 

O reúso de água para qualquer fim, afirma Fiori et al (2004), depende de sua 

qualidade física, química e microbiológica. Acrescenta que para a água ser reutilizada, ela 

deve satisfazer os critérios recomendados ou os padrões que tenham sido fixados para 

determinado uso e, para isso, é necessário se conhecer as características físicas, químicas 

e biológicas das águas residuárias ou poluídas.  

Acrescendo ainda maiores informações, apresenta-se na tabela 2.11 as variações 

de nomenclatura para reúso: 

 

Tabela 2.11 – Tipos de reúso de água 
TIPOS DE REÚSO DE ÁGUA 

 
 
Não planejado 

De água 

A água já utilizada uma ou mais vezes em alguma atividade humana, é 
descarregada no meio ambiente e novamente utilizada a jusante, em sua forma 
diluída, de maneira não intencional e não controlada.(...) Após sua descarga no 
meio ambiente, o efluente será diluído e sujeito a processos como 
autodepuração, sedimentação, dentre outros, além de eventuais misturas com 
outros despejos advindos de diferentes atividades humanas. 
 

 
 
 
 

Reúso 
indireto 

 
 

Planejado 
De água 

Os efluentes, depois de convenientemente tratados, são descarregados de 
forma planejada nos corpos d’água superficiais ou subterrâneos, para serem 
utilizados a jusante em sua forma diluída e de maneira controlada, no intuito 
de algum uso benéfico. 
 

 
Reúso direto 

planejado de água 

Ocorre quando os efluentes, após convenientemente tratados, são 
encaminhados diretamente de seu ponto de descarga até o local do reúso; 
sofrendo em seu percurso os tratamentos adicionais e armazenamentos 
necessários, mas não sendo, em nenhum momento, descarregados no meio 
ambiente. 
 

Fonte: Elaboração própria com base em Lavrador Filho, 1987. 
 

Dessa forma, Hespanhol (2003) complementa que as possibilidades e formas 

potenciais de reúso dependem de características, de condições e fatores locais, tais como 

decisão política, esquemas institucionais e disponibilidade técnica e fatores econômicos, 

sociais e culturais. 

A tabela 2.11, referente aos tipos de reúso, não contemplou a classificação de 

potável e não potável e os demais fins a eles associados. Portanto, é demonstrado a seguir, 

na tabela 2.12, a classificação de Westerhoff (1984) de potável e não potável, adotada pela 

a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) desde o ano de 1992. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) não recomenda o reúso direto de água 

para fins potáveis, por ser uma alternativa de riscos elevados à saúde humana, devido à 

presença de seres patogênicos, metais pesados e compostos orgânicos sintéticos, oriundos 

de pólos industriais. Ressalta-se, ainda, para estes casos, o alto custo dos sistemas de 

tratamentos avançados, que irá inviabilizar economicamente a maioria dos projetos. 
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Tabela 2.12 – Formas potenciais de reúso da água 
FORMAS POTENCIAIS DE REÚSO DA ÁGUA 

 
Direto 

Quando o esgoto recuperado, através de tratamento avançado, é 
diretamente reutilizado no sistema de água potável. 
 

 

Reúso 
Potável 

 

 
 

Indireto 

Caso em que o esgoto, após tratamento, é disposto na coleção de 
águas superficiais ou subterrâneas para diluição, purificação natural e 
subseqüente captação, tratamento e finalmente utilizado como água 
potável. 
 

 
 

Fins Agrícolas 

Irrigação de plantas alimentícias, tais como árvores frutíferas, cereais, 
etc, e de plantas não alimentícias tais como pastagens e forrações, 
além de ser aplicável para desdentação de animais. Como sub produto 
desta prática, tem-se a recarga do lençol subterrâneo. 
 

 
 

Fins Industriais 

Abrangem os usos industriais de refrigeração, águas de processo, para 
utilização em caldeiras etc. É o caso especial de reúso interno nas 
instalações industriais denominado de reciclagem da água. 
 

 
Fins 

Recreacionais 

Rega de plantas ornamentais, campos de esportes e parques públicos, 
limpeza de quadras, abastecimento de corpos d’água superficiais 
como rios e lagos ornamentais e recreacionais, etc. 
 

 
Fins Domésticos 

Rega de jardins residenciais e para descargas sanitárias. Usos 
equivalentes também estão incluídos, lavagem de pisos e ruas, reserva 
contra incêndio para grandes edifícios. 
 

 
 

Manutenção de 
Vazões 

Utilização planejada de efluentes tratados, visando uma adequada 
diluição de eventuais cargas poluidoras a eles aportadas, incluindo-se 
fontes difusas, além de propiciar uma vazão mínima na estiagem. 
 

 
Aquacultura ou 

aqüicultura 

Consiste na produção de peixes e plantas aquáticas visando a obtenção 
de alimentos e/ou energia, utilizando-se dos nutrientes presentes nos 
efluentes tratados. 

 

 

 

 

 

Reúso 

Não 

Potável 
 

 
Recarga de 
aqüíferos 

subterrâneos 

Os efluentes tratados podendo ser absorvidos em solos arenosos por 
filtração intermitente, ou de forma direta através de injeção sob 
pressão, ou indireta utilizando-se de minas abandonadas, poços 
profundos e águas superficiais que tenham recebido descargas de 
efluentes tratados a montante. 

Fonte: Elaboração própria, com base em Westerhoff (1984) apud Mancuso & Santos (2003). 
 

Dessa forma, Hespanhol (2003) ressalta que a prática do reúso urbano para fins 

potáveis deve somente ser realizada obedecendo aos seguintes critérios básicos: 

• Empregar unicamente sistemas de reúso indireto; 

• Utilizar exclusivamente esgotos domésticos; 

• Empregar barreiras múltiplas nos sistemas de tratamento; 

• Adquirir aceitação pública e assumir as responsabilidades pelo 

empreendimento. 
 

Já o reúso planejado de água para fins não potáveis foi impulsionado em todo 

mundo nas últimas décadas devido à crescente dificuldade de atendimento da demanda de 
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água para os centros urbanos e algumas localidades no meio rural, pela escassez cada vez 

maior de mananciais próximos e/ou de qualidade adequada para abastecimento após 

tratamento convencional (MUFFAREG, 2003). 

O reúso de água para fins não potáveis envolve riscos menores e deve ser visto 

sempre como a primeira opção para áreas urbanas. Assim, expõem-se a seguir os possíveis 

usos não potáveis de água indicados por meio de reúso planejado de água para atender a 

fins menos nobres: 

• Descarga de vasos sanitários; 

• Lavagem de pisos, calçadas, ruas, quintais e automóveis; 

• Limpeza de playgrounds e quadras de esportes; 

• Lagos artificiais, espelhos d’água e sistemas decorativos aquáticos para 

ornamentação de espaços; 

• Lagos para viveiros de peixes; 

• Irrigação de campos de futebol e golfe; 

• Irrigação de canteiros e jardins; 

• Irrigação agrícola em geral; 

• Controle de poeira em áreas urbanas, obras de terraplanagem, etc; 

• Construção civil para cura do concreto - efetua umidade para compactação do 

solo e outros usos no canteiro de obras; 

• Reserva contra incêndio; 

• Recarga de aqüíferos e de águas superficiais; 

• Geração de energia - água de reúso é usada como meio de transformação da 

energia cinética (potencial ou térmica) em energia mecânica e posteriormente 

em energia elétrica; 

• Fluido auxiliar de resfriamento e de aquecimento em processos industriais. 

 

É importante ainda salientar que a quantidade e qualidade da água de reúso 

necessária variam em função da atividade consumidora da qual irá participar. Há também a 

possibilidade de fornecimento da água de reúso para outros segmentos. Prefeituras da 

Região Metropolitana de São Paulo, por exemplo, já utilizam a alternativa para a limpeza de 

ruas, pátios, irrigação e rega de áreas verdes, desobstrução de rede de esgotos e águas 

pluviais e limpeza de veículos como ônibus, trens e caminhões. 

2.4 Medidas não convencionais para conservação da água 
 

Um dos maiores problemas das companhias de abastecimento é o desperdício de 

água. Segundo Leal apud May (2004), o índice de perda física e financeira no Brasil ainda é 
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muito alto, se comparado com outros países. Em São Paulo, por exemplo, as perdas físicas 

atingem 31% da água produzida, índice parecido como o de Belo Horizonte que é de 32%. 

Atualmente, além dos diversos processos existentes para tratamento e economia 

de água, Tomaz (2001) aponta também algumas medidas não-convencionais (ou 

alternativas) para conservação da água: 

• Reúso de águas cinzas; 

• Utilização das excretas de vasos sanitários em compostagem; 

• Captação e aproveitamento de água pluvial; 

• Dessalinização de água do mar ou salobra; 

• Aproveitamento da água de drenagem do subsolo de edifícios. 

 

Dentre as opções citadas acima, esta pesquisa detêm-se somente explorar o reúso 

de águas cinzas e de águas pluviais. Essas duas medidas são mais acessíveis sob o ponto 

de vista técnico-financeiro para projetos de economia de água voltados para grandes 

consumidores, sejam eles provenientes de edifícios comerciais, residenciais, industriais ou 

institucionais. 

 

2.4.1 Reúso de águas cinzas 

 
No reúso de efluentes domésticos existem projetos que reutilizam apenas as águas 

cinzas, enquanto outros fazem o reúso de todo o esgoto doméstico (águas negras). Estes 

efluentes se distinguem quanto à qualidade e a fonte das águas. 

As águas cinzas são aqueles efluentes domésticos gerados em residências, 

edifícios comerciais, escolas, etc., provenientes dos lavatórios, chuveiros, banheiras, 

tanques e máquinas de lavar roupa. Conforme Gonçalves et al (2005), os principais 

elementos associados a um projeto de sistemas de reúso direto para águas cinzas são: 

• Estabelecimento dos pontos de coleta de águas cinzas e dos pontos de reúso 

das águas cinzas tratadas; 

• Determinação das vazões disponíveis; 

• Dimensionamento do sistema de coleta e transporte das águas cinzas brutas; 

• Determinação do volume de água a ser armazenado; 

• Definição dos parâmetros de qualidade da água em função dos usos 

estabelecidos; 

• Definição do sistema de tratamento da água; 

• Dimensionamento do sistema de distribuição da água tratada aos pontos de 

consumo. 
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De maneira sintética, Gonçalves et al (2005) explica que a escolha dos pontos de 

coleta e dos pontos de reúso das águas cinzas tratadas variam em função do tipo de água 

cinza produzida e em função da configuração hidráulica do edifício.  O sistema de coleta 

e transporte é composto por condutores horizontais e verticais que transportam as águas 

cinzas para o sistema de tratamento e posterior armazenamento. O dimensionamento do 

sistema deve ser efetuado em conjunto com o projeto hidráulico do edifício. Já o volume de 

reservatório de armazenamento é determinado com base nas características ocupacionais 

do edifício e as vazões associadas às peças hidráulicas correspondentes (vazão de águas 

cinzas), e na demanda de água dos aparelhos que integrarão o sistema de reúso (vazão de 

reúso). 

O sistema de tratamento deve ser efetuado com base nas características do tipo de 

água cinza coletada e na qualidade preconizada para o efluente tratado. Devem ser 

realizados estudos sobre as opções de técnicas de tratamento, considerando tanto 

tratamentos físico-químicos como biológicos. É conveniente ressaltar ainda que o sistema 

predial de água de reúso, bem como o sistema de coleta de água cinza, devem ser 

concebidos e executados de forma independente dos demais sistemas hidráulicos da 

edificação. 

Segundo Fiori et al (2004), quantitativamente reconhece e justifica-se sua 

aplicação em uso doméstico, porém, a qualidade necessária para atender os usos previstos 

deve ser rigorosamente avaliada para a garantia da segurança sanitária. 

As águas de banho não estão isentas de contaminantes, afirma Rapaport (2004), 

visto que os sabões, xampus e pastas de dente possuem produtos químicos. A mesma 

acrescenta ainda que estes contaminantes são de difícil remoção das águas cinzas, 

podendo afetar inclusive o solo, quando dispostos inadequadamente. 

Gonçalves et al (2005) lembra que são comuns situações em que os usuários 

fazem a higienização no banho, após a utilização da bacia sanitária, ou a lavagem de 

ferimentos em qualquer torneira disponível, seja de um tanque ou lavatório, ou ainda a 

presença de urina na água de banho. Assim, é importante salientar que aspectos 

econômicos e sócio-culturais podem influenciar na composição da água cinza e, portanto, 

recomenda-se que sejam caracterizadas amostras de água cinza sempre no local onde se 

pretende implantar projetos desse tipo. 

Dessa forma, semelhante exigência ao tratamento do esgoto doméstico para reúso 

de águas negras, deve-se ocorrer com a indicação de reúso de águas cinzas, no qual não 

isenta a realização de tratamento secundário do efluente e seus devidos cuidados com a 

saúde humana, exigindo também eficiência no processo e adequada qualidade da água na 

hora da sua reutilização. 
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Diante de tal preocupação, Rapaport (2004) expõe os principais poluentes 

encontrados no esgoto doméstico, presente tanto nas águas cinzas como negras, como se 

verifica na tabela 2.13: 

 

    Tabela 2.13 – Principais poluentes domésticos 

FONTE POLUENTES TIPICOS RISCOS ASSOCIADOS 
 
 
 
Banheiros 

Contaminação fecal e urina 
 
Produtos químicos provenientes 
de sabões utilizados, cabelo, 
células, óleo, produtos 
farmacêuticos 
 
Água quente 
 

Bactérias e vírus que causam doenças 
podem sobreviver por longo período de 
tempo no meio ambiente. 
 
Urina é geralmente estéril a não ser em caso 
de infecções urinárias. Amônia pode ser 
benéfica para algumas plantas 

 
 
 
 
 

Maquinas de lavar 

 
 
Detergentes 

 
 
 
Desinfetantes 
 
 

 
Contaminação fecal 
 
 

Detergentes são prejudiciais a plantas e 
solo melhor utilizar com baixos níveis de 
salinidade e alcalinidade e que não 
aumentem o pH; 
 
Desinfetantes que eliminam 
microorganismos podem acabar com a 
microflora do solo; 
 
Água quente pode matar os 
microorganismos do solo que são 
fundamentais para a vida das plantas. 
 

 
 
 

Cozinha 

 
Partículas de alimentos 
 
Óleos e graxas 
 
Detergentes 
 

As águas da cozinha não devem ser 
utilizadas no reúso porque detém alta 
concentração de contaminantes; 
 
Gorduras não são digeridas rapidamente pelos 
microorganismos do solo e repelem a água.  

     Fonte: EPA apud Rapaport, 2004.  
 

Assim ,conclui-se que para se definir qual será a melhor opção entre águas cinzas 

e águas negras a ser reutilizada num determinado edifício, seja ele residencial ou comercial, 

deve-se considerar alguns condicionantes específicos que variam de caso a caso, como: 

• O tipo de efluente e esgoto doméstico; 

• O volume de água consumida; 

• As características das atividades desenvolvidas; 

• A demanda de água para o reúso; 

• O tratamento a ser utilizado; 

• A infra-estrutura e os recursos disponíveis. 
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É importante considerar ainda, afirma Gonçalves et al (2005), que em edifícios 

comerciais as águas cinzas apresentam volumes relativamente pequenos, pois são 

formadas, quase exclusivamente, de águas provenientes dos lavatórios. Já em edifícios 

residenciais, a oferta de água cinza é mais abundante, considerando sua maior parcela de 

consumo de água dedicada às atividades de higiene pessoal e preparo de alimentos. 

Em relação à economia de água gerada pelo reúso de água cinzas, as pesquisas 

de Rapaport (2004) explicam que cerca de 34% referente ao percentual consumido pelas 

torneiras dos banheiros e chuveiros são tratados e direcionados as bacias sanitárias que 

gastam, em média, o correspondente a 29% do total numa residência. 

Nesse caso, é importante observar que a economia em reais também será 

representativa, visto que o benefício será em dobro, pois o valor poupado com o reúso da 

água será igualmente subtraído na conta pelo equivalente ao esgotamento sanitário. Dessa 

forma, os trabalhos de Rapaport (2004) sugerem, somente para consumos mensais acima 

de 20m³, uma redução percentual nas contas de água que podem variar de 40% a 60% do 

custo em reais por mês.  

É lógico que sempre necessitará da realização de estudos econômicos para 

verificar a viabilidade dos investimentos na separação e tratamento de águas cinzas em 

edifícios, pois uma análise custo-benefício direcionar para escolha do método mais 

adequado de tratamento. Além disso, essa avaliação poderá levar em conta a utilização de 

águas pluviais, caso a mesma propicie melhores condições para a viabilidade econômica do 

projeto. 

 

 

2.4.2 Captação e aproveitamento de água pluvial 

 

A captação e o aproveitamento de águas pluviais é uma outra medida não-

convencional para conservação da água. Este sistema já é uma prática bastante comum em 

muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, onde hoje várias cidades já fazem uso desta 

técnica, principalmente nas regiões áridas e semi-áridas do Nordeste.  

O emprego de sistemas para captação e aproveitamento de águas pluviais é 

considerado uma tecnologia relativamente simples e econômica, que consiste na coleta, 

armazenamento e tratamento simplificado, fornecendo água de boa qualidade para usos 

menos nobres que não necessitam da qualidade de potável. 

Em suma, pode-se dizer que a viabilidade desses sistemas depende de três fatores 

básicos: 
 

• Índice pluviométrico da região; 
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• Área de coleta; 

• Demanda dos pontos de consumo de água. 

 

A água da chuva tem em sua composição diversas substâncias. Mengotti de 

Oliveira (2005) adverte que em algumas áreas urbanas ela pode conter componentes 

prejudiciais ao homem, como por exemplo, o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio 

emitidos pelos automóveis e pelas indústrias.  

As técnicas para captação e aproveitamento de água pluvial para abastecimento 

doméstico podem apresentar simples ou complexas instalações, como também ser utilizado 

em pequenas ou grandes áreas. A construção de sistemas complexos se diferencia por 

apresentar um ou mais reservatórios e um sistema de distribuição agregado, seja para 

irrigação de jardins ou para limpeza de vasos sanitários. 

De acordo com informações associadas dos autores May (2004) e Gonçalves et al 

(2005), apresentam-se abaixo as principais etapas e componentes de um projeto de sistema 

captação e aproveitamento de água pluvial, onde a descrição sintética de cada etapa 

encontra-se exposta na tabela 2.14: 
 

a) Determinação da precipitação média local (mm/mês); 

b) Determinação da área de coleta; 

c) Determinação do coeficiente de escoamento superficial; 

d) Caracterização da qualidade da água pluvial; 

e) Projeto do reservatório de descarte; 

f) Projeto do sistema de armazenamento; 

g) Projeto do sistema de condutores; 

h) Identificação dos usos da água; 

i) Estabelecimento do sistema de tratamento. 

 

O tratamento da água de chuva para reúso em vasos sanitários deve ser realizado 

com desinfecção para segurança e saúde dos usuários. Se for usado cisterna ou mesmo 

algum tipo de reservatório no nível térreo para armazenamento, haverá a necessidade de se 

implantar um sistema de recalque para levar a água até os pontos de utilização do edifício. 
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Tabela 2.14 – Etapas do sistema de captação e aproveitamento de água pluvial 
 

 

ETAPAS DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL 
a) Determinação da precipitação média local (mm/mês):  
 

É fator determinante do potencial de captação, uma informação fundamental para instalação do sistema, que deve ser estabelecida em função de dados 
mensais publicados em nível nacional, regional ou local. O índice pluviométrico mensal mede quantos milímetros chove por mês em um determinado 
lugar por cada metro quadrado; 
 
b) Determinação da área de coleta:  
 

São locais impermeáveis, como telhados ou lajes das edificações, pátios, estacionamentos e calçadas. No caso de telhados, pode ser construído por 
vários materiais como cerâmica, zinco, fibrocimento, ferro galvanizado, concreto armado, plástico, vidro, policarbonato, manta asfáltica, etc., desde que 
obedeça às orientações da NBR-10844, norma própria para instalações prediais de águas pluviais; 
 
c) Determinação do coeficiente de escoamento superficial:  
 

É determinado em função do material e do acabamento da área de coleta, podendo variar de acordo com o tipo de solo, vegetação, pavimentação e/ ou 
telhado utilizado para captação. Este coeficiente faz referência à perda de água por evaporação, vazamentos, lavagem de telhados, visto que o volume 
de água de chuva precipitado não é o mesmo que será aproveitado para armazenamento e posterior uso. Alguns autores citados por May (2004) 
também o denominam de coeficiente Runoff, e alegam que o mesmo sofre influência de muitos parâmetros locais como projeção e inclinação da 
superfície horizontal de coleta, pois serão beneficiadas se estiverem no sentido do vento dominante; 
 
d) Caracterização da qualidade da água pluvial:  
 

Deve ser feita utilizando sistemas automáticos de amostragem após períodos variáveis de estiagem. Tem como objetivo fornecer elementos para o 
cálculo do reservatório de descarte. Por ser externa, a área de coleta está sempre vulnerável à contaminação de diversas origens, como poluentes 
atmosféricos, folhas, galhos, pequenos animais e seus excrementos, entre outros contaminantes. Em função da sua qualidade, mesmo com o emprego 
de grade nos coletores, deve-se sempre descartar os primeiros litros da água pluvial a cada chuva, chamada de água de limpeza do telhado; 
 
e) Projeto do reservatório de descarte:  
 

Destina-se à retenção temporária e posterior descarte da água coletada na fase inicial da precipitação. Há diversas técnicas manuais ou automáticas 
para descarte desta água de limpeza do telhado, entre os quais, sistemas mais simples que utilizam tonéis com sistema de registro de gaveta até o uso 
de reservatórios de auto-limpeza com torneira de bóia de fechamento automático para assegurar uma água de chuva de melhor qualidade; 
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(Continuação da tabela 2.14) 
 
f) Projeto do sistema de armazenamento:  
 
O reservatório é o componente mais dispendioso do sistema e deve ser proposto de acordo com as necessidades do usuário para que o projeto não seja 
inviabilizado economicamente. A capacidade mínima do reservatório é calculada em virtude da área de coleta, do regime de precipitação local e das 
características de demanda específica de cada edificação. O sistema de armazenamento deve ser dimensionado de modo a evitar perdas por cheias ou por 
falta d’água devido a dimensões inferiores à necessária. A quantidade de água de chuva armazenada pode atender a diversas situações, suprindo uma 
demanda de somente alguns dias, de 1 a 2 meses, de 6 meses ou até mesmo de um ano inteiro. O melhor recipiente para se armazenar a água da chuva 
(bem como a potável) é a cisterna (reservatório subterrâneo), que sem receber luz ou calor, retarda a ação das bactérias; 
 
g) Projeto do sistema de condutores:  
 
Os condutores horizontais (calhas) e verticais (tubos de queda), que transportam as águas pluviais coletadas até um sistema de armazenamento, após 
passagem pelos reservatórios de descarte. Para evitar entupimentos nos condutores, podem ser utilizados grades ou filtros retentores de folhas, galhos ou 
quaisquer materiais grosseiros, que são colocados juntos às calhas ou nas tubulações verticais (figura 2.2).   As calhas e tubos de quedas deverão ser 
dimensionados de forma a evitar perdas significativas do volume precipitado. Estão incluídos ainda no projeto, as linhas de distribuição das águas pluviais 
tratadas, após as unidades de tratamento, as unidades de recalque, e eventuais reservatórios de distribuição complementares; 
 
h) Identificação dos usos da água: 
 
Os usos mais comuns são a irrigação de áreas verdes, torres de resfriamento de sistemas de ar-condicionado, lavagens de pisos e veículos, descarga em 
toaletes, sistema de controle de incêndio, etc; 
 
i) Estabelecimento do sistema de tratamento: 
 
O sistema de tratamento depende da qualidade da água coletada e do seu destino final. Por isso, faz-se necessário análises da composição física, química 
e bacteriológica da água de chuva para caracterizá-la, determinar seus parâmetros de qualidade e verificar a necessidade e o tipo de tratamento mais 
adequado ao uso pretendido. De maneira geral, considerando os usos mais comuns são empregados sistemas de tratamento compostos de unidades de 
sedimentação natural, filtração simples e desinfecção com cloro ou com luz ultravioleta. 
 
Fonte: Elaboração própria com base em May (2004) e Gonçalves et al (2005). 
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Figura 2.2: Sistema de grade localizada sobre a calha 
Fonte: Waterfall apud May (2004) 

 
 

Alguns cuidados especiais devem ser realizados mediante a instalação e 

manutenção de sistemas de captação a aproveitamento de água pluvial, tendo como 

base as recomendações de May (2004) e Gonçalves et al (2005), são demonstrados a 

seguir: 

• Evitar a entrada de luz do sol no reservatório para diminuir a proliferação 

de microorganismos; 

• Manter a tampa de inspeção sempre fechada; 

• Usar grade ou tela na saída do extravasor para evitar a entrada de 

pequenos animais; 

• Efetuar a limpeza do reservatório, no mínimo uma vez por ano, para 

remoção dos depósitos de sedimentos; 

• Exigir reservatórios com pequenas declividades no fundo para facilitar a 

limpeza e remoção da lama; 

• Utilizar a água de chuva coletada somente para consumo não potável; 

• Prever o reabastecimento do reservatório água com água potável, na 

ocorrência de estiagens prolongadas, para garantir o consumo diário; 

• Posicionar a entrada de água potável no reservatório acima da entrada de 

água de chuva para evitar a contaminação do reservatório de água 

potável; 

• Implantar um dispositivo no fundo do reservatório para evitar a turbulência 

na água e não suspender o material sedimentado 

• Usar cor diferenciada para tubulação de água de chuva, como também 

utilizar conexões, sistema de roscas e torneiras diferentes para evitar 

uma possível interconexão com o sistema de água potável; 
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• Realizar análises laboratoriais na água de chuva para verificar a 

necessidade efetuar processos de filtração e cloração; 

• Submeter a qualidade da água distribuída a um processo de 

monitoramento programado; 

• Implantar uma programação visual para alertar quanto à qualidade não 

potável dos novos pontos de consumo da água pluvial; 

• Não realizar a conexão da rede de água potável com a rede de água 

pluvial no sistema de distribuição. 

 

Segundo dados existentes da literatura técnica analisados pelo Gonçalves & 

Hespanhol (2004), percebe-se que a qualidade da água de chuva é influenciada por: 

 

• Localização, regime de chuvas, condições climáticas da região, zona 

urbana ou rural; 

• Características da bacia, densidade demográfica, área impermeabilizada, 

declividade, tipo de solo, área recoberta por vegetação e seu tipo; 

• Tipo e intensidade de tráfego; 

• Superfície drenada e tipo de material constituinte: concreto, asfalto, 

grama ou vegetações rasteiras similares, etc; 

• Lavagem da superfície drenada, freqüência e qualidade da água de 

lavagem. 

 

Gonçalves et al (2005) reforça que o uso de sistemas de coleta e 

aproveitamento de água de chuva propicia, além de benefícios de conservação de 

água e de educação ambiental, a redução do escoamento superficial e a conseqüente 

diminuição da carga nos sistemas urbanos de coleta de águas pluviais e o 

amortecimento dos picos de enchentes, contribuindo para a redução das inundações 

nas grandes cidades. 

 

 

2.5 O reúso de água no setor industrial 
 

Um local de grande potencialidade de reutilização de efluentes de ETE’s é o 

setor industrial, afirma Giordani (2002), visto que várias fases dos processos 

produtivos podem aceitar águas de menor qualidade, sem comprometer a integridade 

do produto final.  
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Segundo o CIRRA, a quantidade e a qualidade de água necessária ao 

desenvolvimento das diversas atividades consumidoras em uma indústria dependem 

de seu ramo de atividade e da sua capacidade de produção (GONÇALVES & 

HESPANHOL, 2004). O ramo de atividade industrial é o fato que define as atividades 

desenvolvidas e quem determina as características de qualidade da água a ser 

empregada. 

Contudo, numa mesma indústria podem ser usadas águas com diferentes 

níveis de qualidade. Já o porte da indústria, relacionado a sua capacidade de 

produção, é quem irá definir qual a quantidade de água necessária para cada uso. 

 De acordo com diversos especialistas na área apresentados numa pesquisa 

realizada por Mierzwa em 2002, as principais opções indicadas para reúso da água na 

indústria são (tabela 2.15): 

 

Tabela 2.15 – Principais opções para reúso de água na indústria 
AUTORES DE REFERÊNCIA INDICAÇÃO DE USO 

 
 
ASANO, 1991. 

• Refrigeração; 
• Alimentação de caldeiras; 
• Água de processo; 
• Construção pesada. 
 

 
CROOK, 1996. 

• Todas citadas em ASANO, 1991; 
• Lavador de gases. 
 

 
 
HESPANHOL, 1997. 

• Todas citadas em ASANO, 1991; 
• Lavagem de pisos e peças; 
• Irrigação de áreas verdes. 
 

BEECKMAN, 1998. 
 

• Todas citadas em ASANO, 1991; 
 

MUJERIEGO e ASANO, 1999. • Todas citadas em ASANO, 1991; 
 

Fonte: Mierzwa, 2002. 
 

Dentre as várias fases do processo produtivo em que existem possibilidades 

de reúso de efluentes de ETE’s, os sistemas de resfriamento se constituem em um 

local de grande potencialidade, pois, independente do tipo de produto a ser 

manufaturado, a qualidade da água requerida para o resfriamento é a mesma, ou seja, 

o processo de adequação do efluente ao uso seria o mesmo para todas indústrias 

(Giordani, 2002). 

No reúso para fins industriais, Hespanhol (2003) sugere uma classificação 

arbitrária, conforme as possibilidades existentes no contexto interno e externo às 

indústrias:  
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• Reúso macroexterno: reúso de efluentes provenientes de estações de 

tratamento administradas por concessionárias ou de outra indústria; 

• Reúso macrointerno: uso interno de efluentes, tratados ou não, 

provenientes de atividades realizadas na própria indústria. 

 

Dessa forma, considera-se que a prática de reúso macrointerno pode ser 

implantada de duas maneiras distintas: 

• Reúso em Cascata: o efluente originado em um determinado processo 

industrial é diretamente utilizado em um processo subseqüente, devido ao 

fato das características do efluente disponível serem compatíveis com os 

padrões de qualidade da água a ser utilizada. 

• Reúso de efluentes tratados: é o tipo de reúso mais amplamente discutido 

atualmente. Consiste na utilização de efluentes que foram submetidos a 

um processo de tratamento. 

 

Dentro da filosofia de minimização da demanda de água e da geração de 

efluentes, o Manual elaborado por Gonçalves & Hespanhol (2004) enfatiza a 

importância de ser priorizado o reúso em cascata, pois ao mesmo tempo em que o 

consumo de água é minimizado o volume de efluente a ser tratado é reduzido. 

A água como solvente universal incorpora vários elementos, sendo 

dificilmente encontrada pura na natureza. No caso de efluentes industriais, onde as 

concentrações de contaminantes são geralmente altas, faz-se necessário, na maioria 

das vezes, um tratamento com avançada tecnologia para adequar o efluente ao uso. 

Mesmo assim, cabe observar que a elevação da concentração de contaminantes 

específicos é uma condição que limita o potencial de reúso e caso ela não seja 

devidamente considerada, poderá comprometer o desenvolvimento das atividades nas 

quais a água de reúso será aplicada. Esse tipo de preocupação é relevante, por que à 

medida que a demanda de água e a geração de efluentes são reduzidas, ocorre uma 

elevação na concentração de contaminantes no efluente remanescente, uma vez que 

a carga de contaminantes não se altera. 

É, portanto, dentro desse contexto que Dantas apud Giordani (2002) ressalta 

o cuidado no qual se deve ter com a qualidade da água em operações de reúso, a 

exemplo, nas torres de resfriamento industrial, onde se registra a ocorrência de vários 

problemas de degradação dos equipamentos que utilizam a água pós-tratamento. 

Dentre esses problemas os quatro mais freqüentes citados por Dantas apud Giordani 

(2002) são: 
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• Incrustações: são depósitos salinos decorrentes da precipitação de sais 

quando sua concentração ultrapassa o limite da solubilidade. O cálcio em 

forma de carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, ou fosfato de cálcio é o 

principal agente causador. As incrustações reduzem a eficiência das 

trocas de calor porque funcionam como um isolante térmico; 

• Corrosão metálica: ocorre em materiais metálicos em contato com a água 

constituída de impurezas como sais ou gases dissolvidos, sólidos em 

suspensão e crescimento biológico. Quanto maior é a condutividade 

elétrica da água, maior será a velocidade de corrosão. Seu tratamento 

básico consiste na aplicação de inibidores de corrosão, dispersantes e 

biocidas; 

• Crescimento biológico: o ambiente úmido e morno, aliado aos nutrientes 

orgânicos presentes nos efluentes tratados principalmente o nitrogênio e 

fósforo, favorece o crescimento de microorganismos como algas, fungos 

e bactérias que se instalam na superfície diminuindo ou bloqueando o 

fluxo da água. Utilizam-se elementos químicos tóxicos (biocidas e 

biostáticos) para se evitar ou controlar o crescimento biológico desses 

microorganismos; 

• Formação de fouling: é caracterizado pelo acúmulo na superfície da água 

de material orgânico ou inorgânico (oriundo de crescimento biológico), 

sólidos suspensos, lodo, produtos de corrosão e elementos inorgânicos. 

Controla-se o problema com a adição de dispersantes químicos para 

evitar a formação das partículas ou através da remoção por processos de 

filtração, principalmente do fósforo que reduz a concentração de 

contaminantes. 

 

Mesmo diante de tais problemas, entende-se que a adoção de 

procedimentos para o uso de efluentes tratados em ETE’s, unidades ou processos 

industriais, em substituição à fonte de água potável, é uma técnica que deve ser 

considerada viável nos dias atuais para reduzir o volume de água captado pela 

indústria. 

Desse modo, os autores do Manual de Conservação e Reúso de Água 

(Gonçalves & Hespanhol, 2004) afirmam que a adoção destas práticas se constitui 

num passo importante e estratégico para se alcançar o desenvolvimento sustentável, 

sobretudo diante dos possíveis benefícios ambientais, econômicos, e sociais passíveis 

de serem alcançados pelas indústrias, como demonstra a tabela 2.16. 
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Tabela 2.16 – Benefícios pela prática da conservação e reúso de água na indústria 
BENEFICIOS DA CONSERVAÇÃO E REÚSO DE AGUA NA INDUSTRIA 

 
 
 
AMBIENTAIS 

a) Redução do lançamento de efluentes industriais em cursos d´água, 
possibilitando melhorar a qualidade das águas interiores das regiões mais 
industrializadas; 

 
b) Redução da captação de águas superficiais e subterrâneas, possibilitando 

uma situação ecológica mais equilibrada; 
 

c) Aumento da disponibilidade de água para usos mais exigentes como 
abastecimento público, hospitalar, etc. 

 
 
 
 
 
ECONOMICOS 

a) Conformidade ambiental em relação a padrões e normas ambientais 
estabelecidos, possibilitando melhor inserção dos produtos brasileiros 
nos mercados internacionais; 

 

b) Mudanças nos padrões de produção e consumo; 
 

c) Redução dos custos de produção; 
 

d) Aumento da competitividade do setor; 
 

e) Habilitação para receber incentivos e coeficientes redutores dos fatores 
da cobrança pelo uso da água. 

 
 
 
 
SOCIAIS 

a) Ampliação da oportunidade de negócios para as empresas fornecedoras 
de serviços e equipamentos, e em toda a cadeia produtiva; 

 

b) Ampliação na geração de empregos diretos e indiretos; 
 

c) Melhoria da imagem do setor produtivo junto à sociedade, com 
reconhecimento de empresas socialmente responsáveis. 

 
 Fonte: Manual de conservação e reúso de água para o setor industrial (GONÇALVES & HESPANHOL, 

2004). 
 

Entretanto, convêm salientar que, em função da complexidade das atividades 

industriais, para se aplicar à prática de reúso deve-se conduzir um estudo detalhado 

antes de se implantar cada uma das opções disponíveis. Segundo o Gonçalves & 

Hespanhol (2004), em muitos casos, faz-se até necessário promover alterações nos 

procedimentos de coleta e armazenagem de efluentes, principalmente quando o 

enfoque é o reúso em cascata. 

Inclusive, acrescenta-se ainda que a opção pelo reúso de efluentes tratados 

só pode ser analisada após avaliação e implantação de todas as alternativas para a 

otimização do uso da água e minimização de efluentes por meio do reúso em cascata. 

Por fim, Mierzwa (2002) enfatiza que a prática de reúso é uma das 

componentes para o gerenciamento de águas e efluentes, assim como para a 

preservação dos recursos naturais e controle da poluição ambiental, mas que deve 

estar vinculada a outras medidas que visem à racionalização do uso da água e demais 

recursos naturais. Acrescenta ainda, que se assim não o for, pouco será mudado em 

relação ao conceito de tratamento end of pipe (fim de tubo), o qual prevaleceu por 
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muitas décadas e resultou nos problemas de poluição e escassez de água que 

estamos vivenciando hoje e que, provavelmente, vão se agravar ao longo do tempo. 

 

 

2.6 Critérios de qualidade da água quanto ao uso e reúso 
 

Segundo Blum (2003), nas atividades econômicas do homem, o conceito de 

qualidade é invariavelmente associado ao uso de um bem ou serviço. Dessa 

associação derivam as definições de qualidade baseadas em adequação ao uso, 

satisfação do usuário, e ao estabelecimento de padrões de qualidade, ou seja, 

características que definem um bem ou serviço que atende às necessidades do uso a 

que ele se destina. 

No Brasil, de acordo com Silva & Martins (2004), não existem normas 

específicas para reúso planejado da água, e sim, somente para o estabelecimento de 

limites máximos de impurezas para cada destino ou uso específico. Estes limites, os 

chamados de padrões de qualidade, foram atualizados no ano 2005 pela resolução 

nº357 do CONAMA8 (Conselho Nacional de Meio Ambiente), onde estão subdivididos 

em nove classes para águas doces, salobras e salinas. A tabela 2.17 expõe as cinco 

classes referentes aos padrões atribuídos para águas doces. 

Nesse contexto, é importante ressaltar que a água destinada ao consumo 

humano deve igualmente obedecer às características de qualidade exigidas pelo 

padrão de potabilidade, conforme determina a portaria do Ministério da Saúde nº518 

de 2004. Ainda, a portaria MS nº518/04 também estabelece alguns procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle e a vigilância da qualidade da água para 

consumo humano. 

Os programas de reúso da água objetivam, dentre outros aspectos, a 

preservação dos corpos hídricos por meio do seu uso sustentado. De forma sucinta, 

apresenta-se alguns critérios gerais norteadores de um programa de reúso, baseado 

em exposições de Blum (2003), quanto à qualidade da água produzida: 

 

• Proteção à saúde pública - o reúso não deve resultar em riscos sanitários 

à população; 

• Aceitação da água pelo usuário quanto a sua aparência estética e odor – 

a água de reúso não deve apresentar cor e turbidez perceptíveis para não 

causar nenhum tipo de rejeição por parte do usuário; 

                                                 
8 A resolução nº357 é a versão atualizada da resolução nº20 do CONAMA, de 1986. 
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• Preservação do meio ambiente - o reúso não deve acarretar prejuízos e 

desequilíbrio que afete a qualidade dos ecossistemas; 

• Qualidade da fonte da água – os efluentes devem ser submetidos a um 

confiável e seguro sistema de tratamento assegurando em quantidade e 

qualidade a posterior reutilização da água; 

•  Adequação da qualidade ao uso pretendido - a qualidade da água deve 

atender às exigências relativas aos usos a que ela se destina. Aos usos 

específicos, por exemplo, de processos industriais onde a garantia da 

qualidade irá evitar danos aos equipamentos e assegurar a integridade 

das tubulações de distribuição.   

 

Tabela 2.17 – Classificação das águas quanto ao seu uso 
Classificação Uso destinado à água 

Classe Especial 
a) Ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 
b) À preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; 
c) À preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação 
de proteção integral. 

 
 
Classe I 

a) Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 
simplificado; 
b) À proteção das comunidades aquáticas; 
c) À recreação de contato primário (natação, esqui aquático, mergulho); 
d) À irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que 
se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem 
remoção de película; 
e) À proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas; 

 
Classe II 

a) Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 
convencional; 
b) À proteção das comunidades aquáticas; 
c) À recreação de contato primário (natação, esqui aquático, mergulho); 
d) À irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de jardins, campos de 
esporte e lazer de contato direto com o público; 
e) À aqüicultura e à atividade de pesca. 

 
Classe III 

a) Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 
convencional ou avançado; 
b) À irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 
c) À pesca amadora; 
d) À recreação de contato secundário; 
e) À dessedentação de animais. 

Classe IV 
a) À navegação; 
b) À harmonia paisagística; 
 

Fonte: Resolução nº357 do CONAMA, 2005. 
 

Os critérios e padrões de qualidade da água expostos pela resolução nº357 

do CONAMA visam primordialmente proteger a saúde humana. Conforme citado 

anteriormente, para as várias possibilidades de reúso existentes podem ser 

estabelecidos padrões de acordo com o fim desejado, seja em termos de padrões 

físicos, como também químicos e microbiológicos. 
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Assim, dada a ciência de que as exigências mínimas para o uso da água 

não-potável são determinadas em função das diferentes atividades, o documento 

elaborado por Gonçalves et al (2005) definiu classes de água para reúso em 

edificações que resumem os critérios para a qualidade da água nas diversas 

atividades, a conferir na tabela 2.18. 

 
Tabela 2.18 – Padrões de qualidade da água para reúso 

Fonte: Elaboração própria com base em Gonçalves et al (2005): Conservação e reúso da água em 
edificações. 

CLASSES DE ÁGUA PARA REÚSO ATIVIDADES INDICADAS 

Água de Reúso Classe 1 

 

 a) Descarga de bacias sanitárias; 
 b) lavagem de pisos; 
 c) Fins ornamentais (chafarizes, espelhos de água etc.); 
 d) Lavagem de roupas; 
 e) Lavagem de veículos. 
 

Água de Reúso Classe 2 

Usos preponderantes associados às fases de construção da 
edificação: 
 a) Lavagem de agregados; 
 b) Preparação de concreto; 
 c) Compactação do solo; 
 d) Controle de poeira. 
 

Água de Reúso Classe 3 
 a) Irrigação de áreas verdes; 
 b) Rega de jardins. 
 

Água de Reúso Classe 4 
Resfriamento de equipamentos de ar-condicionado (torres de 
resfriamento). 
 

 

Já Silva & Martins (2004), então, ressaltam que os critérios para reúso variam 

de país para país e dependem também da aceitação popular, da conscientização e da 

superação do preconceito sobre o assunto. No entanto, Blum (2003) reforça ainda que 

maiores cuidados devem ser tomados quando se pratica reúso, pois a água pode ser 

um importante veículo para o contato humano e desenvolvimento de doenças 

provocadas por patógenos ou por substâncias químicas potencialmente tóxicas. 

Segundo Giordani (2002), as informações disponíveis atualmente indicam 

que quase todos os microorganismos patogênicos sobrevivem no solo e na água em 

tempo suficiente para representarem um perigo ao potencial aos envolvidos no 

processo de reúso. 

Dessa forma, um quadro elaborado por Lavrador Filho (1987), apresenta 

sinteticamente os riscos sanitários relativos às diversas formas de reúso. Como pode 

se verificar na tabela 2.19, os riscos ocorrem através do contato do usuário com a 

água de reúso, seja, na irrigação, ou no contato indireto, na utilização dos locais 

irrigados com o esgoto tratado. 
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Tabela 2.19 – Riscos à saúde associados às formas possíveis de reúso 
FORMAS DE 

REÚSO 
RISCOS À SAUDE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DO 

RISCO 

Contaminação de culturas com 
organismos patogênicos 

Tratamento adequado; eliminar contato 
direto do efluente com culturas 
comestíveis; substituição da cultura. 
 

Contaminação direta dos 
trabalhadores. 
 

Tratamento adequado; educação dos 
trabalhadores a respeito da necessidade 
de adequados hábitos de higiene pessoal. 
 

Contaminação do público por 
aerossóis.  

Tratamento adequado; fixação de zonas 
neutras com cercas vivas entre as áreas 
irrigadas e as zonas residenciais ou vias 
públicas. Substituição do método de 
irrigação. 

Contaminação de animais que se 
alimentam das pastagens irrigadas. 

 
Tratamento adequado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRICOLA 

Contaminação de peixes e lagoas. 
Tratamento adequado; e controle de 
vetores. 
 

Conexão cruzada entre os sistemas 
de água potável e de reúso. 

Adequação diferenciação (código de 
cores, materiais diferentes, etc) entre os 
sistemas. Sinalização adequada. 
 

 
 
 
 
INDUSTRIAL Se usada como água de processo, 

contaminação de produtos 
comestíveis. 

Tratamento adequado. 
 

 
Doenças de veiculação hídrica, 
infecção dos olhos, ouvido e nariz. 

 
Tratamento adequado; restrição ao 
contato direto com a água. 

 
 
 
RECREACIONAL Ingestão de contaminantes químicos 

ou irritação dos olhos e mucosas, 
devido aos efluentes industriais. 

Reduzir ou eliminar descargas 
industriais. Tratamento adequado. 
Restrição ao contato direto.  

 
 
RECARGA DE 
AQUIFERO 
SUBTERRANEO 

Contaminação de aqüíferos como 
fonte de água potável. 

Tratamento adequado anterior à recarga: 
o efluente deve percorrer uma certa 
distância através do solo; adequada 
diluição com águas naturais do aqüífero; 
assegurar tempo de detenção mínimo do 
aqüífero. 

Conexão cruzada entre os sistemas 
de água potável e de reúso. 

Tratamento adequado; adequada 
diferenciação entre os sistemas. 
Sinalização. 
 

 
 
 
REÚSO URBANO 
NÃO POTAVEL Contato com a água recuperada 

utilizada na irrigação de parques e 
jardins ou lavagens de ruas. 

Tratamento adequado; irrigação e 
lavagem em horários de pouco contato 
com o público; restrição à irrigação com 
aspersão.  

 
REÚSO PARA 
FINS POTÁVEIS 

Ingestão de contaminantes biológicos 
e químicos. 

Tratamento adequado; monitoramento da 
qualidade da água antes da distribuição e 
outras medidas. 

Fonte: Lavrador Filho, 1987. 
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Além disso, pode ocorrer a contaminação pela conecção cruzada entre os 

sistemas de abastecimento potável e não-potável, ou até mesmo na utilização 

equivocada da rede de reúso para fins potáveis. 

Assim, para mitigar essas possibilidades de contaminação, Giordani (2002) 

relata que alguns países estabeleceram certas diretrizes, como a diferenciação pela 

cor laranja das tubulações de reúso, indicando a procedência da água (esgoto tratado) 

e também a adoção de uma pressão inferior na adutora da água de reúso em relação 

à adutora de água potável. 

Por fim, faz necessário ressaltar, segundo Gonçalves et al (2005), que a 

normalização brasileira ainda não contempla todos os requisitos necessários para a 

implementação de sistemas alternativos de abastecimento de água. Dessa forma, esta 

pesquisa apresenta conceitos e exigências que devem ser aprimorados e adaptados a 

cada nova situação de projeto. 

 

 

2.7 As práticas e referências legais em conservação da água 
 

No início da década de 70, o súbito aumento do custo do petróleo levou o 

governo dos Estados Unidos a obrigar as empresas de serviços públicos a 

desenvolverem projetos em economia de energia.  

Na mesma época da crise do petróleo, segundo Cardia & Alucci (1998), 

ocorreram também sérios problemas de abastecimento de água em alguns estados 

norte-americanos, provocados pela combinação de secas com o aumento do consumo 

de água. Diante de tais problemas, as concessionárias de água adotaram políticas de 

restrição de consumo e de estímulo à auto-restrição por intermédio de campanhas 

educativas, racionamentos, multas e aumento de tarifas.  

Em paralelo a estas crises, a sociedade testemunhava no ano de 1972 

eventos decisivos para a evolução do movimento ambientalista no mundo. O “Clube 

de Roma” publicou o relatório “Os limites do crescimento”9, um clássico da literatura 

ambientalista, alertando a humanidade para um possível colapso decorrente do 

incessante crescimento material da sociedade. 

Ao mesmo tempo, realizava-se na Suécia, a “Conferência da ONU sobre o 

Ambiente Humano”10 na qual estabelecia uma visão global e princípios comuns de 

                                                 
9 O Relatório foi elaborado pelo Clube de Roma entre os anos de 1968 e 1972. 
10 Igualmente conhecida como a Conferência de Estocolmo, o evento foi um marco histórico-político 
internacional, criando a “Declaração sobre o Ambiente Humano” e ainda um “Plano de Ação Mundial”. 
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orientação à humanidade para a preservação e melhoria do ambiente humano (DIAS, 

2000). 

Em 1987, os problemas ambientais voltaram a ganhar destaque perante a 

comunidade mundial com a publicação do relatório “Nosso Futuro Comum” pela 

Comissão de Brundtland. Um dos principais temas de análise da comissão eram os 

vínculos entre pobreza, desigualdade e deterioração ambiental no mundo. Essa época 

foi também marcada pela consolidação do termo desenvolvimento sustentável. 

Igualmente, a realização Rio-92, Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento e o Meio Ambiente na cidade do Rio de Janeiro em 1992, teve a 

participação de 170 países e grande repercussão mundial com a criação da Agenda 

21. 

Todos esses acontecimentos despertaram a consciência mundial para a 

questão da capacidade de suporte do meio ambiente em atender às demandas de 

consumo das sociedades industrializadas e dos países em desenvolvimento. 

Atualmente, podem-se identificar diferentes intenções em todo o mundo em 

prol da proteção dos recursos hídricos, tais como: conservação para provimento extra 

de água, prevenção de poluição, recuperação de nutrientes para agricultura, economia 

em tratamento de águas residuárias, recarga do lençol freático, sustentabilidade na 

administração dos recursos hídricos, dentre outros. A variedade dessas práticas se 

explica pela necessidade de cada país em se adaptar às suas particularidades 

ambientais e culturais. 

Nesse contexto, a pesquisa apresenta algumas iniciativas em conservação 

da água desenvolvidas no Brasil e no mundo, em especial, programas de uso racional 

com enfoque em ações tecnológicas e reúso planejado da água para fins não 

potáveis. 

 

 

2.7.1 As iniciativas internacionais 

  

Em 1918, o Departamento de Saúde Pública do Estado da Califórnia 

estabeleceu os “Primeiros Regulamentos para utilização de esgotos com propósito de 

irrigação na Califórnia”. Antes da difusão de práticas e regulamentos, nas décadas de 

setenta e oitenta, o Estado da Califórnia era a única referência legal válida para 

recuperação, reúso e reciclagem de águas residuárias.  

A Agência de Proteção Ambiental (EPA), criada em 1992 pelos Estados 

Unidos, divulgou em nível federal critérios e recomendações para reúso de água, no 

entanto, cada estado que possui sistemas de reúso definiu suas próprias 
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regulamentações. De acordo com Muffareg (2003), a OMS (Organização Mundial de 

Saúde) e o Banco Mundial patrocinaram vários estudos em conservação da água. A 

EPA igualmente executou vários estudos e comparou as leis estatais existentes e 

recomendações emitidas na época.  

As indicações americanas são seguidas pela maior parte dos países 

industrializados. Já nos países em desenvolvimento, há uma tendência maior à 

aceitação dos critérios de qualidade da água estabelecidos pela OMS, visto que esta 

organização indica padrões menos exigentes (GIORDANI, 2002). Contudo, mesmo 

após a publicação do Guidelines for water reuse pela EPA, houve somente uma 

pequena evolução na Europa quanto às leis para recuperação e reúso de esgoto 

doméstico e industrial. 

Entretanto, a França é uma exceção à regra dos países industrializados, visto 

que a emissão de diretrizes para reúso11 foi baseada em critérios da OMS, porém, o 

documento acrescenta restrições técnicas para irrigação e estabelece distâncias entre 

locais de irrigação com áreas residenciais e estradas. 

O desenvolvimento intensivo de irrigação de culturas no Sul-ocidental do país 

e a redução na oferta de água na região de Paris motivaram a expansão das técnicas. 

Os projetos implementados chegam a um montante de 3.000ha, agregando uma 

grande variedade de aplicações: jardinagem, pomares, plantações de cereais, de 

arvores e florestas, pastagens e campos de esportes. Um dos maiores sistemas de 

reúso da Europa se localiza na cidade de Clermont-Ferrand. No lugar é realizada a 

irrigação de mais de 700ha de culturas alimentícias (principalmente de milho), 

processadas industrialmente com a reutilização de 10.000m³/dia de efluentes tratados 

através da técnica de lodos ativados. 

Com base na pesquisa realizada por Giordani (2002) e Muffareg (2003) sobre 

as legislações e iniciativas internacionais, apresentam-se alguns países que merecem 

destaque quanto à aplicação de técnicas em conservação de água: 

• Itália - os esgotos tratados usados principalmente para irrigação na 

agricultura cobrindo mais de 4.000 ha. Na cidade de Emilia Romagna, um 

dos maiores projetos, utiliza-se mais de 450.000 m3/ano de efluentes 

tratados para irrigação de aproximadamente 250 há; 

• Espanha - novo Plano Nacional dos Recursos Hidrológicos incentiva o 

desenvolvimento de projetos em conservação da água. As províncias de 

Andaluzia, Catalunha e Baleares já possuem prescrições legais relativas 

ao reúso. Várias regiões aplicam o esgoto tratado em irrigação de 
                                                 
11 “Diretrizes de Saúde para o reúso pós-tratamento de águas residuárias para agricultura e irrigação de 
espaços verdes” (CSHPF, em 1991, apud MUFFAREG, 2003) 
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campos de esportes, irrigação agrícola, recarga dos aqüíferos 

subterrâneos (para impedir a intrusão salina) e incremento da vazão nos 

rios; 

• Suíça - alto nível de tratamento de águas residuárias onde 95% da 

população já estão conectados a uma ETE. A qualidade das águas de 

superfície é muito boa, somente em regiões com agricultura intensiva, as 

concentrações de nitrato nas águas subterrâneas são bastante altas (25 a 

40 mg/l). Águas subterrâneas de outras fontes (>70%) são usadas 

diretamente ou passam por simples processo de tratamento para produzir 

água potável; 

• Suécia: em áreas onde o recurso é escasso, as águas residuárias são 

armazenadas em grandes reservatórios, por até nove meses antes de 

serem utilizadas em irrigação. Estes projetos foram beneficiados pelo 

baixo custo, pela segurança no tratamento e pela criação de novas fontes 

de abastecimento para irrigação na agricultura; 

• Portugal – no geral, entre 35.000 a 100.000 ha de plantações são 

irrigados com águas residuárias tratadas. Uma nova ETE, perto de 

Lisboa, irá proporcionar a irrigação de mais 1.000 ha. Logo em breve 

lançará normas e orientações para reúso de águas; 

• Reino Unido - exemplos de reutilização de efluentes tratados para 

irrigação de campos de golfe, parques, vegetação nas estradas, lavagens 

de carro e refrigeração. Vários sistemas operam para reciclar águas 

provenientes de máquinas de lavar, lavatórios dos banheiros e chuveiros 

para reutilizar nas descargas dos vasos sanitários. Em alguns casos, são 

integradas a esses sistemas à captação de águas pluviais provenientes 

do próprio telhado das casas; 

• Japão - cerca de 15 milhões m³/dia de efluentes urbanos tratados são 

reusados por indústrias, o que representa 41% do volume reutilizado no 

país; 

• Peru - o Ministério de Agricultura iniciou, em 1991, um projeto nacional de 

irrigação com águas servidas tratadas, para ampliar a fronteira agrícola 

em 18.000 ha irrigados por esgoto tratado produzidos pelas principais 

cidades da costa peruana. 

 

Igualmente no Leste do Mediterrâneo, é possível encontrar práticas de 

irrigação com efluentes domésticos tratados, conforme cita Setti (1995) apud Giordani 

(2002) esta iniciativa em 17 países: Afeganistão, Bahvain, Chipre, Egito, Irã, Jordânia, 
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Kuwait, Líbia, Marrocos, Oman, Paquistão, Quatar, Arábia Saudita, Síria, Tunísia, UAE 

e Yemen.  

Hoje, verifica-se que inúmeros países já desenvolvem programas e aplicam 

técnicas em conservação da água. Outros exemplos acerca disso, são mostrados na 

tabela 2.20 divulgada pela EPA, no qual é possível observar as causas que motivaram 

as cidades, as medidas propostas e os resultados obtidos após a implementação das 

ações.  

No Brasil, o Centro Internacional de Referência em Reúso de Água (CIRRA12) 

foi criado com o objetivo de promover e disponibilizar recursos técnicos e humanos 

para estimular a implementação de práticas conservacionistas. O CIRRA tem como 

funções básicas: desenvolver pesquisas e tecnologias adequadas; proporcionar 

treinamento e divulgar informações visando à promoção, a institucionalização e a 

regulamentação da prática de reúso no país. 

O Centro, cujo diretor é o professor da USP Ivanildo Hespanhol, é uma 

entidade sem fins lucrativos, vinculada à Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo e à Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. A instituição dispõe de serviços 

de assistência técnica, direcionados basicamente para atender aos órgãos de 

competência pública, destinados à avaliação de projetos, elaboração de planos 

diretores, programas de reúso e de saneamento ambiental. 

O CIRRA ainda desenvolve outras atividades ligadas a cursos e programas 

de treinamento direcionados a temas específicos, como: práticas de reúso, aplicação 

de ferramentas de gestão ambiental, otimização de processos industriais, operação de 

sistemas de tratamento avançado, educação ambiental, estudos de tratabilidade de 

efluentes, entre outros. 

 

 

2.7.2 As iniciativas nacionais 
 

A necessidade de políticas de conservação e de uso racional da água, que 

desde o início da década de 80 já despontava, evidenciou-se claramente a partir do 

Simpósio Internacional sobre Economia de Água de Abastecimento Público, realizado 

em 1986 (ALVES apud SANCHES DA SILVA et al, 2004). 

Contudo, somente em abril de 1997, em articulação com o Ministério do Meio 

Ambiente, com o Ministério das Minas e Energia e o Ministério do Planejamento e 

Orçamento - por meio do Departamento de Saneamento da Secretaria de Política  

 
                                                 
12 Informações extraídas do site do CIRRA no ano de 2005 (www.usp.br/cirra). 
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Tabela 2.20 – Experiências internacionais em conservação da água 
 

 

CIDADE E FATOR CAUSADOR PROGRAMAS E AÇÕES RESULTADOS 

Albuquerque, Novo México: 
Clima seco e aumento populacional geraram 
stress hídrico. 

Emprego de tarifa, instalação de 39.303 equipamentos 
eficientes, educação pública, otimização do uso nos 
setores: industrial, comercial, paisagismo urbano, etc. 

Economia de 45 galões/pessoa/dia (1995 a 
2001) e redução da demanda de pico em 
14%. 

Ashland, Oregon: 
Problemas de suprimento por questões políticas 
e crescimento populacional 
 

Conserto de vazamentos, emprego de tarifa, 
substituição para chuveiros e bacias sanitárias 
economizadores, etc. 

Economia de 395.000 galões/dia, redução da 
demanda em 16% no inverno e do esgoto em 
58 milhões de galões (2001).  

Cary, Carolina do Norte: 
Racionamento d’água devido ao crescimento 
populacional e ao aumento da demanda na 
estação seca. 

Educação pública, procedimentos para rega de jardim e 
irrigação, emprego de tarifa, auditorias do consumo 
residencial, sistemas de reúso, subsídios para equipar 
caixas de descarga, etc. 

Previsão de economia de 4,6 milhões de 
galões/dia,  (16%) na produção de água até o 
final de 2028. 

Gallitzin, Pensilvânia: 
Grandes vazamentos no sistema, altos custos 
operacionais e abastecimento instável. 
 

Sistema de medição, mapeamento do sistema, 
detecção e conserto de vazamentos, etc. 

Redução da demanda em 59% (1994 a 
1998), diminuição das perdas no sistema em 
87% (de 70% para 9%) no ano de 1994. 

Gilbert, Arizona: 
Crescimento populacional nos anos 80 e clima 
árido. 

Estrutura tarifária crescente, requisitos nos códigos dos 
edifícios de equipamentos eficientes e reúso de água, 
monitoramento, irrigação com baixo consumo, etc.  

Sucesso com reúso, construção de nova ETE 
em 1986, várias espécies vivem nos tanques 
de recarga (sem dado do valor economizado). 

Goleta, Califórnia: 
Crescimento da cidade e possível escassez. 
 

Instalação de bacias VDR, restritores de vazão em 
chuveiros, aumento das tarifas, etc. 

Redução de 50% do consumo residencial e 
de 30% do distrito, postergação da ampliação 
da ETE. 

Houston, Texas: 
Falta de suprimentos nos aqüíferos por intrusão 
salina, deslizamentos de terra e inundações.  

Programas educativos, substituição de equipamentos, 
auditorias do consumo, conserto de vazamentos, 
estrutura tarifária crescente, etc. 

Projeto piloto prevê uma redução da 
demanda em 7,3% em 2006, uma economia 
de US$260 milhões. 

Irvine Ranch Water District, Califórnia: 
Crescimento populacional entre anos 80 e 90, e 
aumento da demanda de água potável. 
 

Nova estrutura tarifária com 5 faixas, beneficiando 
quem economiza água e penalizando quem desperdiça. 

Após 5 anos da instituição da nova tarifa, 
redução de 19% da demanda, uma economia 
US$33,2 milhões entre 1991 e 1997. 

Massachusetts Water Resources Authority: 
De 1969 a 1988 ultrapassou em mais de 10%, o 
consumo de 300 milhões de galões/dia para 2,2 
milhões de pessoas. 

Correção de vazamentos, melhoria na medição, 
substituição de equipamentos, programa de 
gerenciamento de água e educação, etc. 

Redução da demanda de 336 para 256 
milhões de galões/dia (1987 a 1997), uma 
economia de US$1,91 milhões de galões/dia. 
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(Continuação da tabela 2.20) 

Fonte: Adaptado de Ywashima (2005) e da Environmental Protection Agency (EPA, 2004) 

CIDADE E FATOR CAUSADOR PROGRAMAS E AÇÕES RESULTADOS 

Metropolitan Water District da Califórnia do Sul: 
Maior distribuidora de água em nível municipal 
nos Estados Unidos 

Substituição de equipamentos, melhorias na irrigação, 
programas de treinamento e projetos de pesquisa 
relacionados à conservação de água, etc. 

Redução de 59 milhões de galões/dia. 

Cidade de Nova York: 
Aumento da demanda no início dos anos 90. 
 

Educação, medição, correção de vazamentos, normas 
para uso da água, substituição em massa de bacias 
sanitárias, etc. 

Redução de 195 para 167 galões/pessoa/dia 
entre 1991 e 1998, uma economia de 20 a 
40% nas contas de água e esgoto. 

Phoenix, Arizona; 
Grande aumento populacional, baixa quantidade 
de chuva, lei estadual exige uso controlado do 
aqüífero após 2025. 

Reforma tarifária, sistema de irrigação eficiente, 
otimização do uso nos setores: industrial, comercial e 
residencial, etc. 

Redução do consumo devido à mudança na 
tarifa e economia de 40 milhões de 
galões/dia. 

Santa Mônica, Califórnia: 
Aumento na compra de água por causa do 
crescimento populacional e contaminação das 
fontes de abastecimento. 
 

Pesquisas em conservação da água, educação, 
implementação de uso racional na irrigação, 
substituição de bacias sanitárias, etc. 

Redução de 14% (água) e 21% (esgoto), 
economia de 1,9 milhões de galões/dia 
(substituição da bacias) e de US$9,5 milhões 
de 1990 a 1995. 

Seatle, Washington: 
Crescimento populacional, verão seco e falta de 
reservatórios com maior capacidade de água. 

Tarifa de água sazonal, códigos para equipamentos 
sanitários, redução de perdas, incentivo para 
tecnologias eficientes e educação pública, etc. 

Sucesso devido a tarifa e aos códigos, 
consumo per capita de água reduziu 20% nos 
anos 90, estima-se uma economia no setor 
comercial de 8 milhões de galões/dia. 

Tampa, Flórida: 
Stress no suprimento de água pelo rápido 
crescimento econômico e populacional (20%). 
 

Substituição de equipamentos eficientes, estrutura 
tarifária crescente, restrições para irrigação, medidas 
para paisagismo e educação pública, etc. 

Redução do consumo em 20% (irrigação), e 
em 15% (programa piloto), consumo per 
capita de água baixou 26% (de 1989 a 2001). 

Wichita, Kansas: 
Previsão de falta de suprimento d’água. 
 

Planejamento integrado do recurso: implementar 
conservação da água, avaliação das fontes de água 
existentes e das não convencionais, etc. 

Análise e resultado do plano: uma matriz com 
27 opções de recursos convencionais e não 
convencionais. 

Barrie, Ontário: 
Necessidade de novas opções de infra-estrutura 
para sistemas de água e esgoto devido ao 
crescimento populacional. 

Plano de conservação focado na substituição de 
chuveiros e bacias sanitárias por equipamentos 
eficientes. 

Redução de 14,5 galões (55 litros) por dia por 
pessoa, economia estimada em 17 milhões 
de dólares canadenses. 
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Urbana (SEPURB) - finalmente instituía na esfera federal um programa voltado para 

conservação da água, chamado de Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água 

(PNCDA). 

 

- Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água (PNCDA) 

 

O PNCDA tem por objetivo geral promover o uso racional da água de 

abastecimento público nas cidades brasileiras, em benefício da saúde pública, do 

saneamento ambiental e da eficiência dos serviços, propiciando a melhor produtividade e 

futuros investimentos para a ampliação dos sistemas. 

O programa tem como objetivos específicos: definir e implementar um conjunto de 

ações e instrumentos tecnológicos, normativos, econômicos e institucionais, concorrentes 

para uma efetiva economia dos volumes de água demandados para consumo nas áreas 

urbanas. (GONÇALVES et al, 1999). 

O Programa é vinculado com a Fundação para Pesquisa Ambiental (FUPAM) e 

com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP). 

Este convênio tem a finalidade de realizar estudos especializados para elaboração de 

Documentos Técnicos de Apoio (DTA). Esses DTAs apresentam as atividades do Programa, 

nas áreas de planejamento das ações de conservação, de tecnologia dos sistemas públicos 

de abastecimento de água e de tecnologia dos sistemas prediais de água e esgoto. 

Dentre os vários DTAs produzidos, destacam-se, em especial, os que contribuíram 

para base metodológica desta pesquisa, tais como: 

 

• DTA- A1: Apresentação do PNCDA; 

• DTA- B2: Subsídios às campanhas de educação pública voltadas para a 

conservação da água; 

• DTA- B3: Medidas de racionalização do uso da água para grandes 

consumidores; 

• DTA- F1: Tecnologias poupadoras nos sistemas prediais. 

 

Muito embora, não há registros de benefícios diretos em economia de água 

gerados pelo PNCDA, este trabalho foi o ponto de partida para o desenvolvimento da 

maioria das iniciativas no Brasil. 

A FIESP em parceria com a ANA/ MMA, com a USP e equipe do CIRRA vem 

desenvolvendo importantes documentos de referência em conservação da água para 

organizar grupos atuantes nos estados brasileiros. Dentre estes trabalhos, merece evidência 

pelas contribuições significativas a esta pesquisa, duas recentes publicações: 
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• Conservação e reúso de água: Manual de orientações para o setor industrial 

(2004); 

• Conservação e reúso da água em edificações (2005). 

 
 

2.7.3 As iniciativas estaduais e municipais 

 

No Brasil já é possível encontrar em diversos estados iniciativas legais, práticas e 

programas técnicos voltados para economia e reúso da água. Nesse contexto, o Estado de 

São Paulo é o pioneiro no assunto e o que tem produzido os melhores resultados no país, a 

exemplo disso, citam-se os programas PURA-USP e o PRÓ-ÁGUA/ UNICAMP. 

 

- Programa de Uso Racional da Água (PURA-USP) 
 

O Programa de Uso Racional da Água foi criado em 1995, por meio de um 

convênio entre o Laboratório de Sistemas Prediais do Departamento de Construção Civil 

(LSP/PCC) da Escola Politécnica da USP, a Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo (SABESP) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (GONÇALVES e 

OLIVEIRA apud SANCHES DA SILVA et al, 2004). 

Iniciado somente no ano de 1997, o PURA-USP tem o objetivo principal de avaliar 

os potenciais de diminuição do volume de água disponibilizados aos edifícios da 

Universidade de São Paulo (USP), através da redução de perdas e do uso racional da água, 

estabelecendo-se uma metodologia que possa ser utilizada em outras universidades. O 

Programa foi estruturado inicialmente em seis macroprogramas, que incluem: 

• Banco de Dados; 

• Laboratório Institucional; 

• Avaliação e Adequação de Tecnologias; 

• Caracterização de Demanda e Impactos da Economia de Água em Edifícios 

Residenciais e Habitações Unifamiliares; 

• Programas da Qualidade; 

• Programas Específicos de Economia de Água em Diferentes Tipos de Edifícios. 

 

Com a expansão dos trabalhos do PURA-USP, o sexto macroprograma passou a 

realizar estudos de caso em diversas escolas e hospitais. O programa ainda prevê a 

expansão para outras tipologias de edifícios, visto que a metodologia e procedimentos de 

intervenção criados permitem a adequação a outros locais. 
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Dentre os trabalhos realizados pelo PURA-USP, é relevante ressaltar a base 

referencial elaborada por Oliveira (1999), na qual propõe uma metodologia para implantação 

de programa de uso racional da água em edifícios. Sua metodologia já foi adaptada por 

diversos autores, dada as particularidades de cada edificação estudada. 

A metodologia proposta por Oliveira (1999) consiste, em geral, em ações de: 

setorização da medição, conserto de vazamentos, sensibilização dos usuários e a instalação 

de tecnologias economizadoras nos pontos de consumo de água.  

Oliveira (1999) desenvolveu um PURA no Incor (Instituto do Coração), São Paulo. 

O conserto de vazamentos proporcionou uma redução no consumo mensal de 28,4% e a 

substituição dos componentes convencionais por economizadores, uma redução de 15,3%. 

Dessa maneira, a redução mensal no consumo total, das duas etapas, foi de 39,3% o que 

representa um volume economizado de 5.990m³. 

Outros resultados de PURAs aplicados no Estado de São Paulo estão 

demonstrados na tabela 2.21. Nestes casos apresentados pela SABESP foram propostas 

medidas para detecção e correção de vazamentos e a adoção de equipamentos com 

tecnologias eficientes para os pontos de consumo de água em três edifícios escolares de 

nível fundamental, médio e superior. 

 

- Programa de Conservação de Água da UNICAMP (PRÓ-ÁGUA/ UNICAMP) 
 

O Programa de Conservação de Água da Universidade Estadual de Campinas é 

desenvolvido por uma equipe do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Sistemas Prediais do 

Departamento de Arquitetura e Construção da Faculdade de Engenharia Civil da UNICAMP 

(LEPSIS/DAC/FEC-UNICAMP). 

A Fase I do programa teve início em maio de 1999 até maio de 2002, com 

atividades realizadas em Unidades da UNICAMP e Órgãos de Ensino do estado. A Fase II 

começou apenas em julho de 2003 e consistiu basicamente no levantamento e análise dos 

equipamentos sanitários e proposição de tecnologias para o Hospital das Clínicas (HC/ 

UNICAMP). De acordo com Nunes apud Salermo et al (2003), a fase II do PRÓ-ÁGUA 

contemplou a realização das seguintes atividades: 

• Levantamento documental; 

• Levantamento do histórico do número de agentes consumidores e auditoria do 

consumo de água; 

• Levantamento cadastral e de patologias dos pontos de consumo de água; 

• Proposição de intervenções como: conserto dos vazamentos, estudo de 

tecnologias economizadoras, sensibilização dos usuários para a conservação 

de água, entre outras. 
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Tabela 2.21 – Aplicação de PURA em escolas de ensino fundamental, médio e superior.  
 

PARAMETROS ESCOLA VERA CRUZ 
ESCOLA ESTADUAL 

TOUFIC JOULIAM 

ESCOLA DE 

ENGENHARIA MAUÁ 

Ações 
Instalação 16 torneiras de 

fechamento automático 

Detecção e conserto 

de vazamentos 

Detecção e conserto  e 

vazamentos (rede e reservatório) 

e substituição por equipamentos 

eficientes 

População   925 alunos
2.780 alunos e 

115 professores e funcionários 

5.041 

(fixa + flutuante) 

Impacto de redução (%) 25 78,29 42,50 

Redução (m³) 716 1.220 997,55 

Redução (R$) 5.427,20 12.614,80 16.345,79 

Custo do investimento:  

material e mão-de-obra (R$) 
2.384,00  2.500

44.000 

Economia Mensal (R$) 452,25 12.614,80 16.345,79 

Amortização (%) 2 --- --- 

Período de retorno 2 meses 6 dias 2,7 meses 

Fonte: SABESP (2004) apud Ywashima (2005) 
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Em linhas gerais, as atividades realizadas nas edificações do campus na 

Fase I do PRÓ-Água, foram similares a da Fase II, salvo algumas diferenciações em 

virtude das particularidades de um hospital. 

Salermo et al (2003) criaram uma metodologia que vem sendo empregada 

para desenvolvimento de uma campanha de sensibilização no Hospital das Clínicas da 

Universidade Estadual de Campinas (HC/UNICAMP). A metodologia é composta por 

uma investigação experimental contemplando o levantamento dos dados relativos aos 

usuários, visando identificar o seu comportamento quanto à utilização da água na 

edificação. 

Ilha et al (2004) realizaram o levantamento de patologias nos dois primeiros 

pavimentos, dos seis existentes no Hospital das Clínicas (HC/ UNICAMP). No primeiro 

pavimento, dos 448 aparelhos sanitários identificados, 91 deles (20,3%) apresentavam 

alguma patologia manifestada através de desperdício ou perda de água, estimando 

uma perda de 54,5m³/mês. Já no segundo pavimento, dos 2.382 equipamentos 

sanitários, 471 deles (19,8%) tinham algum tipo de vazamento, resultando numa perda 

de 63,42m³/mês (YASHIMA, 2005). 

 

- Referências legais dos municípios 

 

É importante citar outras cidades brasileiras que já possuem alguma 

referência de ordem normativa e legislativa, como a obrigatoriedade de instalação de 

equipamentos eficientes nas edificações públicas e privadas (não-residenciais) a 

serem construídas ou, em alguns casos, já edificadas. Assim, Scherer (2003) apud 

Sanches da Silva (2004) expõem alguns municípios e suas respectivas leis: 
 

• Joinville (SC) – Lei Complementar nº 45 de 1997; 

• Campo Grande (MS) - Lei Complementar nº 22 de 1999; 

• Florianópolis (SC) - Lei Complementar nº 60 de 2000; 

• Brasília (DF) - Lei Ordinária nº 2.616 de 2000; 

• São Paulo (SP) – Decreto nº 45.805 de 2001; 

• São Paulo (SP) – Decreto nº 48.138 de 2003; 

• Curitiba (PR) - Lei nº 10.785 de 2003; 

• Rio de Janeiro(RJ) - Decreto n° 23.940 de 2004. 

 

- Decreto Municipal do Rio de Janeiro - nº 23.940/2004: dispõe sobre a captação de 

água da chuva. 
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O Diário Oficial da prefeitura do Rio de Janeiro, em 02 de fevereiro de 2004, 

aprovou o decreto que dispõe sobre a criação de sistema de captação de água da 

chuva em edifícios na cidade do Rio de Janeiro com o objetivo principal de minimizar a 

incidência de enchentes no município. A iniciativa legal também visa motivar a 

população para utilizar a água pluvial em diversos fins, tendo em vista que já existirá 

uma infra-estrutura e a disponibilidade da água armazenada. 

 O decreto estabelece que todos os imóveis com mais de 500 metros 

quadrados de área impermeabilizada, inclusive telhados, deverão ter reservatórios 

para recolhimento de água de chuva com o objetivo de retardar temporariamente o 

escoamento para a rede de drenagem. Inclusive, as novas construções não terão 

HABITE-SE caso não apresentem o sistema de captação de água. A medida também 

é obrigatória no caso dos novos prédios residenciais com 50 ou mais unidades. 

A água armazenada deverá ser escoada através de infiltração no solo, 

podendo também ser despejada gradualmente na rede pública de drenagem uma hora 

após a chuva. Caso seja reaproveitada, o reservatório e demais componentes do 

sistema deverão atender às normas sanitárias.  

 

- A lei do PURAE de Curitiba 
 

Em Curitiba foi sancionada uma lei nº 10.785, em 18 setembro de 2003, que 

criou no município um programa de conservação e uso racional da água nas 

edificações, chamado de PURAE. 

O PURAE tem como objetivo instituir medidas que induzam à conservação, 

uso racional e utilização de fontes alternativas para captação de água nas novas 

edificações, bem como, a conscientização dos usuários sobre a importância da 

conservação da água. 

A lei recomenda que os sistemas hidráulico-sanitários das novas edificações 

deverão ser projetados visando o conforto e segurança dos usuários, mas também, a 

sustentabilidade dos recursos hídricos.   

 Dentre ações de utilização de fontes alternativas compreendidas na lei 

municipal de Curitiba, destacam-se a de captação, armazenamento e utilização de 

água proveniente das chuvas e de águas servidas. 

A mesma obriga todos os novos condomínios residenciais a incorporarem 

essas ações em seus projetos de construção para múltiplos usos em substituição a 

água potável. No caso específico dos sanitários, a lei torna obrigatória a canalização 

das águas usadas na lavagem de roupas, chuveiros ou banheiras para uma cisterna, 
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onde serão filtradas, reutilizadas nas descargas e posteriormente enviada para a rede 

de esgotos.  

Outro aspecto importante quanto à nova lei, diz respeito à instalação 

obrigatória de hidrômetros individuais nas novas edificações, evitando assim, aquele 

consumidor que desperdiça água, mas se beneficia com a conta pelo condomínio. A 

norma torna ainda obrigatório, o uso de equipamentos eficientes em vasos sanitários, 

torneiras e chuveiros. 

 

- As iniciativas em estados nordestinos 
 

Diversos pesquisadores brasileiros integram o Programa de Pesquisas em 

Saneamento Básico (PROSAB), cujos estudos realizados são voltados para 

reutilização do efluente tratado na irrigação. Atualmente, alguns municípios da região 

nordeste (como Natal, Fortaleza e Recife) já desenvolvem este tipo de projeto. 

Um projeto, coordenado pelo professor Cícero Onofre de Andrade Neto, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), irriga plantações de flores e 

capim-elefante para alimentação de gado com esgoto tratado, através de técnica de 

hidroponia. O programa é desenvolvido em três etapas: tratamento de efluentes por 

processo anaeróbio controlado; pós-tratamento; e o uso produtivo do efluente tratado. 

O pesquisador destaca que a água resultante do tratamento já contém nutrientes 

sendo, portanto, viável perante os benefícios da sua qualidade para produção, da sua 

economia de água potável, da prevenção da poluição e, conseqüentemente, da 

preservação dos recursos naturais. 

A experiência em Recife é proporcionada por meio de um convênio tripartite 

entre a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a COMPESA (órgão municipal) 

e a URB-Recife (Empresa de Urbanização) para o monitoramento da estação. Ao lado 

da ETE são feitos estudos de utilização do efluente final na irrigação de plantações, 

principalmente, de milho e acerola (BIO, 2002). 

O professor Suetônio Mota coordena um grupo na Universidade 

Federal do Ceará (UFC) onde tem desenvolvido várias pesquisas sobre o tema 

de reúso de águas aplicado à irrigação. O professor Mota é um dos autores 

pioneiros no Brasil na publicação de pesquisas sobre reúso de água, realizadas 

desde os anos oitenta. Em entrevista, o mesmo afirmou que esta prática 

deveria ser estimulada com incentivos econômicos, especialmente no sertão 

nordestino, para amenizar os problemas de abastecimento d’água para 

consumo, provocados pelos prolongados períodos de seca. 
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3 ESTUDO DE CASO: O SHOPPING RIO SUL 
 

O estudo de caso foi realizado no shopping Rio Sul, empreendimento situado 

na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, numa valorizada área entre os bairros de 

Copacabana, Botafogo e Urca. 

A escolha e o interesse em estudar um shopping partiram da idéia de propor 

um caráter inovador à pesquisa, em ampliar o estudo sobre medidas de conservação 

da água para as mais variadas tipologias de edifícios. Percebeu-se a grande carência 

de pesquisas no segmento comercial, de serviços e de entretenimento, visto que a 

maioria dos trabalhos encontrados nesta área abordava o perfil de consumo em 

segmentos industriais, educacionais (escolas, universidades), residenciais e 

hospitalares. 

Diante das diversas alternativas existentes na cidade com relação a este 

segmento, optou-se pelo shopping Rio Sul. Primeiramente, perante sua importância 

para a região na qual se situa, pois é um dos espaços mais freqüentados pela 

população de classe média que reside na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. 

Segundo, porque o interesse da pesquisa era estudar um empreendimento que não 

tivesse uma condição ótima quanto ao seu espaço físico, visto que a carência de 

áreas em centros urbanos para adequar grandes estabelecimentos é um problema 

real e bastante comum. 

Desta forma, a atratividade pela escolha do local reside na sua localização - 

área de grande valorização imobiliária – e principalmente no fato de que hoje uma das 

maiores preocupações do shopping é a minimização dos custos de água e energia, 

consoante a contínua melhoria de seus serviços. Em estabelecimentos desse porte, os 

consumos de água e de energia são os maiores gastos da conta condominial. 

Outro aspecto também relevante refere-se à ocorrência de regulares 

reformas nas lojas e restaurantes, o que implica em resolver questões quanto à 

limitação de espaço, visto que estas influem diretamente na adequação da sua 

estrutura arquitetônica com sistema hidráulico predial do complexo Rio Sul. 

O trabalho de campo no shopping Rio Sul foi realizado no segundo semestre 

do ano de 2004, quando foram executadas as fases A e B da metodologia proposta. O 

ano de 2005 foi reservado a organização e redação dessas informações, assim como, 

para a elaboração da fase C referente ao plano de intervenção para o objeto de 

estudo. 

 

 

62 
 



 

3.1 Proposta metodológica 
 

A metodologia empregada neste trabalho foi elaborada pela aluna por meio 

da compilação de diversos trabalhos desenvolvidos por vários autores, e, em especial, 

pelos métodos criados por programas citados anteriormente no segundo capítulo 

desta dissertação. É importante ressaltar que os principais programas que 

contribuíram para o embasamento metodológico desta pesquisa foram o PNCDA e o 

PURA-USP, referente a uma equipe de profissionais coordenada por Gonçalves. A 

pesquisadora Oliveira13, que se inclui neste grupo, também merece todo destaque pela 

importante contribuição acadêmica desenvolvida nesta área, que certamente serviu de 

base referencial para inúmeros trabalhos posteriormente realizados no Brasil. Além 

disso, publicações mais recentes, como os dois Manuais de Conservação e Reúso de 

Água, escritas pelo grupo do CIRRA sob a coordenação de Gonçalves e Hespanhol, 

exerceram igualmente um importante papel na elaboração desta metodologia. 

 O procedimento metodológico proposto visa apresentar o perfil de consumo 

de uma atividade, compará-la com valores estimados pela literatura específica para 

edifícios similares, e posteriormente, através da avaliação dos resultados, propor um 

plano de intervenção. Este plano apresentará diretrizes para a conservação de água 

na edificação avaliada, cujas medidas incluirão propostas de ação tanto para uso 

racional quanto para reúso de água.  

Segundo Oliveira (1999), antes de implementar quaisquer ações que 

promovam a redução de desperdícios e de volumes utilizados em um sistema é 

essencial verificar como a água é consumida. Desta forma, a auditoria do consumo de 

água, nomenclatura adotada para metodologia proposta, consiste na obtenção de um 

conjunto de informações e avaliações do espaço arquitetônico, do sistema hidráulico-

sanitário e das atividades desenvolvidas pelos usuários que consomem água do 

edifício. A auditoria do consumo de água foi estruturada em três fases: 

• Fase A - Pré-auditoria do consumo de água; 

• Fase B - Auditoria do consumo de água; 

• Fase C - Pós-auditoria do consumo de água. 

Para um melhor entendimento acerca das três fases e de todo processo 

metodológico, criou-se um fluxograma (figura 3.1), apresentando todas as etapas 

enumeradas com a referência da fase a qual pertence (por exemplo: A1, A2, A3, A4.1, 

B1, etc). Esta numeração criada visa facilitar o acompanhamento do estudo de caso, 

durante a exposição seqüenciada das informações sobre o mesmo.  

                                                 
13 Autora da Tese de Doutorado de título: Metodologia para implantação de programas de uso racional da 
água em edifícios, em 1999, pela Escola Politécnica da USP. 

63 
 



 

  

Fase A: Pré-Auditoria 
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Fase B:  Auditoria 
PLANO OPERACIONAL: 

Vistoria do Sistema Hidráulico Predial (SHP) 

   A4.1- Características físicas e funcionais; 
   A4.2- Projetos arquitetônico e hidráulico; 

 

 
 

 
        DIAGNÓSTICO INICIAL (A5) 

  CÁLCULO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA
 

 

  
     ANÁLISE CRÍTICA (A6)  
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A4.3- Identificação dos agentes consumidores; 
A4.4- Histórico do consumo mensal (Cm) 

SIM 

CÁLCULO DOS ÍNDICES REAIS:
A5.1- Índice de consumo diário de água (IC);
A5.2- Índice de consumo diário de água do 

período histórico (ICh); 
  

SISTEMA
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 INEFICIENTE  

:
A5.3- Consumo mensal estimado (Cme); 
A5.4- IC diário de água estimado (ICe); 
A5.5- Desperdício diário de água estimado (DDe);
A5.6- Índice de desperdício de estimado (IDe). 

NÃOÍNDICES REAIS ≥ ÍNDICES DE REFERÊNCIA 
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 SHP ESPECIAL (B3) 
Fase C: Pós-AuditoriaFase C: Pós-Auditoria 

 

 
 

   
Figura 3.1– Fluxograma da metodologia da pesquisa proposta para conservação da água 

PLANO DE INTERVENÇÃO 

   Campanhas 
Educativas (C1) 

Manutenção do 
Sistema (C2)

Substituição de 
Equipamentos (C3)

Reúso de 
Água (C4) 

Fonte: Elaboração própria (2004), com base em Oliveira (1999), Gonçalves et al (1999) e Magrini (2004). 
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3.1.1 Fase A: Pré-auditoria do consumo de água 

 

A fase A da pré-auditoria inicia-se com a etapa de seleção das unidades 

(legenda A1 do fluxograma – figura 3.1) que serão investigadas e com o planejamento 

das etapas (legenda A2). A seleção das unidades tem a finalidade de definir qual 

empreendimento será o objeto de estudo, como também em quais partes do sistema 

será realizada a auditoria do consumo de água. Em virtude do porte do edifício - que 

pode ser uma indústria, hospital ou universidade, etc. – a pesquisa admite optar por 

estudar somente algumas unidades e não o sistema como um todo, basta que esta 

condição seja devidamente explicitada no trabalho. 

Já o planejamento das atividades consiste na elaboração de um roteiro para 

estruturar a realização da pesquisa.  Compete a esta etapa organizar as visitas, 

entrevistas e toda a ordem de procedimentos necessários para o levantamento de 

campo, e o conseqüente bom desempenho da coleta de dados no estudo de caso. 

É também função do planejamento criar todo um material gráfico para nortear 

o desenvolvimento do trabalho de campo, como, por exemplo, tabelas, questionários e 

fichas específicos para auxiliar na observação e registro das anotações pertinentes à 

pesquisa. 

Seqüencialmente, ocorre a realização das visitas preliminares (legenda A3) 

que servem a apontar as primeiras informações acerca do empreendimento. A 

importância desta etapa reside no fato de que algum encaminhamento da pesquisa 

pode ainda ser revisto caso as informações iniciais não atendam a contento. Nesta 

instância, deve-se recorrer a um novo planejamento das ações da auditoria ou, se 

necessário, alterar algumas das unidades selecionadas ou até mesmo o próprio objeto 

de estudo. 

Após a etapa das visitas preliminares, encaminha-se para a coleta das 

informações de base (legenda A4), onde esta contempla os quatro seguintes itens: 

• A4.1 -Características físicas e funcionais do edifício; 

• A4.2- Projeto arquitetônico e hidráulico; 

• A4.3- Identificação dos agentes consumidores; 

• A4.4- Histórico do consumo mensal de água (Cm). 

 

A descrição das características e atividades do local é o primeiro passo, 

juntamente com o levantamento documental dos projetos arquitetônico e hidráulico 

para se conhecer o espaço no qual irá se desenvolver um trabalho. Entender a 

tipologia do empreendimento, sua função e seus diversos tipos de uso é uma tarefa 

fundamental para realização de qualquer diagnóstico. 
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O agente consumidor, afirma Oliveira (1999), é a variável mais representativa 

do consumo de água em um sistema, pois dependem e variam de acordo com a 

tipologia do edifício e com as características funcionais do sistema. Em determinadas 

tipologias, tais como edifícios residenciais, escolas, universidades, entre outras, o 

número de pessoas que ocupam a edificação todos os dias (população fixa) 

constituem-se como o agente consumidor mais adequado para as demais análises. No 

caso de hotéis, centros comerciais e hospitais, a variável mais representativa do 

consumo de água é o público visitante, tendo em vista que essa população flutuante é, 

em geral, muito maior do que a fixa, constituída por funcionários. A identificação dos 

principais hábitos dos usuários também auxilia na notificação de condutas indevidas 

que geram o desperdício de água e o mau funcionamento dos equipamentos. 

O histórico do consumo de água é realizado a partir do levantamento dos 

consumos mensais dos últimos meses registrados nas contas da CEDAE, sendo 

aconselhável uma amostragem mínima de um período de um ano. Esta tabela do 

histórico pode conter, igualmente, o cálculo dos consumos médios diários relativos a 

cada um dos meses apresentados, caso haja necessidade para futuras análises. 

O diagnóstico inicial é composto pelas informações de base que servirão 

para avaliar a demanda por consumo de água de uma atividade. Por conseguinte aos 

índices reais, são adquiridos os dados de referência por meio do cálculo dos índices 

estimados de consumo de água de uma atividade similar a qual estará sendo 

analisada. Os índices  estão expostos na tabela 3.1, e também localizados na 

legenda A5 do fluxograma da metodologia proposta (figura 3.1): 

14

Tabela 3.1– Índices reais e estimados de consumo de água 
SIGLA INDICES REAIS 

Os valores do consumo mensal de água (Cm) apresentados no histórico irão 

auxiliar na determinação dos índices reais de consumo de água, etapa posterior 

referente ao diagnóstico inicial do sistema (A5). 

 

 DE CONSUMO 
SIGLA INDICES ESTIMADOS DE CONSUMO 

Cme Consumo mensal estimado de água 
(m³/ mês) 

 
IC 

 
Índice de consumo diário de 
água (litros/ pessoa x dia) ICe Índice de consumo diário de água 

estimado (litros/ pessoa x dia) 
DDe Desperdício diário de água estimado 

(litros/ pessoa x dia) 
 

ICh 
 
Índice de consumo diário de 
água do período histórico 
(litros/ pessoa x dia) 

IDe Índice de desperdício de água estimado 
(%) 

Fonte: Elaboração própria com base em Oliveira (1999) e Gonçalves et al (1999). 
 

                                                 
14 Todas as fórmulas para cálculo dos índices de consumo real e estimado foram extraídas da pesquisa 
de Oliveira, (1999). 
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O cálculo do índice de consumo de água (IC) de uma edificação é realizado 

para identificar o valor de consumo diário por cada pessoa (agente consumidor). 

Todavia, o período de atividades no mês varia em função da tipologia de cada edifício, 

por exemplo, uma escola e um escritório não funcionam os sete dias da semana como 

um hotel, hospital ou uma residência. Desse modo, Oliveira (1999) explica que o IC é 

encontrado por meio da seguinte expressão: 

 

IC= Cm x 1000 
NA x Dm 

 
Onde: 

IC: Índice de Consumo (litros/ agente consumidor x dia); 
Cm: Consumo Mensal (m³); 
NA: Número de agentes consumidores; 
Dm: Quantidade de dias úteis no referido mês. 
 

A importância para a determinação do IC, conforme tipologia do edifício, 

ocorre porque este valor irá servir de referência para uma posterior avaliação do 

impacto de redução do consumo de água, quando implementado o Plano de 

Intervenção. 

A análise do índice de consumo diário de água do período histórico (ICh) 

serve para evitar uma avaliação errônea da base média dos ICs, ou seja, verificar se 

houve aumento ou decréscimos significativos do consumo durante os meses do ano. 

A heterogeneidade destes índices pode significar que o sistema estava 

operando em condições normais e passou somente a desperdiçar nos últimos meses, 

ou vice-versa. Assim, caso o histórico se apresente desta forma, faz-se necessário a 

formação de dois grupos de ICh para melhor análise com os próximos dados de 

referência para estimativa do consumo. 

Contudo, se o histórico demonstrar valores homogêneos denota-se que o 

sistema sempre esteve funcionando em condições adequadas ou sempre ocorreu um 

consumo excessivo. Assim, caso haja a confirmação de homogeneidade nos valores 

de consumo de água do período histórico, o valor do ICh será igual ao IC. 

Para complementar o diagnóstico inicial são calculados os índices estimados 

de consumo de água. Esses dados de referência variam de acordo com a atividade e 

com o tipo de agente consumidor empregado.  

Tomaz (2000) explica que para a previsão do consumo de água são bastante 

utilizados coeficientes de uso, visto que, muitas vezes, o agente consumidor de um 

edifício não é exatamente um indivíduo que trabalha ou reside no lugar. Há, portanto, 

certas atividades que exigem um indicador de consumo de água baseado em peso 
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(Kg), ou volume (m³ ou litros), ou área (m²), ou por pessoa (habitante, empregado, 

aluno) e ainda, ou por utilidade (leito, quarto, assento, veículo). 

Essas unidades juntamente com valores fixos aproximados são os 

coeficientes de uso, utilizados para estimar os consumos de água nas mais variadas 

tipologias de edifícios. A tabela 3.2 explica melhor essa relação entre as diversas 

atividades e seus respectivos coeficientes de uso, citando alguns exemplos mais 

comumente empregados. 

Entretanto, é importante ressaltar que os coeficientes são resultados de 

diversas pesquisas feitas no Brasil e em outros países. Portanto, ao utilizar tais 

coeficientes de uso da água, deve-se ter o cuidado para adotar valores mais próximos 

dos costumes, climas e hábitos da realidade brasileira. 

 O primeiro dos dados de referência a ser calculado é o consumo mensal 

estimado (Cme). O Cme é um índice de referência teórico utilizado para estimar o 

consumo das edificações ainda em sua fase de projeto. Atualmente vem sendo 

utilizado por diversos pesquisadores na área de economia de água para relacioná-lo 

aos valores reais de consumo de água das edificações a fim de compará-lo para 

sugerir possíveis desperdícios e maus usos dos sistemas hidráulicos. 

 

      Tabela 3.2 – Relação entre as atividades e seus coeficientes de uso 
TIPOLOGIA DE EDIFÍCIO COEFICIENTES DE USO 

(Consumos médios diários de água) 
Aeroportos 10 a 12litros/passageiros 
Bares 40litros/m² 
Cinemas 2litros/assento 
Creches 50 a 80litros/criança 
Edifício de escritórios 50 a 80litros/empregado 

ou 4 a 10litros/m² 
Escolas (externato) 50litros/aluno 
Hospitais 250litros/leito 
Hotéis 250 a 350litros/hóspede 
Indústrias (para fins higiênicos) 50 a 70litros/operário 
Lojas e Estabelecimentos comerciais 6 a 10litros/m² 
Lava rápido automático de carros 250litros/veículo 
Lavanderias 1 a 2litros/Kg de roupa 
Parques e áreas verdes 2litros/m² 
Residências 200litros/pessoa 
Restaurantes 20 a 30litros/refeição preparada 
Shopping Centers 4litros/m² 
Teatros 7litros/m² 

ou 5 a 10litros/assento 
        Fonte: Elaboração própria, com base em Tomaz (2000). 

 

 

O cálculo do Cme é determinado por meio de equações específicas para 

cada tipo de atividade e seus respectivos coeficientes de uso (conforme tabela 3.2) 
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vezes o número de dias úteis do mês. A título de exemplo, observe o caso de uma 

escola com 800 alunos matriculados: 

 
Cme= 50 litros x 800 alunos x 22 dias úteis 

1000 litros 
 

Cme= 880m³/mês 

 

De posse do valor de Cme, o passo seguinte será conhecer o índice de 

consumo diário de água estimado (ICe). O ICe é dado pelo valor do Cme dividido pelo 

número de agentes consumidores e pela quantidade de dias úteis de cada mês, como 

pode ser observado na equação a seguir: 

 

ICe= =  Cme  x 1000 
           NA x Dm 

 
Onde: 

ICe: Índice de consumo diário de água estimado (litros/ pessoa x dia); 
Cme: Consumo mensal estimado (m³);  
NA: Número de agentes consumidores; 
Dm: Quantidade de dias úteis no referido mês. 

 

Caso haja variações mensais de população na atividade analisada, deve ser 

feita uma previsão para cada mês e posteriormente a média aritmética do período 

histórico considerado. 

O próximo dado de referência a ser experimentado é o desperdício diário de 

água estimado (DDe). O DDe também é um valor hipotético - dado em 

litros/pessoaxdia - extraído a partir da subtração do ICh (valor real) pelo ICe (valor 

estimado): 

 

DDe= ICh – ICe 

  

O DDe obtido indicará quantos litros por pessoa está sendo desperdiçado 

diariamente pelo sistema hidráulico-predial analisado. 

Por fim, o último dado de referência do diagnóstico inicial é o índice de 

desperdício estimado (IDe), que se refere a um percentual de perda sugerido no 

sistema, adquirido pela seguinte expressão: 

 
IDe= ICh – ICe x 100 (%) 

          ICh 
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Por conseguinte, estes cálculos devem ser acrescidos de uma análise crítica 

(legenda A6 do fluxograma - figura 3.1) comparando os índices reais com os índices 

estimados de consumo de água. Neste item de análise será incluído mais um novo 

índice, criado pela autora, o desperdício mensal estimado (Dme) visando facilitar a 

compreensão acerca do objeto de estudo avaliado. O Dme é um demonstrativo do 

aparente volume de água (em metros cúbicos) desperdiçado pelo sistema no período 

de um mês. O índice Dme é obtido por meio da equação mostrada a seguir: 

 

   Dme= DDe x NA x Dm 
     1000 

 
Onde: 

Dme= Desperdício Mensal Estimado (m³/mês) 
DDe= Desperdício Diário Estimado (litros/pessoaxdia) 
NA= Número de Agentes Consumidores 
Dm= Dias úteis do mês 

 

Porém, caso observe-se que os valores reais sejam inferiores aos valores 

estimados, isto significa que o sistema analisado está funcionando de forma eficiente e 

não necessita aparentemente de uma intervenção. 

Para descartar de fato a possibilidade de desperdício oriunda do sistema é 

realizada uma análise de evidências (legenda A7) em uma unidade qualquer do 

sistema hidráulico predial. Esta análise servirá para comprovar se o local realmente 

está bom em estado de conservação e operando adequadamente, ou seja, sem 

desperdício de água.  

Contudo, se os valores reais forem superiores aos estimados, isto sugere 

que o edifício avaliado está desperdiçando água de alguma maneira. Diante desta 

suposição, o próximo passo será iniciar a fase B, chamada de auditoria do consumo, 

para realização de uma vistoria do sistema hidráulico predial, visando encontrar os 

pontos e locais de desperdício de água na edificação. 

 

 

3.1.2 Fase B: Auditoria do consumo de água 

 

Após a indicação hipotética de consumo excessivo de água no diagnóstico 

inicial e a análise crítica dos índices, dar-se seqüência ao estudo com a fase B, 

denominada auditoria do consumo de água. A fase B de auditoria compreende quatro 

etapas, onde as três primeiras delas compõem o plano operacional e última o 

diagnóstico final da auditoria. 
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O plano operacional é uma inspeção visual na qual se realiza uma verificação 

do estado de operação e conservação do sistema hidráulico-predial (SHP) analisado. 

Esta verificação ou levantamento do SHP se divide em três partes: SHP externo, SHP 

interno e SHP especial. 

O SHP externo (legenda B1 do fluxograma) se refere à descrição dos 

seguintes itens: 
 

• Fontes de suprimento do sistema de abastecimento de água; 

• Sistema de medição; 

• Sistema de alimentação predial; 

• Sistema de reservatórios de água. 

 

Já SHP interno (legenda B2 do fluxograma) compreende o relato e 

detalhamento de todos os pontos de consumo e respectivos equipamentos (louças e 

metais sanitários) existentes, assim como, uma vistoria do estado de conservação das 

suas tubulações de ligação. Para tanto, é realizado um levantamento cadastral dos 

mesmos em planilhas específicas, que contemplam o modelo, marca, quantidade, 

entre outras informações. Nessa instância, pode ser refeito um levantamento 

documental em paralelo, que compete num estudo e análise dos projetos 

arquitetônicos e hidráulicos do empreendimento avaliado. 

De acordo com o DTA-B3 do PNCDA15, sobre Medidas de racionalização do 

uso da água para grandes consumidores, elaborado por Gonçalves et al (1999), o 

SHP especial (legenda B3 do fluxograma), abrange a descrição das características 

técnicas dos seguintes tipos de sistemas: 
 

• Sistemas de ar-condicionado; 

• Sistemas de ar-comprimido; 

• Sistemas de vácuo; 

• Sistemas de hemodiálise; 

• Sistemas de destilação. 

 

A quarta etapa da fase B é o diagnóstico final que consiste na avaliação dos 

resultados registrados pelo levantamento das três partes do SHP. Oliveira (1999) 

acrescenta também que o diagnóstico é uma síntese organizada das informações 

obtidas na auditoria do consumo de água, ou seja, na vistoria do sistema estudado. 

                                                 
15 Documento Técnico de Apoio (DTA) do Programa nacional de combate ao desperdício de água 
(PNCDA), Brasília: MMA, 1999. 
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Dessa forma, a partir das considerações expostas pelo diagnóstico, é 

possível elaborar, por conseguinte, um plano de intervenção com ações específicas e 

eficazes com as reais necessidades, características e atividades desenvolvidas pelo 

edifício analisado. 

 

 

3.1.3 Fase C: Pós-Auditoria do consumo de água 

 

O plano de intervenção tem como objetivo principal à criação de alternativas 

para controlar o uso e os desperdícios de água em grandes sistemas, como por 

exemplo, a implantação de um sistema de medição setorizada do consumo de água. 

 As ações do plano devem ser focadas no ponto crítico do sistema que, em 

geral, referem-se à correção dos vazamentos, provocados pelo mau estado de 

operação e conservação das louças e metais sanitários e das tubulações do sistema 

hidráulico. 

Caso o sistema se encontre em boas condições, este ainda poderá ser 

melhorado com a implementação de campanhas educativas, manutenção eficiente do 

sistema e com a substituição de componentes convencionais por aparelhos 

economizadores de água. 

A primeira medida necessária do plano deve ser uma campanha educativa 

estendida a todos os usuários do sistema. Esta consiste na divulgação da informação 

sobre os corretos procedimentos das atividades aos funcionários, e atua, em paralelo, 

diretamente com o público visitante no intuito de promover sua mudança de 

comportamento para que o mesmo participe conjuntamente do processo, exercendo 

também novos hábitos de economia de água. 

A manutenção do sistema é de fundamental importância para a redução do 

consumo de água, visto que ela tende a deixar o sistema o mais próximo das suas 

condições plenas de desempenho (GONÇALVES et al, 1999). O processo de 

manutenção pode ser realizado de forma mais facilitada através de duas etapas, onde 

na primeira age-se unicamente sobre o SHP externo, e somente após a avaliação da 

sua efetividade, introduz-se a segunda etapa nos pontos de utilização do SHP interno. 

A substituição de componentes hidráulico-sanitários convencionais por 

equipamentos eficientes pode proporcionar uma grande vantagem econômica quando 

as condições locais para adequação do novo sistema se apresentarem favoráveis. Por 

esta razão, OLIVEIRA (1999) recomenda, antes da implementação desta ação, uma 

avaliação econômica das atividades necessárias para a alteração do sistema, que tem 

por objetivo reduzir o consumo de água. Ressalta-se ainda, a importância do 
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aperfeiçoamento da capacitação técnica dos funcionários responsáveis pela 

manutenção técnica do edifício.  

A quarta medida a ser proposta se refere à reutilização de água após 

tratamento do efluente gerado. Serão abordadas diversas opções técnicas de reúso e 

ressaltadas quais propostas serão mais adequadas ao local. Sistemas de reutilização 

de água devem ser analisados cada caso em isolado, visto que estes dependem e 

variam de acordo com fatores relacionados às características de cada edifício em 

estudo, tais como: tipo reúso pretendido, demanda de água, qualidade do efluente 

gerado, tipo de tratamento e instalação hidráulico predial. 

Quando implantando um plano de intervenção, este deve ser submetido a 

uma avaliação continuada do sistema, ou seja, comparar os históricos mensais e os 

índices reais de consumo de água antes e depois da intervenção. A avaliação 

necessitaria ainda verificar se as demais informações de base do edifício (item A4 do 

fluxograma) permanecem inalteradas. Posteriormente a isto, realizar novamente o 

procedimento do diagnóstico inicial (item A5 do fluxograma). 

 É indicado que se utilize a mesma amostragem temporal, quer dizer, após 

terminada a implementação das medidas propostas, deve-se coletar os dados por um 

período de doze meses. Caso o sistema esteja em conformidade, sugere-se um ciclo 

de revisão a cada dois anos. 

Após a aplicação da metodologia proposta ao Shopping Rio Sul, a mesma 

será, se necessário, refinada e ajustada para complementar a avaliação, diante de 

algum fator limitante por ventura encontrado no estudo de caso realizado. 

 

 

3.2 Aplicação da Fase A 
 

A fase A do estudo de caso foi iniciada em julho de 2004, após a realização 

de pesquisa sobre os diversos programas acerca da conservação da água e da 

elaboração da metodologia de trabalho no primeiro semestre do ano de 2004.  

Esta fase de pré-auditoria, conforme explicada anteriormente na metodologia, 

abrange no geral as seguintes etapas: 

• A1- Seleção das unidades; 

• A2- Planejamento da auditoria; 

• A3- Visitas Preliminares; 

• A4- Coleta das informações de base; 

• A5- Diagnóstico inicial. 

• A6- Análise crítica dos índices 
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3.2.1 Seleção das unidades (A1) 

 

Inicialmente, o objeto de estudo definido limitava-se somente ao shopping 

Rio Sul.  No entanto, ao realizar as visitas preliminares ao local, verificou-se que as 

características físicas do empreendimento (tipologia) favoreciam a seleção de todas as 

unidades do complexo Rio Sul. Após a observação “in loco” percebeu-se que o 

conjunto de prédios possuía espaços em comum, como áreas de circulação, de 

administração, estacionamento, dentre outros aspectos. 

O sistema predial foi também construído de modo a atender todo o complexo, 

a exemplo da localização dos reservatórios do sistema de armazenamento de água 

potável, do sistema de medição e de ar-condicionado central. 

Complexo Rio Sul abrange em seu conjunto uma Torre Comercial (Rio Sul 

Center) destinado a salas de escritórios e o shopping center com seus diversos 

serviços, como: lojas, cinemas, restaurantes, bares, salões de beleza, bancos, escola 

de inglês, DETRAN, academia, etc. 

É importante ressaltar que o foco principal do trabalho ainda é o shopping 

center, onde se deseja traçar um perfil detalhado das principais atividades 

consumidoras de água. A torre comercial é citada com o intuito de complementar e 

comparar os dados totais do Complexo, visto que não será, portanto, realizada uma 

vistoria “in loco” das 298 salas distribuídas pelos 40 andares do edifício.  

 

3.2.2 Planejamento das atividades (A2) 

 

O planejamento da auditoria consistiu na elaboração de um roteiro para 

realização das visitas, entrevistas, inspeção “in loco”, registro e cadastramento das 

informações adquiridas nas etapas de todo processo desempenhado no estudo de 

caso. 

Nesta instância, também foi criado um material gráfico para guiar e auxiliar o 

desenvolvimento do trabalho de campo, tais como: tabelas e quadros específicos para 

cada etapa, questionários, fichas para levantamento dos pontos de consumo de água, 

dentre outros. 

O material gráfico criado está distribuído no corpo do trabalho obedecendo à 

seqüência e a informação solicitada pelos itens da metodologia. Haverá também 

algumas fichas e quadros que devido a sua extensão e grande número de dados, 

optou-se por dispô-los nos anexos. 
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3.2.3 Visitas preliminares (A3) 

 

As primeiras visitas foram iniciadas em julho de 2004, com a realização de 

entrevistas junto aos administradores do shopping e da torre comercial, o Sr. Jorge 

Nogueira e Sr. Alberto Lira, respectivamente. Em 2005, a manutenção geral do 

shopping foi assumida pelo Sr. Sandro Gondo, quando foi transferida a 

responsabilidade ao Sr. Jorge Nogueira da manutenção do sistema de ar-

condicionado. 

As visitas preliminares serviram para apontar as impressões iniciais acerca 

do empreendimento e fornecer as informações de base que estarão expostas em 

detalhes no item A4 a seguir. Estas visitas constituíram-se basicamente de entrevistas 

e coleta de documentos. Nesse período, foi bastante utilizado o recurso da gravação 

em fitas cassetes dos depoimentos dos administradores do complexo, visando captar 

ao máximo os subsídios por eles transmitidos.   

  Esta etapa foi de fundamental importância para nortear o desenvolvimento 

da pesquisa. Subseqüentemente ao término desta fase A, o complexo foi submetido a 

uma nova série de visitas técnicas para o levantamento do sistema hidráulico predial.  

 

3.2.4 Coleta das informações de base (A4) 

 

De acordo com metodologia apresentada, a coleta de informações de base 

foi elaborada a partir dos quatro itens demonstrados a seguir: 

a) Características físicas e funcionais do edifício (A4.1); 

b) Projetos arquitetônico e hidráulico (A4.2); 

c) Identificação dos agentes consumidores (A4.3); 

d) Histórico do consumo mensal de água (Cm- A4.4) 

 

O item A4 fornece importantes informações que trarão subsídios para a 

realização da próxima etapa, o item A5 da metodologia referente ao diagnóstico inicial 

do sistema hidráulico-predial do Complexo Rio Sul. 

 

a) Características físicas e funcionais do edifício (A4.1) 

 

O shopping Rio Sul foi inaugurado em abril de 1980 e está localizado entre 

as ruas Lauro Sodré e Lauro Müller no bairro de Botafogo, Zona Sul da cidade do Rio 

de Janeiro. 
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Segundo a ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers, 2004), é 

o primeiro shopping do estado do Rio de Janeiro, dada sua tipologia e porte que o 

diferenciou dos demais estabelecimentos comerciais da época. 

A área total do terreno é de 21.827m2, dado pelo chefe de manutenção do 

shopping, Sr. Jorge Nogueira, sendo 135.000m2 de área construída e 49.500m2 de 

área bruta locável. 

O Rio Sul Center, a torre comercial do empreendimento, foi inaugurada 

somente em 1982, dois anos depois do shopping. A torre comporta 298 salas de 

escritórios distribuídas em 40 andares (5º ao 44o, mais uma cobertura com heliporto), 

sendo cinco deles (10º, 21º, 25º, 36º, 40º) considerados andares coorporativos, ou 

seja, cada andar é de uso exclusivo de uma única empresa. 

A torre dispõe também de um salão para eventos, localizado no último andar 

e na cobertura. Este local, onde anos atrás funcionou uma boate, voltou à ativa em 

outubro de 2003 com baixa freqüência, entretanto, com previsão de melhorias para as 

festas de final de ano. 

Segundo informações do Sr. Alberto Lira, gerente administrador da torre, a 

área total construída do edifício é de 118.520,23m2. As áreas privativas referentes às 

salas somam um total de 60.629,57m2. 

Desde o ano de 1999, o Rio Sul é certificado pela ISO 9001 em serviços de 

administração em shoppings centers e condomínios. O shopping se caracteriza por 

atender seus clientes com variadas opções de lojas, diversos tipos de prestação de 

serviços, praças de alimentação, e lazer e entretenimento para qualquer idade. Seu 

espaço disponibiliza mercadorias em geral sendo, em sua maioria, de lojas de 

vestuário. A tabela 3.3 apresenta a variedade das atividades que o shopping dispõe 

atualmente. 

A praça de alimentação do shopping é descentralizada, ou seja, aparece 

disposta em pequenos núcleos de restaurantes e lanchonetes distribuídos nos 

diversos pisos do prédio. O núcleo que possui a maior concentração de restaurantes 

está localizado no segundo piso do shopping. 

No piso G3 foi criado, em parceria com unidades de transmissão de rádio, 

um espaço cultural chamado Terraço Rio Sul, destinado a apresentações de show de 

música ao vivo e eventos. Este local dispõe ainda de uma pequena praça de 

alimentação com café interativo, bares e restaurante japonês. 

A tabela 3.4 apresenta a quantidade de ambientes por categorias, 

ressaltando as principais atividades desenvolvidas no shopping e na torre comercial. O 

shopping que dispõe de 472 lojas, quatro cinemas, seis lojas âncoras, dentre outros 

serviços, recebe diariamente um público muito superior ao da torre comercial. 
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Tabela 3.3 – Quadro geral das atividades do Shopping Rio Sul 
Categorias Variedades de atividades e serviços 

 

Serviços 

Escola de inglês, DETRAN, correios, agências de viagens, bancos, salões 
de beleza, farmácias, copiadora, revelação de fotos, fraldário, carrinhos 
para bebês, academia, conserto de roupas, dentre outros. 
 

 

Comércio (Lojas) 

Vestuário feminino, vestuário masculino, jóias, bijuterias, acessórios, 
bolsas, calçados, vestuário infantil, acessórios para bebê, produtos 
esportivos, informática, papelarias, perfumarias, óticas, CDs e DVDs, 
eletrodomésticos, utilidades para o lar, objetos para decoração, etc. 
 

Alimentação 
Restaurantes, bares, cafés, quiosques, lanchonetes, 
 docerias, padarias e sorveterias, etc. 
 

Lazer e 

Entretenimento 

4 salas de cinema, brinquedos, jogos, livrarias, 
 música ao vivo, espaço cultural,  etc. 

Fonte: Elaboração própria, 2004. 
 

 

Tabela 3.4 – Quantidade de ambientes por atividade no Complexo Rio Sul 
Local Categorias e Atividades Quantidade de 

ambientes 
Lojas; 

Prestação de Serviços; 
Praças de alimentação; 

Espaços de lazer e entretenimento 
 

472 

Lojas Âncoras 
 6 

Salas de Cinema 
 4 

Shopping Center 

Terraço Rio Sul: 
Espaço cultural para eventos e música ao vivo 

 
1 

Salas de escritório 
 298 

Torre Comercial Salão de eventos na Cobertura 
 1 

Pavimentos do subsolo 
para o Setor Administrativo 

 
2 

Complexo Rio Sul 
Vagas para estacionamento 

 1844 

Fonte: Elaboração própria, 2004. 
 

Segundo a definição apresentada por Melo Júnior (2003) em sua dissertação 

intitulada “Shopping Center temático: uma abordagem sobre planejamento do produto” 

pode-se classificar o Rio Sul como um shopping center regional. Esta nomenclatura é 

definida de acordo com seu porte e atividades desenvolvidas. 

O Rio Sul recebe mais de 2 milhões de pessoas todo mês, seu consumo de 

água e energia equivalem a de uma cidade de mais de 100 mil habitantes (ABRASCE, 

2004). 
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Bem situado, o shopping oferece fácil acesso aos visitantes que fazem uso 

do transporte público, mas também dispõe de grande área para estacionamento de 

veículos, onde sete do total de seus dez pisos é igualmente destinado a esse fim. 

O fluxo de carros no estacionamento do shopping varia de segunda a quinta-

feira. A média diária é de cinco mil veículos. O movimento é intensificado na sexta-

feira com uma freqüência de aproximadamente oito mil carros. Aos sábados e 

domingos o fluxo é de doze mil veículos. 

 

b) Projetos arquitetônico e hidráulico (A4.2) 

 

As plantas-baixas do projeto arquitetônico e hidráulico foram cedidas por 

meio de documento digital pela administração do shopping. Igualmente foram cedidas 

cópias digitais e impressas das plantas-baixas da torre comercial, no entanto, segundo 

o Sr. Alberto Lira estas não se encontram atualizadas, visto que alguns proprietários 

reformaram suas salas de escritório, principalmente nos seis andares coorporativos. 

Em termos de linguagem arquitetônica, o shopping Rio Sul é definido como 

um espaço fechado com suas lojas voltadas para um mall interno e seus pisos 

interligados por 28 escadas rolantes. Seus visitantes também utilizam a opção da 

circulação horizontal e vertical, ou seja, escadas e elevadores, respectivamente, 

dispostos em locais variados para facilitar a locomoção dentro do edifício. 

O shopping possui um total de dez pisos, onde cinco deles (G1, G2, G3, G4, 

G5) localizados na parte superior para estacionamento e alguns pontos de prestação 

de serviço. Os setores de administração do shopping e da torre comercial situam-se 

em dois subsolos (SS1 e SS2), nos quais se incluem também nesses pisos, 

estacionamentos de uso exclusivo dos condôminos (tabela 3.5). O local não dispõe de 

uma grande área de pavimentação externa, nem de áreas verdes internas e externas 

(jardins). 

Após verificação dos projetos e visitas preliminares ao local, pode-se 

perceber algumas questões ligadas as atividades de shopping e de edifício de 

escritórios. O complexo Rio Sul caracteriza-se basicamente como um estabelecimento 

voltado para o comércio, entretenimento e prestação de serviços, caracterizado por 

um intenso fluxo de pessoas em períodos de curta duração. 

 

 

Tabela 3.5 – Distribuição das atividades por pavimento no Shopping Rio Sul 
PAVIMENTO TIPO DE ATIVIDADE/ AMBIENTE 
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SS2 
(2º subsolo) 

Estacionamento e 
Setor Administrativo (comum à Torre e ao Shopping). 

 

SS1 
(1º subsolo) 

Estacionamento e 
Setor Administrativo (comum à Torre e ao Shopping). 

 

1º Piso 
Acesso Principal, 

Lojas, Serviços, Alimentação, Lazer e Entretenimento. 
 

2º Piso 
Principal setor de Alimentação 

Lojas, Serviços, Lazer e Entretenimento. 
 

3º Piso Lojas, Serviços, Alimentação, Lazer e Entretenimento. 
 

4º Piso 
G1 

Lojas, Serviços, Alimentação, Lazer e Entretenimento 
(Salas de cinema), e Estacionamento (G1= 4º piso) 

 

G2 
Lojas, Serviços, Alimentação, 

e Estacionamento  (comum à Torre e ao Shopping). 
 

G3 
Espaço Cultural (Terraço Rio Sul), Serviços, Alimentação 

e Estacionamento (comum à Torre e ao Shopping). 
 

G4 Estacionamento (comum à Torre e ao Shopping). 
 

G5 Estacionamento (comum à Torre e ao Shopping). 
 

Fonte: Elaboração própria, 2004. 
 

O shopping funciona todos os dias da semana, de segunda a sábado das 

10h às 22h, no entanto aos sábados o público dos restaurantes permanece até as 

23h, contabilizando 13h de funcionamento para os funcionários do shopping. Aos 

domingos os setores de alimentação abrem das 12h às 21h, e as lojas das 15h às 9h. 

A forma compacta da planta-baixa do shopping e sua área limitada não 

proporcionam expansões horizontais, nem a criação de áreas para jardins. Assim, 

adequar lugares para incorporar novas idéias e crescentes necessidades do 

empreendimento consiste no maior desafio dos administradores do prédio. 

O sistema hidráulico do prédio já sofreu diversas modificações ao longo dos 

seus 25 anos de uso. No entanto, estas alterações nas tubulações não foram 

transcritas para as plantas hidráulicas. Além de serem criadas novas tubulações 

devido às exigências das reformas nas lojas ou restaurantes, as tubulações são 

também atualizadas devido a sua idade e ao estado crítico em que se encontram. 

A tubulação do complexo Rio Sul é de aço galvanizado para resistir à alta 

pressão do sistema. Em geral, a vida útil desse tipo de tubulação é de 25 anos, mas 

essa condição varia em função da qualidade da água, principalmente quanto ao pH da 

água, visto que se este for ácido tende a acelerar o processo de obstrução dos tubos. 

Conforme as informações cedidas nas entrevistas sobre o sistema hidráulico 

do complexo, verificou-se que a forma como seus ramais e ligações prediais de água 
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fria e potável foram projetadas não favorecem a instalação de um sistema de reúso de 

águas. 

O primeiro indício apontado que dificulta a implementação dessa técnica 

seria o fato de que as colunas de abastecimento não são independentes para 

equipamentos como, vaso sanitário, lavatórios, chuveiros e pias. Contudo, esta 

questão será melhor discutida após a conclusão da vistoria de todo o complexo e 

fechamento do diagnóstico para, então, definir as possibilidades viáveis ao 

empreendimento na fase C do estudo de caso.  

Desde o início de junho de 2005, a Dalkia é a empresa contratada pelo Rio 

Sul para realizar os serviços de operação e manutenção do complexo. A Dalkia 

pertence a um grupo de origem francesa e trabalha diariamente para o funcionamento 

dos sistemas de gás, água fria e potável e de refrigeração do shopping e da torre.  

A equipe responsável pela manutenção do sistema hidráulico trabalha 24 

horas por dia, durante os sete dias da semana. São quatro bombeiros hidráulicos 

responsáveis pelo complexo, que se revezam em turnos e plantões de 12 horas por 36 

horas. Os dois bombeiros, Gilton e Cosme, que acompanharam e auxiliaram todas as 

vistorias realizadas no shopping para esta pesquisa, trabalham no Rio Sul há mais de 

dez anos. 

A manutenção dentro das lojas, restaurantes e das salas de escritório da 

torre não são de responsabilidade da Dalkia, e sim de cada lojista ou proprietário das 

salas. Os serviços referentes à administração da torre comercial são realizados por 

três funcionários do próprio Rio Sul que trabalham de segunda à sexta, das 9 horas às 

18 horas. 

A torre comercial possui três tipos de plantas arquitetônicas, que dada a 

forma como foi concebida o edifício e suas instalações, resultou numa configuração 

variada da organização espacial e dimensão das salas escritórios, conforme 

demonstra a tabela 3.6. 

 

Tabela 3.6 – Descrição da distribuição e número de salas da Torre 

PLANTA TIPO ANDARES 
CORRESPONDENTES 

Nº ANDARES X Nº 
SALAS 

TOTAL DE 
SALAS 

Tipo 1 5º ao 31º e 34º 28 andares x 8 salas 224 

Tipo 2 32º e 35º 2 andares x 7 salas 14 

Tipo 3 33º e  36º ao 44º 10 andares x 6 salas 60 

TOTAL 40 andares --- 298 salas 

Fonte: Elaboração própria com base na Administração da Torre Comercial, 2004. 
A própria administração da torre informou que não tem registro de quantas 

modificações (acréscimo ou diminuição dos pontos de utilização de água) cada sala do 
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edifício sofreu, devido às reformas internas dos ambientes serem de responsabilidade 

exclusiva de cada proprietário. Portanto, os dados que serão disponibilizados para 

informação do sistema hidráulico predial interno (item B1.2) quanto aos pontos de 

consumo de água, serão com base no projeto original.  

 

c) Identificação dos agentes consumidores (A4.3) 

 

De acordo com dados da administração do shopping e da torre comercial do 

Rio Sul foi possível registrar uma estimativa da população total, mencionada pela 

metodologia como agente consumidor. A administração utiliza um método para fazer a 

contagem populacional do complexo, porém, esta técnica não pode ser repassada 

para esta pesquisa. Portanto, o estudo de caso apenas fez uso da informação sobre 

os números populacionais concedidos, aceitando como critério a confiabilidade e 

seriedade da empresa ao expor seus dados para esta pesquisa. 

A população fixa do shopping constituída por pessoas que trabalham 

diariamente no local, está estimada num público de aproximadamente três mil 

pessoas, como demonstra a tabela 3.7. 

 

 Tabela 3.7 – Estimativa da população fixa do Shopping Rio Sul 
TIPO DE ATIVIDADE N.º FUNCIONÁRIOS 

Administrativa 25 

Manutenção predial 75 

Vigilância 180 

Limpeza 140 

Lojistas, vendedores, garçons, cozinheiros, etc. 2600 

Total 3020 

 Fonte: Gerência administrativa do Shopping Rio Sul, 2004.  
 

Acrescendo ainda a população fixa do shopping tem-se um público visitante 

médio de trinta mil pessoas diariamente. Conforme a tabela 3.8, a população flutuante 

do shopping, representada por clientes e/ou visitantes é a mais expressiva, 

contabilizando aproximadamente 70% da população total. 

Segundo informações da gerência administrativa da torre a população total 

do edifício é de aproximadamente dez mil pessoas, sendo que 6.500 são funcionários 

que trabalham nas 298 salas de escritórios e 3.500 são clientes que buscam os 

serviços oferecidos. 

É válido ainda ressaltar que somente um corpo de funcionários contratados 

presta os serviços de limpeza, vigilância e manutenção para torre e o shopping. Este 

81 
 



 

número de empregados está contabilizado na população fixa do shopping, na tabela 

3.7. 

 

  Tabela 3.8 – Estimativa da população total diária 
POPULAÇÃO DIÁRIA N.º PESSOAS 

População fixa do shopping 3.020 

População flutuante do shopping 30.000 

População fixa da torre 6.500 

População flutuante da torre 3.500 

População total diária 43.020 

      Fonte: Gerência administrativa do Shopping Rio Sul e da torre comercial, 2004. 
 

d) Histórico do consumo de água (A4.4) 

 

A administração do shopping Rio Sul forneceu as contas de água 

procedentes da CEDAE, através dos quais foi verificado que o consumo mensal médio 

de água do complexo é de 30.546m³.  

Para elaboração do histórico do consumo de água do complexo Rio Sul foi 

coletado o consumo mensal de doze meses, registrado no período de setembro de 

2003 a agosto de 2004 (tabela 3.9). 

Além disso, são apresentados nesta tabela, os dados médios do consumo 

diário relativo a cada um dos meses. A variação que aparece dos dias de consumo na 

tabela foi dada conforme a conta enviada pela própria Companhia de Abastecimento 

do Estado (CEDAE). 

O consumo mensal de água (Cm) do complexo Rio Sul é dividido em três 

partes para três usos distintos: o sistema de ar-condicionado, o shopping em geral e 

as salas de escritório da torre comercial. 

Com base nesses dados de consumo registrados no sistema interno de 

medição (hidrômetros) do Rio Sul, verificou-se que os percentuais de consumo de 

água relativos a cada um dos usos sofrem pequenas variações a cada mês. Nada 

obstante esta condição observou-se que a predominância do maior consumo sempre 

foi do shopping, oscilando num percentual em torno de 50% do consumo total de água 

do complexo Rio Sul, como demonstra a tabela 3.10. 

 

 

 
 
Tabela 3.9 – Histórico do consumo de água do Complexo Rio Sul 

MÊS / ANO CONS. MENSAL DIAS CONSUMO CONS. MÉDIO DIÁRIO 
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(M3) (M³/DIA) 
Setembro/ 2003 28.040 30 dias 934,67 

Outubro/ 2003 33.250 33 dias 1.007,50 

Novembro/ 2003 31.240 30 dias 1.041,33 

Dezembro/ 2003 29.980 27 dias 1.110,30 

Janeiro/ 2004 36.380 32 dias 1.136,80 

Fevereiro/ 2004 32.190 27 dias 1.192,20 

Março/ 2004 34.020 33 dias 1.030,90 

Abril/ 2004 30.120 30 dias 1.004,00 

Maio/ 2004 33.880 33 dias 1.026,60 

Junho/ 200 25.150 28 dias 898,20 

Julho/ 2004 27.670 31 dias 892,50 

Agosto/ 2004 24.630 32 dias 769,60 

Média 30.546 30 dias 1.003,75 
Fonte: Elaboração própria com base nas contas da CEDAE, 2004. 

 
No entanto, o histórico mensal do consumo fracionado em três partes não 

será demonstrado nesta pesquisa, e sim o consumo dividido somente em duas partes, 

para efeito de uma análise mais detalhada e coerente. Isto porque o interesse era 

estudar e comparar os volumes totais da torre comercial com o shopping center, 

incluindo já os respectivos gastos da demanda de ar-condicionado. 

 

Tabela 3.10 – Percentual do consumo diário de água dividido em três partes  

Fonte: Elaboração própria com base nas contas da CEDAE, 2004. 

LOCAL DE USO CONSUMO MÉDIO DIÁRIO  
DE ÁGUA (M³/DIA) 

PERCENTUAL 
 DO CONSUMO DE ÁGUA 

Ar-condicionado 244,09 24,32% 
Shopping Center 487,24 48,54% 
Torre comercial 272,42 27,14% 
Total 1003,75 100% 

 

Dessa forma, é importante salientar que esta pesquisa utilizou um 

procedimento efetuado pela própria administração do Rio Sul para o cálculo da conta 

condominial. 

O procedimento efetuado é um rateio do volume de consumo de água do 

sistema de ar-condicionado, onde o percentual de 51,97% corresponde ao shopping e 

a outra parcela menor de 48,03% corresponde à torre comercial.  

 

A tabela 3.11 demonstra esses valores médios de consumo de água, já 

incorporando o volume consumido pelo ar-condicionado, onde é possível verificar que 
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o gasto médio de água do shopping ultrapassa os 60% do volume total consumido 

diariamente.  

 

Tabela 3.11 – Percentual do consumo diário de água dividido em duas partes 

Fonte: Elaboração própria com base nas contas da CEDAE, 2004. 

LOCAL DE USO CONSUMO MÉDIO DIÁRIO DE 
ÁGUA (M³/DIA) 

PERCENTUAL  
DO CONSUMO DE ÁGUA 

Shopping Center 614,10 61,18% 

Torre comercial 389,66 38,82% 

Total 1003,76 100% 

 

Seqüencialmente, apresentam-se as tabelas 3.12 e 3.13 os históricos do 

shopping e da torre, já incluídos em cada um deles os respectivos volumes de água 

consumidos pelo sistema de ar-condicionado. 

 

Esses valores reais de consumo apresentados nas tabelas 3.12 e 3.13 

servirão para auxiliar nos cálculos dos índices reais demonstrados a seguir no item A5 

do diagnóstico inicial. Também serão úteis posteriormente para comparação com os 

valores de referência, ou seja, aqueles estimados para sistemas de semelhante 

tipologia e porte. 

 

  Tabela 3.12 – Histórico do consumo de água do Shopping 
MÊS / ANO CONS. MENSAL (M3) DIAS CONSUMO CONS. MÉDIO DIÁRIO 

(M³/DIA) 
set/03 16.236,68 30 541,22 
out/03 14.255,38 33 431,98 
nov/03 19.780,28 30 659,34 
dez/03 18.230,99 27 675,22 
Jan/04 22.764,77 32 711,40 
Fev/04 19.829,60 27 734,43 
mar/04 21.568,82 33 653,60 
Abr/04 18.093,28 30 603,11 
mai/04 19.275,23 33 584,10 
Jun/04 17.990,50 28 642,52 
Jul/04 19.966,30 31 644,07 
ago/04 15.622,58 32 488,21 

 
Média 

 
18.634,53 

  
30 

 
614,10 

   Fonte: Elaboração própria com base nas contas da CEDAE, 2004. 
 

 
   Tabela 3.13 – Histórico do consumo de água da Torre comercial 

MÊS / ANO CONS. MENSAL (M3) DIAS CONSUMO CONS. MÉDIO DIÁRIO 
(M³/DIA) 
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set/03 11.803,32 30 393,4440 

out/03 18.994,62 33 575,59 
nov/03 11.459,72 30 381,99 
dez/03 11.749,01 27 435,15 
Jan/04 13.615,23 32 425,48 
Fev/04 12.360,40 27 457,79 
mar/04 12.451,18 33 377,31 
Abr/04 12.026,72 30 400,89 
mai/04 14.604,77 33 442,57 
Jun/04 7.159,50 28 255,70 
Jul/04 7.703,70 31 248,51 
ago/04 9.007,42 32 281,48 

 
Média 

 
11.911,30 

  
30 

 
389,66 

    Fonte: Elaboração própria com base nas contas da CEDAE, 2004. 
 

 

3.2.5 Diagnóstico inicial (A5) 

 

O objetivo desse diagnóstico inicial é aferir uma indicação da ocorrência ou 

não de desperdício de água proveniente do sistema hidráulico-predial do complexo. 

Desse modo, este item apresentará os cálculos dos índices citados na metodologia, 

divididos em valores reais e estimados, específicos para o caso do Rio Sul. 

Os índices calculados de acordo com as informações de base servirão para 

avaliar a demanda por consumo de água do complexo Rio Sul com uma atividade 

similar. Para tanto, houve a necessidade de efetuar os cálculos do shopping e da torre 

de forma separada, pois os mesmos envolvem variáveis que distinguem pelas 

características de cada edifício, tais como: dias de funcionamento, número de agentes 

consumidores, percentual de consumo, dentre outros. 

Os dados reais foram calculados com base nas informações fornecidas no 

item A4, tais como valores populacionais e o consumo mensal de água (aqui 

referenciado como Cm) extraídos dos históricos de consumo do Rio Sul. 

Para os dados de referência apresentados logo a seguir, os cálculos foram 

efetuados baseados na pesquisa de diversos autores para atividades afins. Estes 

índices estimados de consumo de água, usados como referência para os cálculos, 

serão introduzidos no próprio item A5.3, destinado a esse assunto. 

Por conseguinte, ao cálculo dos índices estimados, será feita uma análise 

crítica, comparando os valores reais com os de referência para o caso do shopping e 

da torre. É válido ainda lembrar que todas as equações utilizadas neste estudo de 

caso foram extraídas da pesquisa realizada por Oliveira (1999). 
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a) Índices reais de consumo de água 

• Índices de consumo diário de água - IC (A5.1) 

 

IC= Cm x 1000 
NA x Dm 

 
Onde: 

IC: Índice de Consumo (litros/ agente consumidor x dia); 
Cm: Consumo Mensal (m³); 
NA: Número de agentes consumidores; 
Dm: Quantidade de dias úteis no referido mês. 
 

O índice de consumo diário de água do complexo Rio Sul foi calculado, 

conforme expressão citada acima, mês a mês do período histórico de setembro de 

2003 a agosto de 2004, considerando os dias úteis de operação do shopping e da 

torre comercial. 

Os cálculos foram feitos em separado, visto que o shopping funciona todos 

os dias da semana, enquanto que a torre comercial é fechada nos fins de semana, 

contabilizando somente 22 dias de período de atividades durante cada mês. Os 

valores encontrados, de acordo com a equação exposta estão apresentados nas 

tabelas 3.14 e 3.15. 

 

Tabela 3.14 – Calculo do índice do consumo diário de água (IC) do Shopping 
MÊS / ANO CONS. MENSAL (M3) 1000 LITROS NA DMÊS IC 

Set/03 16.236,68 1000 33020 30 16,39 
Out/03 14.255,38 1000 33020 30 14,39 
Nov/03 19.780,28 1000 33020 30 19,97 
Dez/03 18.230,99 1000 33020 30 18,40 
Jan/04 22.764,77 1000 33020 30 22,98 
Fev/04 19.829,6 1000 33020 28 21,45 
Mar/04 21.568,82 1000 33020 30 21,77 
Abr/04 18.093,28 1000 33020 30 18,26 
Mai/04 19.275,23 1000 33020 30 19,46 
Jun/04 17.990,5 1000 33020 30 18,16 
Jul/04 19.966,3 1000 33020 30 20,16 

Ago/04 15.622,58 1000 33020 30 15,77 
Média 18.634,53 1000 33020 29,83 18,92 

Fonte: Elaboração própria, 2004. 
 

 

 Tabela 3.15 – Cálculo do índice do consumo diário de água (IC) da Torre Comercial 
Fonte: Elaboração própria, 2004. 
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MÊS / ANO CONS. MENSAL (M3) 1000 LITROS NA DMÊS IC 

Set/03 11.803,32 1000 10.000 22 53,65 
Out/03 18.994,62 1000 10.000 22 86,34 
Nov/03 11.459,72 1000 10.000 22 52,09 
Dez/03 11.749,01 1000 10.000 22 53,40 
Jan/04 13.615,23 1000 10.000 22 61,89 
Fev/04 12.360,4 1000 10.000 20 61,80 
Mar/04 12.451,18 1000 10.000 22 56,60 
Abr/04 12.026,72 1000 10.000 22 54,67 
Mai/04 14.604,77 1000 10.000 22 66,39 
Jun/04 7.159,5 1000 10.000 22 32,54 
Jul/04 7.703,7 1000 10.000 22 35,02 

Ago/04 9.007,42 1000 10.000 22 40,94 
Média 11.911,30 1000 10.000 - 54,56 

Estes valores reais servirão de referência para as próximas fases da 

pesquisa, principalmente para comparar esses dados com o consumo mensal 

estimado de água (Cme) e com índice de consumo diário de água estimado (ICe). A 

partir dessa comparação, no item A5.7, terá a suposição de um possível consumo 

excessivo de água no estabelecimento estudado. 

 

• Índice de consumo diário de água do período histórico - ICh (A5.2) 

 

O índice de consumo diário de água do período histórico (ICh) é indicado 

para analisar no espaço temporal estudado os valores que estão fora da média 

usual do shopping e da torre. Ao observar todos os valores de IC, compreendidos 

entre setembro de 2003 e agosto de 2004, pode-se perceber no shopping que os 

meses de maior consumo foram janeiro e março de 2004, e os de menor consumo 

foram os meses de outubro de 2003 e agosto de 2004 (figura 3.2). 

No entanto, a média obtida (IC) para o shopping de 18,92 litros/pessoaxdia 

não reflete a maioria dos índices encontrados nos demais meses. Segundo 

informações da administração do shopping, Sr. Sandro Gondo, os meses quando 

ocorrem grandes baixas no volume de água consumido pode ser devido a 

problemas de mau funcionamento no hidrômetro da CEDAE. O mesmo acrescenta 

que quando há casos de quebra do equipamento, às vezes fica parado por três dias, 

isto já acarreta uma diminuição de 10% do consumo mensal de água. 

 Desse modo, justifica-se o fato de excluir os meses atípicos de outubro 

(2003) e agosto (2004) para o cálculo do ICh do shopping, visto que os valores dos 
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outros meses oscilam entre 18 litros/pessoaxdia e 23 litros/pessoaxdia, como pode 

ser observado no gráfico 3.2. 
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Figura 3.2 - Gráfico dos valores de IC para o Shopping 

Fonte: Elaboração própria, 2004. 
 

Sob o mesmo ponto de vista, foram analisados os índices de consumo do 

período histórico (ICh) da torre comercial, onde verificou-se que o mês de maior 

consumo foi outubro de 2003, enquanto que os meses de menor consumo foram 

junho, julho e agosto de 2004 (figura 3.3). 

O elevado consumo em outubro de 2003 pode ter ocorrido em conseqüência 

de algum grande vazamento no sistema ou algum tipo de obra ou reforma nas salas 

da torre, onde nesses casos, em geral, há sempre grande desperdício de água. 
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Figura 3.3 - Gráfico dos valores de IC para a Torre Comercial 

Fonte: Elaboração própria, 2004. 
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Assim, o valor de consumo de 86,34litros/pessoaxdia, referente a outubro 

(2003), deve ser excluído da média, como também os meses de junho, julho e 

agosto bastante abaixo dos valores registrados nos demais meses do ano. Dessa 

forma, obtém-se um valor médio mais homogêneo para a torre que melhor se 

assemelha com a média de consumo mensal registrada nas contas da CEDAE, e 

conseqüentemente com a maioria dos valores de IC já anteriormente calculados. 

É importante salientar ainda que estas médias diárias mensais, bastante 

acima ou abaixo, apresentadas nos gráficos, podem ter sido provocadas por 

aumento da população flutuante não contabilizado pela administração, já que a 

mesma utiliza-se de estimativas iguais para todos os meses do ano. 

Portanto, diante da heterogeneidade dos valores, o valor de IC encontrado no 

item A5.1 será desconsiderado e passará a valer como índice real de consumo 

diário somente os números de ICh, expostos na tabela 3.16.  

 
    Tabela 3.16 – Índice de consumo do período histórico 

ÍNDICE DE CONSUMO DO PERÍODO HISTÓRICO (ICh)  

Shopping Center (ICh-SC) 19,69 litros/pessoaxdia 

Torre Comercial (ICh-TC) 55,65 litros/pessoaxdia 

         Fonte: Elaboração própria, 2004. 
 

b) Índices estimados de consumo de água 

• Consumo mensal estimado - Cme (A5.3) 

 

Para efeito de comparação com os índices reais, efetuados com base nos 

dados coletados no Rio Sul, calcula-se o primeiro índice de referência, o consumo 

mensal estimado (Cme). A exemplo dos índices reais, a contagem do mesmo será 

também realizada em separado, ou seja, serão apresentados coeficientes de uso da 

água para edifício de escritórios e para shopping centers como referência da demanda 

de água para esses tipos de empreendimentos. 

Dessa forma, descreve-se a seguir um quadro resumo (tabela 3.17) com os 

valores médios de consumo, catalogados por TOMAZ (2000), para as categorias de 

shopping center e de edifício de escritórios citadas por diversos autores. É importante 

salientar que estes valores anunciados já são números consolidados de referência, 

comumente utilizados por engenheiros e arquitetos para estimar o consumo de água 

em seus projetos. Tanto Oliveira (1999), Gonçalves & Hespanhol (2004), como a 

própria SABESP se utilizam desses coeficientes em suas pesquisas e trabalhos na 

área de conservação de água. 
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Tabela 3.17 – Coeficientes para estimar o consumo de água 
CATEGORIA UNIDADES VALORES ORIGEM 

Litros/ dia/ m² 4 Berenhauser e Pulici, 1983, 
SABESP. 

Litros/ dia/ m² 4 Hoddinot, M., 1981 
Litros/ dia/ m² 4 Billings & Jones, 1996 
Litros/ dia/ funcionário 50 a 80 Macintyre, 1982 

 
Edifício 

de 
Escritórios 

Litros/ dia/ funcionário 65 Syed R. Qasim, 1994 
    

Litros/ dia/ n° veículos 8 Metcalf & Eddy, 1991 
Litros/ dia/ n° veículos  8 Geyer & Lentz, 1962 
Litros/ dia/ m² 4 Hoddinot, M., 1981 
Litros/ dia/ m² 4 Billings & Jones, 1996 
Litros/ dia/ m² 6 Syed R. Qasim, 1994 
Litros/ dia/ funcionário 38 Metcalf & Eddy, 1991 
Litros/ dia/ funcionário 38 Geyer & Lentz, 1962 

 
 

Shopping 
Center 

 

Litros/ dia/ funcionário 40 Syed R. Qasim, 1994 
Fonte: Elaboração própria com base em Tomaz (2000) no livro Previsão do consumo de água, 2004. 

 

Após apresentação dos diversos coeficientes usados para estimar a 

demanda do consumo de água, optou-se pela escolha do coeficiente mais comumente 

utilizado pelos autores e projetistas de instalações prediais, que neste caso se refere 

ao valor estimado de quatro unidades por metro quadrado (m²) de área construída por 

litros/dia, para ambos os casos, tanto de edifício de escritórios quanto para shopping 

centers. 

Em seguida, com base neste coeficiente e com os valores de área construída 

fornecidos pela administração do complexo Rio Sul, apresenta-se o cálculo do 

consumo mensal estimado na tabela 3.18: 

Onde, considera-se: 

  Área (Shopping Center)= 135.000 m² 

  Área (Torre Comercial)= 118.502,23m² 
 

Tabela 3.18 – Cálculo do consumo mensal de água estimado (Cme) 
CÁLCULO DO CONSUMO MENSAL ESTIMADO (CME) 

Shopping Center 

 
Cme= volume (4litros) x dias úteis x área construída (m²) 
                                         1000 litros 
 
Cme (SC) = (4litros x 30dias x 135.000m²)/ 1000 
Cme (SC) = 16.200m³/mês 
 

Torre Comercial 

 
Cme= volume (4litros) x dias úteis x área construída (m²) 
                                         1000 litros 
 
Cme (TC) = (4litros x 22dias x 118.502,23m²)/ 1000 
Cme (TC) = 10.428,20m³/mês 
 

Fonte: Elaboração própria, 2004. 
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• Índice de consumo diário de água estimado - ICe (A5.4) 
 

O melhor para se analisar o índice de consumo estimado seria fazer uma 

previsão mês a mês dividindo o Cme (consumo mensal estimado) pelo número de 

agentes consumidores de cada mês. 

No entanto, as fontes de informação do shopping e da torre comercial só 

possuem dados gerais acerca da população fixa e flutuante que freqüentam os locais.  

Desse modo, resta somente a opção de calcular um índice médio de 

consumo como referência para todos os dias e meses do ano, segundo a equação e 

conforme demonstrado na tabela 3.19: 

 

ICe= =   Cme  x 1000 
     NA x Dm 
 

Onde: 
ICe: Índice de consumo diário estimado (litros/pessoaxdia); 
Cme: Consumo mensal estimado (m³); 
NA: Número de agentes consumidores; 
Dm: Quantidade de dias úteis no referido mês. 
 

Tabela 3.19 – Cálculo do índice de consumo diário de água estimado 
ÍNDICE DE CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA ESTIMADO (ICe) 

 

Shopping Center 

 

ICe (SC) = (16200m³ x 1000) / (33.020pessoas x 30dias)  

ICe (SC) = 16,35 litros/pessoaxdia 

 

Torre Comercial 

 

ICe (TC) = 10428,20m³ x 1000) / (10.000pessoas x 22dias) 

ICe (TC) = 47,40 litros/pessoaxdia 

 Fonte: Elaboração própria, 2004.  
 
 

• Desperdício diário de água estimado - DDe (A5.5) 

 

Após calculados os índices estimados de consumo mensal e de consumo diário 

de água, deve-se comparar os valores de ICh com os valores obtidos de ICe. A 

diferença encontrada com a subtração dos dois números é o chamado desperdício 

diário estimado (DDe). Observe logo primeiramente, o cálculo para DDe do shopping 

center: 

 

   DDe(SC)= ICh(SC) - ICe(SC)  

   DDe(SC)=  19,69 - 16,35 
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   DDe(SC)=  3,34 litros/pessoaxdia 

 

Seqüencialmente, procede-se com o mesmo raciocínio, o cálculo do DDe para 

a torre comercial: 

 

   DDe(TC)= ICh(TC) - ICe(TC)  

   DDe(TC)=  55,65 – 47,40 

   DDe(TC)=  8,25 litros/pessoaxdia 

 

Estes valores sugerem um volume de água, em litros por cada pessoa, que 

está sendo desperdiçado todos os dias na torre e no shopping, seja pelo uso 

excessivo ou incorreto, ou ainda por vazamentos no sistema. O próximo índice 

apresentará estes valores na forma percentual. 

 

• Índice de desperdício estimado - IDe (A5.6) 

 

O índice de desperdício estimado (IDe) demonstra também por meio da 

relação entre ICh e ICe um percentual estimado de desperdício, dado pela expressão 

a seguir: 

   IDe= ICh – ICe x 100 (%) 
           ICh 
 

Onde se obteve os valores abaixo para o shopping center (SC) e a torre 

comercial (TC): 

   IDe (SC) = 17% 

   IDe (TC) = 15% 

 

O item seguinte de análise crítica dos índices reportará melhor a importância 

desses valores percentuais de desperdício de água para o shopping, como também 

para o complexo Rio Sul como um todo. 
 

 

3.2.6 Análise crítica dos índices (A6) 

 

Os resultados dos cálculos dos valores reais e estimados sugerem que o 

sistema não esteja utilizando o recurso água de modo racional. Contudo, isso ainda 

conduz o estudo de caso para uma segunda parte, na qual compete a realização de 

uma vistoria do sistema hidráulico predial. 
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 Para um melhor entendimento dos dados adquiridos no diagnóstico inicial, 

por meio da metodologia aplicada, expõe-se um quadro resumo dos resultados dos 

índices encontrados (tabelas 3.20 e 3.21). 

 

Tabela 3.20 – Quadro Resumo dos índices de consumo do Shopping Center 
QUADRO RESUMO DOS ÍNDICES DE CONSUMO DO SHOPPING CENTER 

Índices Reais Índices de Referência 

Consumo médio mensal de água 

Cm= 18.634,53m³/mês 

Consumo mensal de água estimado  

Cme= 16.200m³/mês 

 
Índice de Consumo diário de água  
no período histórico 
ICh= 19,69 litros/pessoaxdia 

 

Índice de consumo diário de água estimado  

ICe = 16,35 itros/pessoaxdia 

Fonte: Elaboração própria, 2004.  
 
De acordo com o quadro resumo dos índices de consumo do shopping pode-

se observar que ICh>ICe, o que sugere uma falta de eficiência por parte do sistema 

hidráulico predial do shopping. 

Os dados de consumo mensal apresentado nas contas da CEDAE também 

conferem esta suposição, pois comparando o valor médio da conta da CEDAE de 

18.634,53m³/mês com o índice de Cme de 16.200m³/mês, vê-se que a demanda de 

água do Rio Sul é maior que os valores atribuídos a um shopping de mesmo porte. 

Para o caso da torre comercial (Rio Sul Center), desenvolve-se a mesma 

análise, onde o quadro resumo apresentado na tabela 3.21, também confere um 

ICh>ICe, atribuindo um indício de desperdício de água no edifício. O valor médio de 

consumo mensal baseado nas contas da CEDAE de 11.911,30m³/mês comparado 

com Cme de 10.428m³/mês também ressalta a idéia de desperdício de água na torre 

comercial. 

 

Tabela 3.21 – Quadro Resumo dos índices de consumo da Torre Comercial 
QUADRO RESUMO DOS ÍNDICES DE CONSUMO DA TORRE COMERCIAL 

Índices Reais Indices de Referência 

Consumo médio mensal de água 

Cm= 11.911,30m³/mês 

Consumo mensal de água estimado  

Cme= 10.428m³/mês 

 
Índice de Consumo diário de água 
no período histórico 

ICh= 55,65 litros/pessoaxdia 

 

Índice de consumo diário de água estimado  

ICe = 47,40 litros/pessoaxdia 

Fonte: Elaboração própria, 2004.  
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Outros dois índices importantes a destacar são o de desperdício diário 

estimado (DDe) e o índice de desperdício estimado (IDe), conforme a tabela 3.22. A 

princípio, esses valores de IDe de 17% para o shopping e de 15% para a torre podem 

parecer índices não muito significativos.  

 

 Tabela 3.22 – Índices de desperdício do Shopping e da Torre Comercial 
Local DDe IDe 

 
Shopping Center 

 
3,34litros/pessoaxdia 

 

 
17% 

 
Torre Comercial 

 
8,25litros/pessoaxdia 

 

 
15% 

 Fonte: Elaboração própria, 2004.  
 

No entanto, quando associados a atividades consideradas como grandes 

consumidoras de água - como shoppings, indústrias, hotéis, hospitais, universidades, 

etc - esses percentuais fazem bastante diferença, como é o caso do próprio complexo 

Rio Sul que consome em média 30 milhões de litros/mês. 

Do mesmo modo, os números isolados de DDe também não refletem a 

relevância de seus valores. Assim, para melhor demonstrar a relevância de tais dados, 

apresenta-se uma estimativa de desperdício mensal (Dme) para o shopping e para a 

torre em separado. O Dme é encontrado através da equação apresentada a seguir, 

onde se multiplica os índices de DDe pela população correspondente de cada um 

(shopping e torre) e seus respectivos dias úteis. Posteriormente, ao somá-los irá obter 

um valor estimado de 5.124m³ de desperdício mensal para o complexo (tabela 3.23). 

 

   Dme= DDe x NA x Dm 
     1000 

 
Onde: 

Dme= Desperdício Mensal Estimado (m³/mês) 
DDe= Desperdício Diário Estimado (litros/pessoaxdia) 
NA= Número de Agentes Consumidores 
Dm= Dias úteis do mês 
 

Conforme a tabela 3.23, verifica-se que o valor estimado de desperdício para o 

shopping é bastante superior ao da torre, correspondendo a 64,5% do volume total de 

água utilizada, supostamente de modo incorreto. Agora, pode-se entender que o 

volume de 5.124m³/mês representa um indicador relevante de 16,77%, diante do 

consumo total do complexo de 30.546m³/mês registrado nas contas da CEDAE. 
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Tabela 3.23 – Demonstrativo do Desperdício mensal estimado no Complexo 
Cálculo do Dme (m³/ mês) 

Shopping Center 

 
Dme(SC)= 3,34 x 33020pessoas x 30dias/ 1000 
Dme(SC)= 3.308.604 litros/ 1000 
 

3.309,00 

Torre Comercial 

 
Dme(SC)= 8,25 x 10.000pessoas x 22dias/ 1000 
Dme(SC)=  1.815.000 litros/ 1000 
 

1.815,00 

Total do Complexo 5.124,00 

Fonte: Elaboração própria, 2004.  
 

Para se obter ainda uma melhor noção acerca desse volume mensal de 

5.124m³ teoricamente desperdiçado pelo complexo, faz-se uma relação com o 

consumo mensal de água gasto por uma família de classe média no Brasil.  

Segundo DMAE apud Tomaz (2000), o consumo médio numa residência classe 

média é de 200litros/pessoaxdia. Esta medida por indivíduo é comumente utilizada 

pelos arquitetos e engenheiros civis para elaboração do cálculo do volume do 

reservatório de água em projetos de residência. Desta forma, se considerarmos uma 

família de cinco pessoas, teremos: 

Consumo Residencial = (200litros x 5 pessoas x 30 dias)/ 1000 

Consumo Residencial = 30m³/ mês 
 

Se compararmos o valor de 5.124m³/mês com o consumo residencial de 

30m³/mês, pode-se constatar que o valor desperdiçado pelo complexo equivale ao 

consumo mensal de mais de 170 famílias ou ainda de 854 pessoas. Afinal, estamos 

tratando de mais de cinco milhões de litros de água gastos por mês que, 

aparentemente, poderiam ser economizados pelo complexo ou mesmo destinados a 

outro fim. 

Diante da análise exposta, prossegue-se a pesquisa para uma segunda fase, 

intitulada de auditoria do consumo, onde se apresentará um plano operacional de 

vistoria do sistema hidráulico predial do shopping Rio Sul e das áreas comuns a torre 

comercial. 

 

 

3.3 Aplicação da Fase B 
 

A auditoria do consumo de água foi iniciada em setembro de 2004. A fase B, 

também intitulada de plano operacional, consiste em quatro etapas de vistoria do 

sistema hidráulico predial (SHP): 
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• SHP externo; 

• SHP interno; 

• SHP especial; 

• Diagnóstico final da auditoria. 

 

As informações coletadas sobre o SHP externo referem-se à descrição dos 

seguintes itens levantados no Complexo: 

• Fontes de suprimento do sistema de abastecimento de água; 

• Sistema de medição; 

• Sistema de alimentação predial; 

• Sistema de reservatórios de água. 

 

A segunda etapa, o levantamento do SHP interno, consistiu na vistoria de 

todos os pontos de consumo de água do shopping, observando também o 

comportamento de seus usuários. Para registro dos pontos, foram criadas planilhas 

específicas para cadastramento dos metais sanitários, segundo seu modelo, marca e 

quantidade em cada ambiente. A vistoria foi realizada em diversas etapas e contou 

com o auxílio dos bombeiros hidráulicos Cosme e Gilton, responsáveis pela 

manutenção hidráulica e supervisão diária do complexo. Foram vistoriados mais de 

130 ambientes do shopping e cadastrados 683 pontos de consumo de água, 

distribuídos nos seguintes espaços: 

• Banheiros, vestiários e copas das lojas; 

• Banheiros masculinos e femininos para o público visitante; 

• Banheiros do setor administrativo; 

• Banheiros dos restaurantes; 

• Cozinhas dos restaurantes; 

• Academia; 

• Salões de beleza; 

• Espaço destinado às quatro salas de cinema; 

• Serviços em geral (bancos, escola de inglês, etc). 

 

Quanto à torre comercial, não foi realizada uma averiguação “in loco”, mas 

somente o cadastramento de seus 1490 pontos de consumo distribuídos pelas 298 

salas de escritório, visando uma posterior análise comparativa com os dados do 

shopping.  
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Já a terceira etapa referente à averiguação do SHP especial, que compete ao 

sistema de ar-condicionado, ocorreu apenas a partir de março de 2005, juntamente 

com a coleta dos dados finais sobre o SHP interno. 

 
 

3.3.1 Sistema hidráulico predial externo (B1) 

 

A fonte de suprimento do complexo Rio Sul é realizada exclusivamente pelo 

sistema público de abastecimento de água (CEDAE), não havendo assim, nenhum 

outro tipo de captação de água como poço artesiano, rio ou lagoa. 

O esgoto tarifado pela CEDAE (Companhia Estadual de Água e Esgoto do 

Estado do Rio de Janeiro) é calculado através de um percentual sobre o valor total da 

água consumida. Este percentual acordado pela Companhia de Abastecimento é de 

82%, sendo, portanto, um peso significativo no orçamento mensal do Rio Sul, que 

atualmente ainda não dispõe de nenhum tipo de tratamento para o seu esgoto 

sanitário. 

O sistema de medição é efetuado pela CEDAE através de um hidrômetro 

geral com seis polegadas de diâmetro de entrada, cujo número de registro da 

companhia é 15050020. O complexo shopping-torre dispõe de apenas três 

hidrômetros internos de três polegadas cada um. O primeiro se refere ao consumo de 

água do sistema de ar-condicionado, o segundo ao shopping e o terceiro à torre.  

No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos e de alguns países da Europa, 

o sistema das instalações prediais é indireto, ou seja, a alimentação das redes de 

distribuição é feita por reservatórios inferiores ou superiores. 

No caso do complexo Rio Sul, o sistema de reservação também é indireto e 

realizado tanto por gravidade com caixas d’água como por bombeamento (instalação 

hidropneumática) através de reservatórios inferiores (cisternas). 

De acordo com a Norma da ABNT/CB 02 (CE 02.136.01.008/ 2002) sobre 

desempenho nas edificações, todo sistema predial de água deve fornecer água na 

pressão, vazão e volume compatíveis com o uso associado a cada ponto de utilização, 

considerando a possibilidade de uso simultâneo. 

O sistema criado pelo complexo Rio Sul para reservatório de água potável 

atende a referida norma, sendo dotado atualmente de seis cisternas (reservatórios 

inferiores) e cinco conjuntos de caixas d’água (reservatórios superiores). 

As tabelas 3.24 e 3.25 demonstram a localização e a capacidade dos 

mesmos. 
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Tabela 3.24 – Distribuição da reserva de água potável 
LOCALIZAÇÃO TIPO 

RESERVATÓRIO 
CAPACIDADE 

(LITROS) 
INCÊNDIO 
(LITROS) 

SOMATÓRIO 
VOLUME (LITROS) 

Central Ar-condicionado Cisterna 1 204897 0 204897 

Central Ar-condicionado Cisterna 2 201890 0 201890 

Shopping Cisterna 3 247710 0 247710 

Shopping Cisterna 4 196030 0 196030 

Torre Comercial Cisterna 5 357240 0 357240 

Torre Comercial Cisterna 6 449010 0 449010 

Shopping Caixas G5 235700 259080 494780 

Torre Comercial Caixas 44º andar 205760 123150 328910 

Torre Comercial Caixas 38º andar 31900 0 31900 

Torre Comercial Caixas 27º andar 66830 26810 93640 

Torre Comercial Caixas 16º andar 44970 0 44970 

       Fonte: Gerência administrativa do Shopping Rio Sul, setembro de 2004. 
 

A localização dos reservatórios foi definida de maneira estratégica para o 

combate contra incêndios, razão pela qual as caixas d’água situadas no 16º, 27º, 38º, 

e 44o andares da torre comercial foram dispostas de forma alternada. 

 
   Tabela 3.25 – Reserva geral de água por localização 

LOCALIZAÇÃO TIPOS DE RESERVATÓRIOS VOLUME TOTAL (LITROS) 
Ar-condicionado 
 

Cisternas 1 e 2 406.787 

Shopping 
 

Cisternas 3 e 4, caixas G5 938.520 

Torre Comercial 
 

Cisternas 5 e 6, 
caixas 16, 27, 38 e 44 

 

 
4.505.670 

Total Todos 5.850.977 
    Fonte: Gerência administrativa do shopping Rio Sul, 2004. 

 

Nos reservatórios inferiores (cisternas) nunca foi registrada a ocorrência de 

infiltrações devido aos tratamentos de impermeabilização que as mantém em bom 

estado de conservação. Também não há casos de mau funcionamento e/ou operação 

irregular dos registros e tubulação de limpeza dos reservatórios que poderiam gerar 

algum desperdício de água potável. 

Entretanto, constatou-se a ocorrência de um problema com a torneira de bóia 

acarretando vazamento pelo extravasor em um dos reservatórios superiores, 

detectado através de um súbito aumento do consumo. Outros tipos de vazamento 

junto às paredes dos reservatórios por conexões de entrada e saída mal adaptadas ou 

danificadas não apresentaram casos significativos até os dias atuais.  
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Em relação ao alimentador predial, sistema que leva a tubulação de 

abastecimento de água até o ponto de entrada do edifício, foi verificado que há 

monitoramento, e inclusive, a detecção de eventuais desperdícios de água, contudo, 

quando há algum tipo de problema, o fato é apenas comunicado a CEDAE, pois se 

alega que a responsabilidade de manutenção do sistema é da companhia, já que a 

tubulação se localiza antes do hidrômetro da empresa. 

 

3.3.2 Sistema hidráulico predial interno (B2) 

 

A vistoria do SHP interno teve como objetivo realizar a verificação de todos 

os pontos de consumo de água do shopping center. Nas planilhas específicas 

organizadas foram registrados todos os modelos, marcas e quantidade de cada peça 

hidráulico-sanitária, o que pode ser visto com maiores detalhes no apêndice I. 

No levantamento de todo o complexo Rio Sul foi contabilizado mais de dois 

mil pontos de consumo de água (Tabela 3.26). Muito embora, o shopping registre 

aproximadamente apenas um terço (31,4%) do total de pontos de consumo, verificou-

se na fase A do estudo de caso que seu volume de água gasto diariamente é bastante 

superior ao da torre comercial. Porém, esta relação entre volume consumido e número 

de equipamentos sanitários será melhor analisada posteriormente no item do 

diagnóstico final do estudo de caso. 

 

         Tabela 3.26 – Quadro geral dos pontos de consumo do Complexo Rio Sul 
TOTAL DE PONTOS DE CONSUMO DE ÁGUA QUANTIDADE DE PONTOS 

Shopping center 684 

Torre comercial 1490 

TOTAL DE PONTOS DE CONSUMO 2174 

           Fonte: Elaboração própria, 2005. 
 

A tabela 3.27 mostra o número total de pontos cadastrados no shopping 

divididos por setor ou tipo de atividade. Foram vistoriados um total de 130 ambientes 

diferentes no shopping, com exceção da Academia que não foi possível contabilizar a 

quantidade de ambientes porque não foi autorizada entrada. Dessa forma, na tabela 

3.27 apresenta apenas um ambiente para a academia e o número total de pontos dos 

equipamentos que consomem água, informação esta, fornecida pelos responsáveis 

pela administração do lugar. 
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Tabela 3.27 – Principais fontes de consumo de água do Shopping Rio Sul 
QUANTIDADE DE 

AMBIENTES DIVISÃO DE AMBIENTES POR ATIVIDADE QUANTIDADE 
 DE PONTOS 

10  4 salas de Cinema (banheiros, sala de projeção, etc) 31 

9 Serviços (Bancos, Escola de inglês, etc)  32 

7 Setor administrativo (banheiros masc., fem., copas) 38 

1 Academia 48 

20 Banheiros dos restaurantes 53 

4 Salões de beleza 54 

22 11 Lojas (Banheiros, vestiários e copas) 94 

43 Cozinha dos restaurantes 150 

14 Banheiros dos visitantes 184 

130 VALORES TOTAIS 684 

Fonte: Elaboração própria, 2005. 
 

Nesta tabela 3.27, os lugares são apresentados por ordem crescente de 

número de pontos de consumo de água. Assim, é possível observar que as cozinhas 

dos restaurantes e os banheiros dos visitantes são os lugares que possuem mais 

pontos de utilização, respectivamente, 150 e 184 equipamentos que consomem água. 

Os vestiários, banheiros e copas das lojas aparecem em terceiro lugar, com 

um número bastante significativo de 94 pontos, muito embora, proporcionalmente ao 

número de 472 lojas existentes no shopping, este valor poderia ser bastante superior, 

visto que apenas foram registrados 22 ambientes para atender aos funcionários. As 

atividades ligadas ao cinema, serviços em geral e setor administrativo são as que 

possuem menor número de pontos registrados no shopping. 

Ainda de acordo com a tabela 3.27, pode-se verificar que os banheiros de 

uso público somam um total de 14, onde 8 deles são femininos e 5 deles são 

masculinos, mais um fraldário. Estes 14 ambientes dispõem de um total de 72 metais 

para os lavatórios, 77 válvulas para os vasos sanitárias e 35 válvulas automáticas para 

os mictórios, conforme apresentado em detalhes no apêndice I. 

Durante esta etapa de levantamento do sistema hidráulico predial interno, 

além do cadastramento dos equipamentos, também foram observados e registrados 

os procedimentos de manutenção, assim como os hábitos dos usuários do shopping.  

Os bombeiros hidráulicos, responsáveis pelo serviço manutenção do 

shopping, trabalham 24 horas fazendo vistorias e reparos todos os dias da semana. 

Os consertos mais simples são feitos no período entre às 7 horas e às 10 horas, antes 

100 
 



 

do shopping ser aberto ao público. Quando ocorrem problemas mais sérios ou de 

ajuste mais demorado, o local é interditado e os reparos são realizados à noite e 

durante a madrugada, no período em que o shopping está fechado. 

A equipe de manutenção também é responsável pela realização de quatro 

medições diárias – às 6h, 9h, 17h, e 00h – para averiguar se há algum aumento súbito 

do consumo de água e, portanto, a ocorrência de uma possível irregularidade no 

sistema hidráulico. 

Foi verificada durante a vistoria a ocorrência de um problema constante de 

desregulagem do tempo de vazão das torneiras de pressão automáticas nos banheiros 

destinados ao público visitante. O problema é acarretado tanto pela freqüência 

excessiva quanto pelo mau uso das torneiras, provocado não só pelos clientes 

visitantes do shopping, mas também pelos vendedores das lojas que, em sua maioria, 

utilizam os banheiros diariamente para sua higiene pessoal. 

 Contudo, não houve ainda registro de problemas por mau uso das válvulas 

de descarga dos vasos sanitários, somente eventuais casos de vazamentos internos 

na tubulação. Uma perda de água freqüentemente observada é o vazamento pelo 

sifão dos mictórios, considerado ainda um problema relevante, dado o constante 

desperdício de água apresentado neste ponto de consumo. 

Nesta tipologia de edifício (shopping center e prédio de escritórios) não existe 

um número considerável de chuveiros no qual exijam alguma atenção por grande 

consumo de água. O único lugar cadastrado com quantidade significativa de chuveiros 

foi à academia. Há também outros locais registrados na vistoria como os banheiros da 

administração do shopping, vestiários para funcionários de duas lojas âncoras, um 

salão de beleza e banheiros para funcionários do cinema que possuem números 

inexpressivos de chuveiros. 

Há muitos casos de vandalismo no shopping, principalmente nos banheiros 

femininos onde são percebidos furtos dos ganchos de pendurar roupa, sujeira, 

destruição e desperdício de papel higiênico, freqüente quebra das torneiras, roubo dos 

arejadores, hábito de ficar em pé nos vasos sanitários danificando os aparelhos, e 

quebra dos ferrolhos e fechaduras das portas devido à falta de zelo e o mau uso. 

Na torre comercial o cadastro foi realizado diretamente com chefe da 

administração, o Sr. Alberto Lira. A inviabilidade da visita técnica no local se deu em 

virtude do grande número de proprietários do edifício, visto que se tratam de 298 salas 

de escritórios particulares, com somente cinco andares coorporativos, ou seja, 

pertencentes cada um deles a uma única empresa. Portanto, a informação sobre o 

número de ambientes cadastrados é com base no projeto original da torre, exceto a 

inclusão de uma copa em cada sala de escritório, recomendado pelo Sr. Alberto Lira. 
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Então, foram cadastrados para a torre a estimativa de uma copa, um 

banheiro masculino e um feminino por cada sala de escritório, somando um total de 

1490 pontos de consumo de água para as 298 salas, conforme se pode observar na 

tabela 3.28: 

 
        Tabela 3.28 – Contagem de pontos de consumo da Torre Comercial 

Salas de Escritório Quantidade de pontos 
Quantidade Ambientes TOR VS TOTAL 

298 Copas 298 0 298 

298 Banheiros masculinos 298 298 596 

298 Banheiros femininos 298 298 596 

       TOTAL 894 596 1490 

          Fonte: Elaboração própria, 2005. 
          
          Legenda: 
          TOR= Torneiras para lavatórios e pias de cozinha 
          VS= Vaso sanitário com válvula ou caixa acoplada 

 
Neste caso, não puderam ser contabilizadas as possíveis reformas que por 

ventura viriam a incluir chuveiros e duchas nos banheiros das salas de escritórios. 

Porém, acredita-se que estas alterações sejam irrelevantes, dada o tipo de atividade 

que é realizada no edifício, e para tanto, não devem alterar significativamente os 

resultados da pesquisa. 

 

3.3.3 Sistema hidráulico predial especial (B3) 

 

Segundo a metodologia exposta, o SHP especial abrange a descrição das 

características técnicas de sistemas de ar-condicionado, de ar-comprimido, a vácuo, 

de hemodiálise e de destilação. Todavia, esta etapa abordará apenas um desses 

sistemas, pois empreendimentos do tipo shopping center e de escritórios comerciais 

fazem somente uso de sistemas de ar-condicionado. 

O sistema de ar-condicionado antigo utilizado no complexo Rio Sul era 

formado por três máquinas de 1.450TR, uma de 500TR mais um chiller16 situado no 

piso G5 de 800TR somando um total de 5.650TR17. Enquanto que o sistema novo 

instalado no ano de 2004 compõe-se de três de 1.600TR, mais uma de 600TR e o 

chiller do G5 (800TR) resultando num total de 6.200TR. Ambos são classificados como 

sistema de condensação a água. 

                                                 
16 O equipamento chiller  é definido, simploriamente,  como um resfriador líquido do sistema de ar-
condicionado. 
17 TR é unidade de medida onde 1TR = 12.000 BTU. 
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Todas as bombas do sistema também foram substituídas cessando o 

problema de vazamento freqüentemente ocasionado pelas mesmas. Além disso, 

foram instaladas válvulas para controlar a vazão possibilitando uma redução do 

consumo diário de água do ar-condicionado. Esse novo sistema também proporcionou 

uma melhoria na redução do consumo de energia. 

As serpentinas do ar-condicionado presentes nas lojas ainda são os tipos 

mais freqüentes de perda de água, pois quando danificadas inundam a loja e estragam 

o teto. Somente no ano de 2004 foram registrados onze problemas deste tipo nas 

lojas.  

O período diário de operação do sistema ocorre das 10h até às 22h, durante 

os sete dias da semana. Segundo registro do hidrômetro interno do complexo, o 

consumo médio diário de água no processo de condicionamento de ar é de 

244,09m³/dia. 

Deve-se esclarecer que não é o intuito desta pesquisa se aprofundar em 

aspectos construtivos e operacionais de sistemas de ar-condicionado, visto que estes 

envolveriam um estudo mais especializado quanto a materiais para equipamentos e 

tubulações resistentes a corrosão, tipos de tratamento de água, funcionamento de 

uma torre de resfriamento, dentre outros.   

 

 

3.3.4 Diagnóstico final (B4) 

 

A realização da vistoria do SHP externo, interno e especial permitiu 

identificar, quantificar e avaliar os procedimentos de utilização das tubulações e das 

peças sanitárias. Essa verificação, juntamente com os dados da fase A de pré-

auditoria, possibilitou um perfil geral das principais atividades consumidoras de água 

do shopping Rio Sul. 

O diagnóstico final tem o intuito de avaliar as informações apresentadas no 

estudo de caso, ressaltando as observações mais importantes que darão suporte para 

elaboração de um plano de ações específicas para a redução do consumo de água. 

Na averiguação do SHP externo foram detectados vazamentos no 

alimentador predial, cuja empresa atribui a responsabilidade a CEDAE devido ao fato 

de que os problemas sempre ocorrem antes do hidrômetro e, portanto, a manutenção 

desta tubulação é obrigação do sistema público de abastecimento. Este 

posicionamento vem demonstrar que a empresa ainda não possui uma consciência 

ambiental que a leve a tomar atitudes pró-ativas visando à preservação dos recursos 

hídricos. 
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Outro ponto relevante a notificar foi a falta de mecanismos de informação 

para desagregação dos volumes de consumo de água, visto que o Rio Sul possui 

somente três hidrômetros para todo o complexo. A medição setorizada é de extrema 

utilidade para se traçar um perfil individual da demanda de água de cada atividade, 

visto que, assim seria possível registrar em separado a demanda mensal, por 

exemplo, dos restaurantes, salões de beleza, banheiros público, academia, dentre 

outros. 

Deste modo, a fase B da pesquisa ficou limitada em catalogar os pontos de 

utilização de água e as atividades que demandam gasto com água, mas não pode 

aferir exatamente quanto consome cada atividade desenvolvida no shopping. 

A falta dessas informações impossibilitou a pesquisa de estimar percentuais 

de redução por atividade, visto que o diagnóstico inicial apenas sugeriu volumes de 

3.309m³ para o shopping e 1.815m³ para a torre, referentes ao valor de desperdício 

mensal estimado (Dme) no sistema hidráulico. Estes valores, quando comparados 

com o consumo médio mensal do complexo fornecido pela CEDAE de 30.546m³, 

equivalem a um percentual de 16,77%. Neste caso, 16,77% é considerado um 

indicador significativo, afinal, são mais cinco milhões de litros de água gastos por mês, 

aparentemente de modo incorreto. Uma outra maneira de ressaltar a importância 

desse dado seria lembrando que este volume de água é suficiente para abastecer um 

número de 854 pessoas, o mesmo que 170 famílias no período de um mês. 

O local não dispõe de uma grande área de pavimentação externa, nem de 

áreas verdes (jardins). Isto se analisado sob o ponto de vista principal do trabalho que 

é a economia de água, trata-se de um aspecto positivo a ser considerado, visto que 

estas áreas quando existentes contribuem bastante para um aumento significativo do 

consumo de água. Todavia, caso venha a existir, poderia se usar uma água de 

qualidade inferior, como, por exemplo, a água de chuva, dada a implantação do 

sistema que irá captar, tratar, armazenar e distribuir aos pontos de utilização. 

Durante a vistoria do SHP interno não foram constatados pontos de 

infiltração nas paredes, pisos e tetos. Foram também entrevistados os responsáveis 

pela manutenção do complexo sobre a ocorrência de eventuais vazamentos, já que a 

inspeção numa área de tão grande extensão poderia passar despercebidos alguns 

pontos, no entanto, não foi relatada a presença de significativos vazamentos. 

Já os problemas citados nos banheiros, principalmente em relação aos 

lavatórios, ainda são a causa de um considerável desperdício de água potável para a 

empresa. Testes realizados pela chefia de manutenção do Rio Sul, efetuando o 

fechamento do registro de um dos banheiros femininos durante um dia inteiro no 

horário de funcionamento do shopping, comprovaram uma redução de 150 litros no 
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consumo diário de água. Este experimento poderia ser repetido mais vezes, um dia 

em cada um dos banheiros, para identificar quais deles gastariam mais água. Desta 

forma, poderá criar uma ação eficaz direcionada para o problema específico 

registrado. 

A ausência de banheiros privativos para asseio dos funcionários das lojas 

leva também os mesmos a utilizarem os banheiros do público visitante que não 

possuem chuveiros, isto ocasiona inconveniência e desperdício de água nesses locais, 

devido ao excesso de água deixado sobre as bancadas e no piso. De um total de 472 

lojas existentes no shopping, apenas cinco delas possuem banheiros e vestiários 

próprios para os funcionários. Há somente outras seis lojas que também possuem 

pontos de utilização de água referentes à torneira de pia para copa. Essas 11 lojas 

somam um total de 96 pontos de consumo distribuídos em 22 ambientes, um número 

insuficiente para a quantidade de funcionários que trabalham diariamente nas 472 

lojas do shopping. Este quantitativo pode ser visto na tabela 3.29, ou em maiores 

detalhes no apêndice I. 

A administração do complexo visando atenuar este problema, está 

construindo mais dois banheiros (um masculino e outro feminino) no primeiro subsolo 

(piso SS1), exclusivos para uso dos funcionários e lojistas. No entanto, o shopping 

ainda necessita de mais banheiros para atender o público, principalmente o feminino, 

onde se verifica a constante formação de filas, especialmente nos horários de pico.  

Na tabela 3.29 é possível observar a partir dos valores percentuais expostos, 

a relação do consumo de água, da quantidade de pontos de água e da população 

entre o shopping e a torre comercial. Pode-se constatar que a maior demanda por 

consumo de água advém mesmo do shopping center (61,18%), no entanto, é 

registrado na torre comercial um número bem maior de pontos de utilização (68,60%). 

Já a população (76,75%) e a freqüência de uso dos metais e louças sanitárias do 

shopping é bem superior, fato este que pode ser facilmente observado nos dados 

apresentados na fase A do estudo de caso.  
 
Tabela 3.29 – Consumo de água x quantidade de pontos x população 

Fonte: Elaboração própria, 2005. 

LOCAL PERCENTUAL DO 
CONSUMO MÉDIO 
DIÁRIO DE ÁGUA 

PERCENTUAL DA 
QUANTIDADE DE PONTOS 
DE CONSUMO DE ÁGUA 

PERCENTUAL DA 
POPULAÇÃO 

DIÁRIA 
Shopping 

Center 

61,18% 31,40% 76,75% 

Torre comercial 38,82% 68,60% 23,25% 

Total 100% 100% 100% 
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É importante salientar que esta análise visa somente ressaltar que a 

quantidade de pontos de consumo de água não é um indicador para maior consumo 

nos edifícios. Neste caso, em específico, faz-se necessário citar que as tipologias de 

uso dos edifícios são distintas e que os números da população usuária também se 

diferenciam bastante um do outro. No entanto, esta comparação é válida para se 

traçar um perfil do complexo Rio Sul como um todo, fornecendo base para estudo de 

futuros empreendimentos similares.  

A pesquisa realizada apresentou uma limitação na fase de B de vistoria 

interna do shopping, ao realizar o procedimento de detecção de vazamentos. Nesta 

etapa, deveria ter sido utilizada alguma técnica para detecção de vazamentos não-

visíveis. Todavia, a ausência de equipamentos e auxílio de equipe especializada 

impossibilitou a realização dos testes. 

Portanto, foram feitas somente verificações de inspeção para detecção de 

vazamentos visíveis, sem o uso de nenhum aparelho específico. Sendo assim,  pode-

se constatar que o estado de conservação geral das louças e metais era bom, visto 

que não foram registrados vazamentos significativos nos equipamentos, bancadas, 

paredes, pisos e tetos. 

Uma questão importante a citar no trabalho refere-se ao procedimento dos 

funcionários nas cozinhas dos restaurantes. Foi então observado um grande 

desperdício diário de água em virtude dos hábitos dos funcionários em trabalhar com 

as torneiras constantemente ligadas. Como não há nenhum controle específico para 

cada restaurante sobre o consumo de água, conseqüentemente, não há preocupação 

em racionalizar o uso da água. 

O mapeamento realizado nos pontos de utilização ou de consumo será de 

grande proveito para catalogar os tipos e quantidades dos componentes atualmente 

empregados no shopping, facilitando a futura manutenção dos mesmos. 

Esta catalogação pode ser explorada e aplicada de diversas formas, como na 

tabela 3.30 onde é demonstrada a contagem por tipo de equipamento, ou na tabela 

3.31 cuja quantificação foi realizada por ambiente, ou ainda, nos apêndices I, II e III, 

aonde o registro foi organizado e apresentado em maiores detalhes. 

Todas essas variadas formas de registrar a informação acerca da quantidade 

de equipamentos no shopping serão de grande valia para auxiliar no trabalho de 

manutenção e economia de água para o shopping. 

Deste modo, a pesquisa lançará diretrizes de como melhor utilizar essas 

informações adquiridas na pesquisa para conduzir as ações em torno da conservação 

de água no shopping, beneficiando assim, a empresa, lojistas, clientes e, 

principalmente, o meio ambiente e o próprio recurso água. 
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Tabela 3.30 – Pontos de consumo de água por equipamento no shopping 

TIPOS DE EQUIPAMENTOS QUANTIDADE DE PONTOS DE 
CONSUMO DE ÁGUA 

Torneiras (em geral e bebedouros) 360 
Vasos sanitários (válvula e caixa acoplada) 188 
Mictório (manual e automático) 57 
Chuveiros 41 
Duchas 35 
Banheiras 3 
Total 684 

  Fonte: Elaboração própria, 2005. 
 
 

Em suma, na auditoria realizada pode-se traçar o perfil de consumo do 

shopping, levantando as principais atividades consumidoras de água, os hábitos de 

seus funcionários e clientes, quantificação e estado de conservação dos aparelhos 

utilizados, dentre outros. 
 

Todas as informações adquiridas auxiliaram na identificação dos pontos 

negativos e positivos que envolvem as atividades consumidoras de água, os usuários, 

as instalações e os equipamentos hidráulicos do complexo Rio Sul. 
 

A seguir apresentam-se os principais pontos positivos e negativos avaliados 

durante a realização da vistoria no sistema hidráulico predial: 

 

Pontos positivos: 
 

• Preocupação da administração em achar soluções para diminuir o 

consumo de água; 

• Diminuição em 20% do consumo de água devido a melhorias nos 

serviços de manutenção, em relação ao ano anterior a vistoria; 

• Ausência de vazamentos visíveis nas paredes, piso, bancadas e tetos; 

• Troca do sistema de ar-condicionado - a substituição de bombas e 

instalação de válvulas para controlar a vazão proporcionaram uma 

redução do consumo de água e energia; 

• Serviço de manutenção diária, funcionando no período integral de 24h 

durante os sete dias da semana; 

• Bom estado de conservação dos equipamentos, com exceção do 

freqüente problema das torneiras dos banheiros do público visitante. 
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Tabela 3.31 – Pontos de consumo de água por atividade no shopping 

 
AMBIENTES  TOR VS MIC CHUV DUCHA BANHR TOTAL

Cinema (banheiros, sala de projeção, etc) 
 

13      10 5 3 0 0 31 

Serviços (Bancos, Escola de inglês, etc)  
 

16      12 3 0 1 0 32 

Banheiros do setor administrativo 
 

16      12 5 5 0 0 38 

Academia 
 

11      10 0 27 0 0 48 

Banheiros dos restaurantes 
 

26      23 4 0 0 0 53 

Salões de beleza 
 

13      5 0 1 32 3 54 

Lojas (Banheiros, vestiários e copas) 
 

43      39 5 5 2 0 94 

Cozinha dos restaurantes 
 

150      0 0 0 0 0 150 

Banheiros dos visitantes 
 

72      77 35 0 0 0 184 

TOTAL DE PONTOS DE CONSUMO DE ÁGUA 360      188 57 41 35 3 684 

Obs: Nos equipamentos denominados por torneiras também estão incluídos 5 bebedouros. 
Fonte: Elaboração própria, 2005. 
 
Legenda: 
TOR= Torneiras para lavatórios, pias e tanques 
VS= Vaso sanitário com válvula ou caixa acoplada 
MIC= Mictório com fechamento automático ou manual 
CHUV= Chuveiro 
DUCHA= Ducha 
BANHR= Banheira 
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Pontos negativos: 
 

• A comparação entre os índices reais e estimados sugere um desperdício de 

aproximadamente 5.124m³/mês no complexo; 

• Desperdício de água – procedimento incorreto dos funcionários das lojas e 

restaurantes; 

• Aparelhos danificados ou desregulados – mau hábito de visitantes e clientes; 

• Tempo de vida útil da tubulação já está no prazo limite para troca com 25 anos 

de uso; 

• As tubulações são trocadas segundo o caráter emergencial por entupimento, 

corrosão, rachaduras ou rompimentos; 

• Torneiras automáticas dos banheiros do público visitante com freqüente 

problema de desregulagem do tempo de vazão; 

• Ausência de medição setorizada, hidrômetros individuais impossibilita a 

quantificação específica de cada atividade e favorece o uso excessivo; 

• Ausência de estação de tratamento de efluentes (ETE); 

• Ausência de colunas de abastecimento específicas para cada tipo de aparelho 

dificulta a adequação de sistemas de reúso de água; 

• O número de equipamentos sanitários é insuficiente para funcionários das lojas 

(vestiários) e público visitante feminino. 

 

 

3.4 Aplicação da Fase C 
   

Com base nas etapas e nos diagnósticos realizados nas fases A e B do estudo de 

caso, inicia-se a terceira etapa com a elaboração do plano de intervenção visando traçar 

diretrizes para redução do desperdício e da demanda de água potável na empresa. As 

medidas propostas foram concebidas em caráter preliminar, apresentando as possibilidades 

viáveis para a conservação da água em instalações prediais já existentes, especificamente, 

o caso aplicado no shopping Rio Sul. 

O plano é constituído por quatro linhas de ação que nortearão as medidas 

propostas: 

• Campanhas educativas voltadas para conservação da água; 

• Procedimentos para manutenção mais eficiente no sistema; 

• Substituição dos equipamentos convencionais por tecnologias economizadoras; 

• Reúso da água para fins menos nobres. 
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3.4.1 Campanhas educativas (C1) 

 

Há diferentes expectativas e comportamentos nos diversos segmentos sócio-

econômicos em relação à economia da água. Diferenças estas que devem ser levadas em 

conta ao se conduzir uma campanha de conscientização para uma determinada 

comunidade ou grupo social, seja ele, de uma indústria, de uma escola, de um shopping, de 

um hotel, de um hospital ou de um condomínio residencial. 

O principal desafio de um programa de educação ambiental é torná-lo eficaz, ou 

seja, promover e consolidar uma mudança comportamental no seu público-alvo. O problema 

é que a maioria dos cidadãos tem resistência para assumir novos padrões, por isso, é 

preciso utilizar diferentes estratégias para se alcançar reais mudanças comportamentais. 

Desse modo, é importante propor um trabalho com medidas sinérgicas, aonde de 

um lado enfoque os incentivos econômicos e sociais18, e do outro, as informações 

educacionais aos usuários. Seguindo esta linha de ação, indicam-se alguns aspectos na 

hora de divulgar o conteúdo da campanha, como: 
 

• Enfocar claramente os objetivos a serem alcançados pelo programa; 

• Escolher o melhor método para transmitir as mensagens (fonte emissora e 

veículo de divulgação) ao público-alvo; 

• Conhecer as atitudes, valores e crenças dos usuários antes de iniciar a 

campanha; 

• Definir o conteúdo segundo os objetivos e o nível de instrução do grupo; 

• Utilizar adequadas técnicas e estratégias de marketing de comunicação 

persuasiva; 

• Apresentar os resultados do programa (feedback) para garantir a continuidade 

das mudanças comportamentais. 

 

No caso do shopping Rio Sul, o maior desafio consiste em como consolidar uma 

campanha educacional junto a um público com um perfil tão variado e individualista? Como 

garantir a cooperação necessária dos usuários para aceitar as mudanças de hábito 

comprometendo-se em evitar desperdícios e diminuir o consumo de água? 

 Em primeiro lugar, diante de um público-usuário com interesses tão heterogêneos 

deve-se inicialmente caracterizar e segregar os grupos. Num espaço onde circulam 

aproximadamente 30 mil pessoas por dia, que fazem uso das instalações para as mais 

variadas atividades, como: 
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progressivas, etc. Incentivos sociais: reconhecimento, prêmios, benefícios, dentre outros. 



 

 

• Trabalho: pessoas da administração, limpeza, vigilância e manutenção do 

shopping, funcionários das lojas, restaurantes e demais serviços prestados, 

professores de inglês e de academia, empregados e profissionais liberais da 

torre de escritórios, dentre outros; 

• Alimentação: visitantes e funcionários realizam refeições e lanches rápidos 

diariamente ou nos finais de semana; 

• Aulas de inglês e academia: fluxo diário de grande número de estudantes; 

• Prestação de serviços: público variado que visita com objetivo de fazer uso de 

algum tipo de serviço oferecido (bancário, xerox, revelação de fotos, DETRAN, 

salão de beleza, etc); 

• Compras em geral e lazer: público diverso (crianças, jovens, adultos e idosos) 

com freqüência irregular. 

 

Dada a descrição das principais atividades e do público que a freqüenta, pode-se 

constatar que menos de 1% se importam atualmente com o consumo de água, que, na 

verdade, são os responsáveis pela administração e manutenção do shopping. Diante deste 

fato, conclui-se que a melhor opção seria primeiramente realizar um programa específico 

para esse público. Uma próxima etapa seria atingir os demais funcionários do shopping, 

principalmente os que trabalham nas lanchonetes e restaurantes. Somente numa terceira 

etapa seria elaborada uma campanha de conscientização especialmente voltada para o 

público visitante, denominada nesta pesquisa de população flutuante do shopping. 

Os trabalhos deverão ser desenvolvidos por profissionais especialistas na área de 

conservação de água. Dentro do enfoque ambiental e de conservação da água no qual o 

programa será direcionado, recomenda-se à inclusão de: 
 

• Cursos específicos sobre vazamentos, ministrados pelas concessionárias ou 

por outras entidades; 

• Palestras de procedimentos para higienização de utensílios de cozinha e 

preparação de alimentos; 

• Palestras que abordem procedimentos de limpeza geral, limpeza de 

reservatórios e irrigação de jardins (caso venha a existir algum); 

• Sensibilizar o público para os problemas decorrentes da não-conservação, 

enfatizando a escassez, o uso incorreto da água, os custos envolvidos na 

produção da água e os custos de tratamento dos esgotos; 

• Esclarecer e eliminar resistências ou impressões equivocadas como perda de 

conforto ou de saúde, pela falta de conhecimento no assunto; 
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• Motivar os usuários com o reconhecimento social, criando incentivos como 

prêmios e benefícios pela participação efetiva na redução do consumo de água; 

 

Por fim, o shopping deve definir claramente suas metas de conservação, informar 

ao público-usuário seus procedimentos adotados e os benefícios ganhos com a implantação 

do programa. A cooperação voluntária do público somente acontecerá se os mesmos 

julgarem como corretos os procedimentos da empresa. A credibilidade nos resultados do 

programa é fundamental para adesão de todos.  

 

 

3.4.2 Manutenção do sistema (C2) 

 

Em paralelo ao desenvolvimento do programa de educação ambiental, devem-se 

propor ações pontuais para a manutenção do sistema hidráulico visando conduzi-lo a sua 

condição plena de desempenho. 

O primeiro passo desse processo é a correção dos vazamentos detectados, visto 

que eles são umas das principais causas de desperdício de água. Os vazamentos podem 

ocorrer pelo desgaste normal das tubulações e componentes hidráulicos em uso, 

principalmente porque a vida útil das tubulações é menor do que a do edifício. 

Esta questão se enquadra perfeitamente na situação atual do shopping Rio Sul, 

pois o mesmo já está em funcionamento há 25 anos e, portanto, a maioria das suas 

tubulações já necessita de reposição. A administração informou que este processo está 

sendo feito de forma lenta e de caráter emergencial, ou seja, quando ocorre algum problema 

é realizada imediatamente a troca. 

Contudo, como não se pode obter durante a pesquisa uma noção exata da 

situação das tubulações do shopping, sugere-se uma nova verificação mais detalhada do 

sistema, incluindo a contratação de uma equipe para uso dos equipamentos especiais para 

detecção de vazamentos não-visíveis nas instalações. 

De acordo com as técnicas expostas por Oliveira (1999) e Sanches da Silva 

(2004), anteriormente no capítulo II, sugerem-se alguns métodos para a detecção de 

vazamentos não-visíveis: 

• Teste do hidrômetro – utilizado em alimentador predial; 

• Teste da sucção - utilizado em alimentador predial, quando da dificuldade de 

acesso ao reservatório; 

• Teste do reservatório – utilizado para a verificação de infiltração no 

reservatório; 
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• Teste do corante – utilizado em bacias sanitárias; 



 

• Geofonia eletrônica, haste de escuta e correlação de ruídos - detecção de 

vazamento em sistema hidráulico, sendo necessária uma pressão hidráulica 

mínima no sistema de 103 KPa. 

 

Este procedimento deve ser realizado em duas etapas, onde a primeira irá 

inspecionar e consertar somente o SHP externo. E posteriormente após um período de 

avaliação sobre os reparos e observação do impacto de redução do consumo no shopping, 

recomenda-se iniciar a segunda etapa de verificação do SHP interno. 

Como medidas de prevenção contra os vazamentos visíveis e não-visíveis19 

indicam-se: 

• Atualizar sempre os projetos hidráulicos que contemplem a acessibilidade do 

sistema, para facilitar a realização de manutenções preventiva e corretiva, 

como por exemplo, em barriletes e reservatórios; 

• Controlar a pressão hidráulica estática no sistema, não ultrapassando o valor 

recomendado pela NBR 15097 (2004), que é de 400 KPa; 

• Monitorar o consumo de água, através de leituras diárias no hidrômetro, 

sempre no mesmo horário. O aumento do consumo de água sem causa 

justificada é sempre um forte indício de vazamento no sistema. 

 

Outra medida indicada para o Rio Sul, normalmente utilizada, para monitorar o 

consumo, e que, geralmente, traz resultados eficazes para controlar o desperdício e reduzir 

o consumo é a instalação de um número maior de medidores. A implantação de um sistema 

de medição setorizada além de facilitar a detecção de futuros vazamentos, traz a 

responsabilidade individual sobre o consumo com influência direta na conta de água porque 

acarreta um impacto direto no bolso do usuário. 

No entanto, é necessário adequar o sistema hidráulico predial, principalmente no 

caso do shopping que possui diferentes usos e usuários. Esta medida, portanto, não deve 

ser aplicada a todos os lojistas, somente aqueles responsáveis pelos estabelecimentos onde 

o consumo de água é considerado alto, como os restaurantes, lanchonetes, salões de 

beleza, academia, lojas âncoras com banheiros e vestiários próprios. Todos os condôminos 

continuariam a pagar uma taxa única pelo uso comum da água (ar-condicionado, banheiros 

públicos, etc), mas os demais condôminos citados devem ter ainda por fora sua conta 

particular de água. 

A implantação do sistema de medição setorizada exigirá um estudo das 

características específicas do Rio Sul, analisando onde poderá ser implantado cada ponto 
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de medição e sua área de cobertura. Devem ser analisados aspectos físicos como lay-out 

da edificação, arranjo estrutural e sistemas prediais, incluindo a disponibilidade de 

medidores, condições de operação e manutenção. 

Para facilitar a futura manutenção dos pontos de utilização ou de consumo, propõe-

se a utilização de uma ficha de registro diário para indicação dos problemas hidráulicos nas 

louças e metais sanitários (ver tabela 3.32). 

O catálogo criado nesta pesquisa no qual foram registrados todos os tipos e 

quantidades dos componentes atualmente empregados no shopping, também será uma 

informação de grande valia para auxiliar a equipe da administração e manutenção do Rio 

Sul nos seus futuros trabalhos. 

É importante lembrar ainda que a garantia da qualidade nos sistemas prediais 

hidráulicos depende da qualidade do projeto e da execução, da aplicação correta dos 

componentes no sistema e, sobretudo, de uma adequada manutenção. 

 

 
3.4.3 Substituição por equipamentos eficientes (C3) 

 
A mesma tipologia de empreendimentos que incluem shopping centers, hotéis, 

escritórios comerciais para locação, dentre outros, abrangem em seu processo de 

planejamento fatores relevantes ao público em geral, como: acessibilidade, conforto, 

ambientação, complementaridade e diversidade da oferta, preço e qualidade dos produtos, 

etc. O Rio Sul atende a contento aos aspectos relativos a conforto e ambientação, no 

entanto, esses aspectos podem ser planejados e administrados de modo que se propicie um 

uso mais racional do recurso água no edifício. 

O objetivo desta terceira linha de ação é diminuir o consumo de água, mesmo que 

a campanha educativa não gere o efeito desejado de mudança de comportamento nos seus 

usuários. Esta medida deve ser implementada somente quando o sistema estiver estável, ou 

seja, sem nenhuma perda de água por vazamento. 

A escolha dos equipamentos eficientes deve ser realizada em função das 

condições físicas de cada sistema, das necessidades dos usuários, obtidas de observações 

de suas atividades relacionadas à água e da avaliação técnico-econômica. Para a instalação 

dos novos equipamentos, será necessário o aperfeiçoamento da capacitação técnica dos 

funcionários responsáveis pela manutenção do shopping. 

Na pesquisa foi verificado que 38,33% das torneiras atualmente utilizadas no 

shopping são do tipo convencional, as demais são de fechamento automático 

(hidromecânicas), tendo sido registrada a existência de apenas uma torneira com sensor no 

shopping. 
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Tabela 3.32 – Verificação do estado de conservação das peças sanitárias 
 
Dia: _____________ Hora: ________     Ambiente: _________________________  Pavimento: ________________  Funcionário: ________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITENS ASPECTOS TIPO PEÇA SANITÀRIA  OBSERVAÇÕES 
 
 

Desconhecida 
 

Marca 
Não identificada 

  

 
Satisfatório 

Trincado/ Rachado 
Quebrado 
Manchado 

Úmido 
Molhado 

Fora de uso 
Removido 

Estado de 
Conservação 

da peça 
(ver bancada, 

piso e 
parede) 

Outro, qual? 

(Descrição do problema) Está inadequado, por quê? 

 
Adequada 

Fora de prumo 
Fixação incorreta 

Solta 
Sem vedação na base 

Fixação 

Outra, qual? 

 Está inadequado, por quê? 

 
Satisfatória 
Danificada  

Vazamento constante ou quando 
acionado? 

Problema na vazão d’água 
Entupida 

Fora de uso 
Removido 

Condição de 
Operação 

Outro, qual? 

 Está inadequado, por quê? 

Fonte: Elaboração própria com base em Gonçalves et al (2005).  
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Então se sugere trocar as convencionais por hidromecânicas ou pelas de sensor 

(elétricas), onde, respectivamente, oferecem 48% e 58% de economia de água, segundo os 

dados de Gonçalves et al (2005). É válido ressaltar que as torneiras com sensor funcionam 

a base de energia elétrica, fato que deve ser levado em consideração, pois o uso em larga 

escala pode causar um aumento significativo no consumo de energia elétrica. 

Contudo, é importante lembrar também que as torneiras de fechamento automático 

ainda apresentam problemas de desregulagem do tempo de vazão em virtude da alta 

freqüência de uso e das ações de vandalismo.  

Mesmo assim, a melhor opção poderá ser dada somente mediante uma avaliação 

técnico-financeira estimando de quanto será o investimento, o percentual de redução de 

água, o custo de manutenção, a vida útil do equipamento, dentre outros. Sobretudo, deve-se 

orçar corretamente os custos das duas opções de investimento e o valor de redução 

esperado a fim de se obter uma resposta positiva do benefício esperado. 

Indica-se, antes da avaliação técnico-financeira, separar as propostas de 

substituição dos equipamentos por setores de atividade, pois posteriormente à implantação, 

esse procedimento auxiliará na identificação do percentual de redução do consumo naquela 

atividade em especial e, portanto, na quantificação do retorno alcançado. 

Os orçamentos variam de acordo com o componente escolhido, seu tipo de 

atividade e a freqüência de uso, o perfil do usuário, tubos, conexões, materiais empregados, 

mão-de-obra, necessários para a adequação do sistema hidráulico. 

O uso de arejadores é também recomendado, no entanto, somente após a 

campanha de conscientização do público-usuário, visto que já houve uma primeira tentativa 

de uso destes equipamentos nos lavatórios dos banheiros, mas infelizmente foram todos 

roubados. 

Conforme a NBR 15097 (2004)20, que classifica as bacias sanitárias em função do 

volume de descarga produzido, tem-se: 

• Bacia sanitária com volume de descarga reduzido (VDR) – até 6 litros; 

• Bacia sanitária de baixo consumo – 6 a 9 litros; 

• Bacia sanitária convencional – 9 a 12 litros. 

 

No caso das bacias sanitárias do shopping Rio Sul, todas enquadradas no padrão 

convencional, sugere-se que sejam trocadas por equipamentos com VDR, gastando 

somente seis litros por cada descarga. Dentre as várias opções disponíveis no mercado, 

tanto para válvula como para caixa de descarga, existe também o sistema dual que oferece 
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dois tipos de vazão de três ou seis litros, respectivamente uma para efluente líquido e outra 

para efluente sólido. 

Contudo, pesquisas realizadas de Oliveira (1999) afirmam que reduzir as vazões 

para volumes inferiores a seis litros pode provocar problemas de autolimpeza em ramais e 

coletores prediais. Este problema ocorre em função da menor altura da lâmina d’água, bem 

como, da menor capacidade de geração de ondas, responsáveis pelo transporte de sólidos. 

Uma das formas de manter a profundidade e a velocidade do escoamento é reduzir os 

diâmetros (de 100mm para 75mm) dos ramais e coletores.  

Desta forma aconselha-se manter o fluxo de água fixo em seis litros tanto para 

válvulas quanto para caixa de descarga. Outro fator importante no tocante à adaptação ao 

sistema hidráulico existente do shopping é a indicação para se manter o tipo de dispositivo 

de acionamento de descarga já existente. Porque a alteração de válvula para caixa de 

descarga implicaria na redução de diâmetro do ramal, e por conseqüência, em maiores 

gastos em virtude da remoção e reconstrução da alvenaria e dos materiais de revestimento. 

Em relação aos mictórios registrados no shopping Rio Sul, somente 17,54% deles, 

ou seja, dez unidades de um total de 57, são do tipo convencional de fechamento manual. 

Estes dez componentes, localizados nos banheiros do cinema e da administração, devem 

ser substituídos por modelos mais eficientes de fechamento automático. 

Os chuveiros não são um número relevante no shopping, somente a academia 

possui uma quantidade expressiva, com uma amostra de 27 componentes, representando 

66% do total. Todavia, como não foi permitida a entrada, é necessário verificar qual o tipo de 

chuveiro por eles utilizado (seu tipo, vazão, estado de conservação) e se há alguma 

preocupação quanto à economia de água, antes de se sugerir alguma medida para estes 

equipamentos. 

No entanto, foi também registrado que todos os demais chuveiros do shopping são 

de modelos antigos e que, portanto, liberam uma grande quantidade de água. Deste modo, 

propõe-se para estes últimos citados, a alteração por chuveiros com válvulas de fechamento 

automático e com registros reguladores de vazão. O princípio de funcionamento desses 

aparelhos é o mesmo das torneiras hidromecânicas, porém com ciclo de ação temporal em 

torno de 35 segundos. 

As duchas estão basicamente presentes nos salões de beleza (99% do total). 

Nesse caso, também se recomenda a substituição por modelos mais econômicos de 

fechamento automático. As convencionais atualmente utilizadas funcionam por meio de 

registro de pressão que normalmente gera um consumo excessivo por causa do mau 

fechamento ou do grande período de tempo que permanece aberta. 

Um ponto importante a observar é que não é possível implementar uma proposta e 

obter a solução mais eficiente relacionando menor custo com maior percentual de redução 
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do consumo de água, sem antes a realização de um aprofundado estudo de viabilidade 

técnico-financeira específico para o sistema analisado. 

Outro aspecto a se destacar, é que ao se trabalhar com grandes empreendimentos 

como shopping centers, aconselha-se setorizar as medidas de intervenção, iniciando, por 

exemplo, alterações primeiramente no setor administrado, em seguida nos restaurantes, 

posteriormente nos banheiros públicos, e assim por diante. Por último, é válido lembrar que 

a cada modificação e investimento significativo realizado, deve-se avaliar o percentual de 

redução do consumo de água, contabilizado o benefício gerado antes de prosseguir para 

uma próxima etapa. 

 

 

3.4.4 Reúso de água (C4) 

 

A prática de reúso de efluentes tratados apresenta limitações técnicas, 

operacionais, e econômicas. Em certos casos, esta prática é somente viável por meio da 

utilização de técnicas avançadas de tratamento. Outro fator limitante importante a ser citado 

refere-se ao fato da adequação do sistema de reúso ao espaço arquitetônico e instalações 

hidráulico-prediais já existentes, que em muitas vezes inviabiliza o sistema em virtude do 

alto investimento a ser empregado. 

Para se propor um sistema de reúso de água para uma edificação destaca-se que 

a sua solução deve ser específica em função das diversas atividades consumidoras, 

processos e procedimentos envolvidos, sistema hidráulico instalado, arranjo arquitetônico, 

localização do empreendimento, dentre outros fatores. Em cada caso deverão ser avaliados 

os equipamentos e tecnologias mais apropriados, dentre as diversas opções existentes, 

ressaltando-se que uma determinada configuração tecnológica pode ser excelente para uma 

implantação específica e totalmente inadequada para outra. 

No caso do shopping Rio Sul, a idéia inicial planejada para pesquisa fora de 

realizar uma inspeção somente dos pontos de consumo referentes à produção de água 

cinzas, ou seja, vistoriar somente os locais dos banheiros para funcionários e visitantes de 

todo o Complexo. 

No entanto, percebeu-se que a própria configuração do sistema hidráulico predial 

não favorecia a utilização desta técnica para captar, tratar e reutilizar esse tipo de efluente 

doméstico. As ligações e ramais prediais (colunas de abastecimento e as tubulações de 

esgoto) não foram projetados de maneira independente na qual pudesse adaptar o novo 

sistema para reúso de água não potável em determinados equipamentos, como por 

exemplo, nos vasos sanitários. 
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Outro aspecto decisivo para revisão da proposta foi que o volume de águas cinzas 

produzido pelas pias, lavatórios e chuveiros não seria suficiente, aparentemente, para 

atender a demanda de todos os vasos sanitários. Isto devido ao fato do Rio Sul possuir uma 

quantidade muito pequena de chuveiros, e supõe-se que somente os lavatórios não teriam 

condições de suprir a demanda para repor nos vasos sanitários. A condição ideal para 

implantar esse tipo de sistema seria um número equivalente de vasos sanitários e chuveiros, 

entretanto, os chuveiros só correspondem a 21,80% do número de bacias sanitárias 

existentes no shopping. Entretanto, esta conclusão somente pode ser confirmada mediante 

a comparação das demandas de água de cada equipamento (torneiras, bacias sanitárias e 

chuveiros) dos banheiros do Rio Sul. 

Além disso, ao analisar o perfil das principais atividades consumidoras de água e 

que, por conseqüência, produzem o esgoto do estabelecimento, observou-se que os 

efluentes necessitariam de um tratamento terciário. A realização de um tratamento biológico 

não seria suficiente em virtude da presença de óleos e graxas dos efluentes dos 

restaurantes, como também, dos produtos químicos presentes nos efluentes dos salões de 

beleza. É lógico que antes de se propor quaisquer tratamento deve-se obrigatoriamente 

realizar análises da qualidade do efluente e definir qual o novo uso pretendido para a água 

tratada. Deste modo, verifica-se qual é o tratamento ideal e quais são as opções 

tecnológicas adequadas disponíveis no mercado. 

Supondo ainda que as condições do sistema hidráulico do shopping fossem 

adequadas à implantação de um programa de reúso da águas negras, mesmo assim, 

haveria a dificuldade em se ajustar o espaço arquitetônico para a construção de uma 

estação de tratamento de esgoto (ETE). De fato, a ausência de espaço físico já uma difícil 

batalha no qual o shopping convive quando tenta expandir ou inovar suas instalações e 

atividades. 

Uma última alternativa viável para o Rio Sul seria a criação de um sistema de 

captação e aproveitamento de água pluvial, visto que é um projeto relativamente simples e 

econômico que consiste na coleta, tratamento simplificado, armazenamento e fornecimento 

aos pontos de consumo de água. 

Conforme explicitado no capítulo II (item 2.42), a viabilidade desses projetos 

depende basicamente de três fatores: índice pluviométrico da região, área de coleta e 

demanda para utilização da água. Após a análise desses três aspectos, recomenda-se um 

estudo de viabilidade econômica e de adequação ao espaço físico e ao sistema hidráulico 

predial em virtude do uso pretendido. 

A área indicada para captação da água de chuva é o piso G5, referente ao último 

pavimento do shopping, que possui 10.420m² de área construída. O local é somente 

utilizado como estacionamento e não possui cobertura. 
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Atualmente, água pluvial coletada é descartada diretamente no sistema de 

drenagem da rede municipal, sem qualquer tipo de aproveitamento do recurso que está 

gratuitamente disponível. Nesse caso, os usos indicados para o complexo seriam: torre de 

resfriamento do sistema de ar-condicionado, lavagens de pisos e carros e reserva para 

controle de incêndio. 

 

Outro fator importante para implantação do sistema é a caracterização e análise da 

composição física, química e bacteriológica da água de chuva, visto que o tipo de 

tratamento depende tanto da qualidade da água coletada como do uso pretendido. E de 

acordo com os usos sugeridos neste trabalho, os sistemas de tratamento normalmente 

empregados são compostos basicamente de unidades de sedimentação natural, filtração 

simples e desinfecção com cloro ou com luz ultravioleta. 

Logo que comprovada a viabilidade para o sistema de captação e aproveitamento 

de água pluvial, deve ser desenvolvido um projeto completo do sistema com especificação 

de materiais, dimensionamento e localização dos componentes, entre eles, reservatórios e 

sistema de condutores. 

Para tanto, faz-se necessário ressaltar a importância de um prévio planejamento da 

execução de qualquer sistema em edificações já construídas, principalmente naquelas onde 

o funcionamento ocorre nos sete dias da semana, como no caso do Rio Sul. A observação 

sobre um correto planejamento reside na intenção de se evitar sérios inconvenientes ou até 

mesmo prejuízos financeiros ao estabelecimento e aos seus lojistas ou associados durante 

o processo de implantação do sistema. 
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Através desse trabalho foi possível mostrar a importância da conservação da água 

ressaltando o problema da escassez nas fontes de abastecimento, do consumo excessivo e 

do desperdício nos sistemas prediais. Dentro desse contexto, a pesquisa elucidou conceitos 

e diferenciações entre o uso racional e o reúso da água, como também, os métodos e 

técnicas que envolvem seus processos. 

As medidas convencionais para conservação de água, apresentadas no capítulo II, 

são consideradas de grande relevância e aplicabilidade para os sistemas prediais já 

existentes. Nas edificações, concluiu-se que o bom estado de conservação de seus 

equipamentos e de suas tubulações hidráulico-sanitárias aliado a uma manutenção eficiente 

evita vazamentos, significativas perdas de água no sistema e gastos desnecessários com 

uma alta conta de água. 

Do mesmo modo, a pesquisa enfatizou a contribuição das normas para 

equipamentos sanitários na conservação dos recursos hídricos. As exigências das normas 

para manter o padrão de qualidade das peças e suas vazões máximas e mínimas, 

estimulam os fabricantes a investir em modernas tecnologias economizadoras. Sobretudo, 

foi mencionado que o mercado brasileiro já dispõe de tecnologias voltadas para o uso 

racional da água para diversos equipamentos como torneiras, chuveiros, bacias sanitárias, 

mictórios, dentre outros. Porém, é conveniente lembrar que a indicação para uso desses 

componentes deve ser estudada previamente de acordo com a atividade desenvolvida e 

com o perfil do usuário. 

Além disso, foi exposto o importante papel das campanhas educativas no processo 

de conscientização das pessoas. No entanto, destacou-se que é preciso aperfeiçoar o 

formato desses programas e as técnicas de transmissão ao seu público-alvo. Verificou-se 

que os resultados desses programas dependem diretamente da sua forma e conteúdo, e 

que para tal aceitação e positivo retorno, estes cursos devem ser elaborados 

especificamente para o perfil de cada grupo. 

Igualmente, a pesquisa apresentou as diversas formas de se reutilizar água para 

consumo não-potável, apontando as potencialidades nos setores comercial, industrial, 

residencial e agrícola. Foi demonstrado que umas das técnicas com grandes possibilidades 

de expansão no Brasil é o reúso de águas cinzas, indicado principalmente para edifícios 

residenciais e educacionais. A economia de água contabilizada por este sistema pode 

chegar até aos 30%, já que o valor poupado é contado duas vezes. Em primeiro, pelo 

esgoto sanitário que será tratado e reutilizado (e não mais enviado ao sistema público), em 

segundo, pela parcela de água potável que foi substituída pela água de reúso tratada.  
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Para os edifícios comerciais, a limitação quanto ao reúso de águas cinzas reside 

no fato desses prédios apresentarem volumes de água relativamente pequenos em virtude 

da ausência de chuveiros, banheiras e máquinas de lavar roupa, pois são formados 

basicamente por águas provenientes dos lavatórios e vasos sanitários. 

Outra alternativa interessante apresentada é a captação e o aproveitamento de 

água pluvial aplicável a todo tipo de edifício e atividade. A água de chuva tem um grande 

potencial de aproveitamento para vários fins não-potáveis, como: irrigação de jardins, 

parques e praças; lavagem de pisos, calçadas e estacionamentos; limpeza de carros e 

equipamentos; descarga de vasos sanitários; sistemas de ar-condicionado; e reserva para 

combate de incêndios. 

O sistema para água pluvial é viável tanto para os centros urbanos quanto para as 

áreas rurais, em locais onde a população ainda sofre com a falta de abastecimento público e 

com a escassez hídrica, problema hoje que aflige não somente o sertão nordestino. Suas 

principais vantagens vão desde o grande potencial de utilização, emprego de simples 

tecnologia e baixo custo investimento, até benefícios como a redução do consumo de água 

nas edificações e do risco de enchentes e a própria preservação dos recursos hídricos. 

É válido mencionar que a implantação de uma rede dupla de distribuição (água 

potável e de reúso) nas edificações deve ser indicada para novos empreendimentos. Neste 

caso, conclui-se que as possibilidades de aplicação de um sistema de reúso de água em 

edificações já construídas são pequenas, devido ao alto custo de investimento para adequar 

a estrutura hidráulico-predial existente ao sistema proposto.  

A viabilidade do reúso de água no setor industrial ocorre diante da possibilidade de 

se utilizar águas de menor qualidade em várias etapas do processo produtivo. No entanto, 

ao adotar esta prática deve-se alertar para os cuidados quanto à qualidade da água nas 

operações para se evitar a ocorrência de problemas de degradação dos equipamentos, 

principalmente quando utilizada nos sistemas de resfriamento. 

As elevadas concentrações de poluentes presentes nos efluentes industriais 

limitam o potencial de reúso e, em alguns casos, podem até comprometer o 

desenvolvimento de certas atividades que envolvem a água reutilizada. Esta preocupação é 

relevante, visto que é freqüente o registro de problemas de deterioração nos aparelhos, 

especialmente, casos de incrustações, corrosão metálica, crescimento biológico e formação 

de fouling. 

Mesmo assim, a adoção de procedimentos para o reúso de efluentes industriais 

tratados em substituição à fonte de água potável, é considerada uma técnica viável para se 

reduzir o volume de água captado pela indústria. Sobretudo, diante dos possíveis benefícios 

ambientais, econômicos e sociais que podem proporcionar às indústrias, como: 
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• Redução do volume de captação de água potável e do lançamento de 

efluentes; 

• Preservação dos corpos hídricos; 

• Redução dos custos de produção; 

• Conformidade ambiental; 

• Melhoria da imagem, ganho de competitividade e de espaço no mercado 

internacional. 

 

O estudo também mostrou que a água é um veículo para o contato humano na 

geração de várias doenças provocadas por patógenos ou por substâncias químicas 

potencialmente tóxicas. Dessa forma, certos cuidados são imprescindíveis ao se praticar o 

reúso como, por exemplo, a caracterização e análise da qualidade da água nos processos 

de pré e pós-tratamento. Para tal, é necessário lembrar que a água de reúso deve se 

enquadrar nos padrões estabelecimentos pela resolução CONAMA nº357 do ano de 2005, 

onde seus critérios de qualidade expostos objetivam, primordialmente, proteger a saúde 

humana. 

Todavia, mesmo que as exigências mínimas quanto à qualidade e ao uso da água 

não-potável (pós-tratamento) sejam cumpridas corretamente, a aplicação desses sistemas 

pode ainda oferecer riscos sanitários aos usuários se expostos ao contato direto ou indireto 

com a água de reúso. Portanto, algumas recomendações devem ser reforçadas, bem como 

a diferenciação pela cor laranja das tubulações de reúso e a adoção de uma pressão inferior 

na adutora da água de reúso em relação à adutora de água potável. 

Contudo, é importante citar que a normalização brasileira ainda não contempla 

todos os requisitos para implementação de sistemas alternativos de abastecimento de água. 

Na realidade, ainda não existem normas específicas para o reúso planejado da água, 

somente o estabelecimento de limites máximos de impurezas para cada uso específico no 

qual a água se destina. 

As práticas conservacionistas constituem uma maneira inteligente de se reutilizar e 

usar racionalmente o recurso água. Entretanto, é preciso difundir as pesquisas e as técnicas 

pelo país, obter maiores dados de referência por região e por setor de atividade e, como 

também, desenvolver leis e normas específicas para as técnicas de reúso. 

Em relação ao estudo de caso no shopping Rio Sul, o procedimento metodológico 

aplicado foi satisfatório no tocante ao encaminhamento fornecido pelos tópicos de cada fase 

da auditoria. O fluxograma estruturado por fases e dividido por etapas com legendas facilitou 

a compreensão do processo de auditoria, o desenvolvimento do trabalho de campo e a 

organização das informações. 
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Mesmo a pesquisa tendo apresentado um caráter exploratório, a realização do 

estudo de caso foi de grande valia para aperfeiçoar e difundir os conhecimentos na área de 

conservação da água para edifícios comerciais. Além disso, a contribuição dada ao 

segmento de shopping, por meio das informações coletadas, servirá de referência para os 

próximos trabalhos nesta área. 

Os dados referenciados no trabalho constataram que o shopping é realmente um 

grande consumidor de água. Seu volume médio de 30.546m³/mês e sua população diária de 

mais de trinta mil pessoas não só fazem jus a esta classificação, como conduz a adoção de 

medidas para conservação da água no local. Muito embora, ainda não se tenha percebido 

um despertar da consciência ambiental na administração do empreendimento, os 

responsáveis pelo gerenciamento do shopping já demonstraram pelo menos o interesse em 

promover ações para reduzir o consumo de água. 

Enfatizando as conclusões sobre o estudo de caso, expõem-se as principais 

atividades consumidoras de água encontradas no shopping Rio Sul: 

• Academia; 

• Salões de beleza; 

• Banheiros da administração; 

• Banheiros e vestiários dos funcionários das lojas; 

• Cozinhas e banheiros dos restaurantes; 

• Banheiros do público visitante. 

 

De acordo com população usuária, freqüência de uso observada e número de 

peças sanitárias cadastradas, estima-se que os maiores responsáveis pelos gastos com 

água sejam os restaurantes e os banheiros do público visitante. Entretanto, a ausência de 

uma medição setorizada no shopping impossibilitou a completa elaboração do perfil de 

consumo de água no Rio Sul, não podendo apresentar os valores de consumo segregados 

por atividade. Assim, segundo dados obtidos, o diagnóstico apenas pode sugerir um valor 

total para redução estimado em 17% para o shopping e em 15% para a torre, indicados pelo 

uso incorreto ou por perdas de água no sistema hidráulico. 

Porém, é importante ressaltar que estes valores podem variar para menos ou mais, 

em virtude do método de avaliação empregado e da ausência de estudos similares em 

shopping (Benchmarking) que pudessem reforçar a análise. A comparação realizada entre 

os índices reais e de referência, cujos índices estimados foram determinados com base em 

coeficientes de uso (litros/dia/m²), podem conter imprecisões quanto ao real volume de água 

desperdiçada no sistema hidráulico do shopping. 
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Outra limitação encontrada na fase B de vistoria do sistema hidráulico foi ausência 

de equipamentos e equipe especializada para realização dos testes de detecção de 



 

vazamentos não-visíveis. As verificações de inspeção efetuadas para detecção de 

vazamentos visíveis, foram consideradas insuficientes e, portanto, não podem aferir uma 

garantia de que não há perdas significativas de água no sistema hidráulico do shopping. 

A falta de conscientização dos usuários quanto ao uso adequado dos 

equipamentos hidráulicos é também um aspecto relevante a destacar nesta pesquisa. 

Foram constatados procedimentos incorretos e maus hábitos tanto procedentes dos 

funcionários das cozinhas e das lojas quanto do público visitante. Na realidade, é muito 

difícil atribuir a responsabilidade das ações a uma determinada população quando a mesma 

não percebe o custo ambiental e financeiro de seus atos. Entretanto, é justamente dentro 

desta problemática que a campanha de educação ambiental proposta deve atuar. 

Uma recomendação dada para futuros desdobramentos na pesquisa seria criar 

uma nova fase (D) para avaliar a redução do consumo de água após a implementação de 

cada plano de ação. Lembrando que cada uma das medidas foram propostas em caráter 

preliminar e que, portanto, necessitam de estudos mais aprofundados de viabilidade técnico-

financeira. 

Ainda, faz-se necessário expor nesta pesquisa as dificuldades e limitações em se 

trabalhar com referências internacionais dentro do tema de conservação da água em 

edificações. A razão ocorre pelo fato de que a variação do consumo de água nas 

edificações sofre influência de muitos fatores em paralelo mas, principalmente, de aspectos 

culturais, nível de instrução e renda da população e das condições climáticas do lugar. A 

diferença entre esses fatores impede que se possam generalizar os casos estudados. 

Portanto, é preferível sempre se utilizar de referências brasileiras, quando o objetivo for 

aferir comparações dos índices de consumo de água entre atividades similares.  

Nesse contexto, conclui-se que as ações focadas no meio ambiente compreendem 

uma extensão bem maior do que simplesmente a preservação e o uso eficiente dos 

recursos naturais. O caráter holístico no qual o assunto água está inserido, necessita tanto 

de medidas de cunho político-administrativo quanto de ações sócio-econômicas e 

ambientais, o que torna ainda mais complexa a adoção de resoluções a esse respeito. 

Por fim, ressalta-se a importância de uma análise holística da edificação antes da 

implantação de qualquer sistema de uso racional ou reúso da água. Para tanto, devem ser 

considerados e avaliados detalhadamente os aspectos arquitetônicos, hidráulicos, 

estruturais, econômicos e ambientais dentro do empreendimento. É somente por meio do 

profundo conhecimento do sistema que se elabora um diagnóstico mais preciso e um 

planejamento mais adequado para futuras ações em conservação da água em edificações. 
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ANEXO I – Normas brasileiras para equipamentos sanitários 

ANO    NBR TITULO OBJETIVO
1991 NBR 11535 Misturadores para pia de cozinha tipo 

mesa – especificação 
Fixa condições exigíveis de misturadores de pia de cozinha tipo mesa ou bancada, 
dotados de 2 manípulos, destinados a instalações prediais de água. 

1991 NBR 11815 Misturadores para pia de cozinha tipo 
parede – especificação 

Fixa condições exigíveis de misturadores de pia de cozinha tipo parede, dotados de 
2 manípulos, destinados a instalações prediais de água. 

1992 NBR 11852 Caixa de descarga – especificação Fixa condições a que devem atender as caixas de descarga destinadas à limpeza 
de bacias sanitárias. 

1993 NBR 12904 Válvula de descarga – especificação Fixa condições mínimas a que devem atender as válvulas de descarga destinadas à 
limpeza de bacias sanitárias. 

 1996 NBR 13713 Aparelhos hidráulicos acionados 
manualmente e com ciclo de 
fechamento automático 

Especifica características para os aparelhos manuais e automáticos destinados ao 
uso público e a ambientes onde os fatores de higiene e economia de água são 
imprescindíveis. Não se aplica a válvulas de descarga. 

1997 NBR 14011 Aquecedores instantâneos de água e 
torneiras elétricas – Requisitos 

Estabelece características para os equipamentos e são utilizados em edificações 
cujas instalações elétricas de baixa tensão (127V e 220V) e hidráulicas de água fria 
e quente foram projetadas e executadas conforme as NBR 5410, NBR 5626 e NBR 
7198. 

2001 NBR 14390 Misturador para lavatório – Requisitos 
e métodos de ensaio 

Estabelece requisitos para projeto, fabricação e desempenho, bem como os 
métodos de ensaio com a função de permitir abertura, fechamento e mistura da 
água para uso geral. Estes misturadores são instalados em bancadas que contêm 
cubas e louças sanitárias ou diretamente em lavatórios. 

2003 NBR 10281 Torneira de pressão – Requisitos e 
métodos de ensaio 

Fixa condições exigíveis das torneiras com mecanismo tipo pressão utilizadas em 
ramais prediais e instalações hidráulicas prediais. 

2004 NBR 15097 Aparelho sanitário de material 
cerâmico – Requisitos e métodos de 
ensaio 

Fixa requisitos mínimos para os aparelhos sanitários fabricados em material 
cerâmico com acabamento esmaltado. Substitui a NBR 6452 do ano 1997. 

2004 NBR 15099 Aparelho sanitário de material 
cerâmico – Dimensões padronizadas 

Padroniza as dimensões dos aparelhos sanitários de material cerâmico.  

2005 NBR 15206 Instalações hidráulicas prediais – 
Chuveiros ou duchas - Requisitos e 
métodos 

Estabelece requisitos e métodos de ensaio relativos ao projeto, fabricação, 
desempenho e manutenção dos chuveiros ou duchas destinados a instalações 
hidráulicas prediais de água quente e fria. 

Fonte: Elaboração própria com base em Gonçalves et al (2005). 
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ANEXO II – Principais características dos equipamentos economizadores de água 
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TIPO DO EQUIPAMENTO CARACTERISTICAS PRINCIPAIS 

 
TORNEIRAS 
Hidromecânica Este sistema pode ser instalado em sanitários/vestiários de escolas, indústrias, shopping centers, edificações 

comerciais, escritórios e hospitais, etc. O controle da vazão é obtido pelo ajuste de um registro regulador de vazão, 
regulada em função da pressão existente no ponto. O tempo (a temporização do ciclo de funcionamento) não deve ser 
muito curto, para evitar que o usuário acione-a várias vezes em uma única operação de lavagem, acarretando 
desperdício e desconforto. 
 

Sensor Ativada por um sensor de raios infravermelhos, a válvula solenóide aciona o jato de água ao detectar a aproximação 
das mãos do usuário e fecha-o ao verificar o seu afastamento. Além disto, dispõe de um recurso antivandalismo que 
interrompe o fluxo d´água após 1 minuto de funcionamento contínuo. A alimentação elétrica do sistema pode-se dar 
pelo uso de baterias alcalinas ou pela rede de distribuição elétrica do local (127/220V). Este sistema pode ser instalado 
em shopping centers, edificações comerciais, escritórios, hospitais e restaurantes, etc. 
 

Eletrônicas embutidas Tem o mesmo princípio de funcionamento das torneiras eletrônicas convencionais (acima), porém por ficarem 
embutidas na parede possuem grande resistência a vandalismo e podem ser utilizadas em lavatório tipo coletivo, 
tornando-se o produto ideal para locais como estádios de futebol, escolas, centros cirúrgicos. 
 

Funcionamento por 
válvula de pé 

Caracteriza-se pela presença de um dispositivo de acionamento instalado no piso, de frente à torneira. Este sistema é 
adequado para ambientes onde não se deseja o contato direto das mãos nos componentes da torneira, como em 
determinadas áreas de hospitais, cozinhas e laboratórios. Lembrar que este equipamento deve apenas ser instalado 
com usuários treinados para que utilizem de forma consciente e correta. 

 
Funcionamento por 
pedal 

Caracteriza-se pela existência de um pedal em forma de alavanca. O pedal libera o fluxo de água até a torneira 
durante o tempo de acionamento, mas existem modelos no mercado com trava para evitar o desperdício. Este 
sistema é geralmente utilizado quando as tubulações são aparentes. Este sistema é adequado para locais de 
produção, como indústrias ou cozinhas industriais, sendo de simples instalação e manutenção, não demandando 
obras civis. Para o uso correto, deve haver a capacitação e orientação contínua dos usuários. A vazão pode ser 
reduzida colocando-se um restritor de vazão no sistema. 

 
 
AREJADORES 
Arejadores 
 
 
 

Dispositivo regulador do fluxo de saída de água usualmente montado na extremidade de torneira e bicas em geral, 
destinado a promover o direcionamento do fluxo de água, evitando dispersões laterais e amortecendo o impacto do 
jato de água contra as mãos ao serem lavadas. Recomenda-se o uso em residênciais, onde existem torneiras 
convencionais. 
O arejador de vazão constante, além das características de um arejador convencional, possui um dispositivo que 



 

Arejadores (cont.) 
 
 

limita a vazão de torneiras em 6 litros por minuto, reduzindo o consumo em aproximadamente 30% quando 
comparado com arejadores convencionais, como também, possibilitando mais conforto ao usuário. 
 

 
 
DISPOSITIVOS DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS CONVENCIONAIS 
Válvula de acionamento 
hidromecânico 

Esta válvula é caracterizada por um corpo metálico externo que controla e conduz a água até o mictório. Para o 
acionamento da descarga, o usuário deve pressionar o acionador da válvula liberando o fluxo de água para a bacia do 
mictório. Após o acionamento pelo usuário, ocorre o fechamento temporizado pela ação hidromecânica da válvula. Este 
tipo de equipamento pode ser utilizado nas seguintes tipologias de edificações: indústrias, escolas, shopping centers, 
hospitais, clubes, escritórios, estádios, terminais de passageiros. 
 

Válvula de acionamento 
por sensor de presença 

Em geral, na maioria dos equipamentos, o fluxo de água só é liberado após o afastamento do usuário, o que garante 
um menor consumo de água. O sensor, associado a um microprocessador, emite um sinal até uma válvula do tipo 
solenóide, de funcionamento elétrico, que libera o volume de água da descarga. Neste tipo de equipamento, o tempo 
médio de acionamento dos produtos encontrados no mercado encontra-se em torno de 5 a 6 segundos. 
Uma das principais vantagens deste sistema frente aos demais é quanto à questão da higiene do usuário, uma vez que 
este não entra em contato direto com nenhum componente do sistema. 
Existem também válvulas eletrônicas que por serem embutidas na parede possuem grande resistência a vandalismo e 
permitem higienização completa do mictório por não necessitar do flexível para alimentar o mictório (mictório com 
entrada de água posterior), tornando-se apropriado para locais como estádios de futebol, escolas, centros cirúrgicos, 
indústrias farmacêuticas, hospitais, etc. 
 

Válvula temporizada A descarga deste tipo de equipamento pode ser obtida por um sistema de temporizador eletrônico. Este sistema permite 
a regulagem do intervalo entre descargas e do tempo de duração da descarga. O temporizador envia um sinal a uma 
válvula solenóide elétrica que faz a liberação do fluxo de água. Este sistema pode ser empregado em mictórios 
coletivos e em baterias de vários mictórios individuais. Tem a desvantagem de não diferenciar picos e vales de fluxo de 
usuários.  
 

 
MICTÓRIO SEM ÁGUA 
Individual O mictório sem água é constituído dos seguintes componentes: bacia cerâmica, suporte do cartucho, cartucho, líquido 

selante, chave para troca do cartucho e protetor para a superfície do cartucho – opcional. 
A urina entra pelos orifícios da parte superior do cartucho, penetrando na primeira câmara através do líquido selante 
que está em suspensão e preenchendo toda a superfície superior do líquido desta câmara. Pelo sistema de vasos 
comunicantes, a urina é expelida pelo orifício de saída do cartucho, sendo coletada pelo copo do suporte e de lá para a 
rede de esgoto. A manutenção requerida pelo sistema é a substituição periódica do cartucho, que se trata de uma peça 
descartável. 

 
CHUVEIROS E DUCHAS 
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Registro regulador de 
vazão 

Uma intervenção passível tanto em duchas de ambientes sanitários públicos como de residências é a introdução de um 
registro regulador de vazão. O equipamento é empregado para reduzir vazões excessivas, normalmente existentes em 
condições de alta pressão. Tais dispositivos podem ser aplicados em chuveiros e duchas, e possibilitam a regulagem da 
vazão em níveis de conforto e economia, conforme o tipo de chuveiro empregado, a pressão existente no ponto e os 
hábitos dos usuários. 
 

Válvulas de fechamento 
automático 

Outra forma para redução do consumo de água nos chuveiros é a instalação de válvulas de fechamento automático, 
que funciona nos mesmos moldes, por exemplo, das torneiras hidromecânicas, porém com ciclo de funcionamento em 
torno de 35 segundos. Contudo, o aparelho mais encontrado nas instalações hidráulicas é o registro de pressão. A 
instalação dessas válvulas de fechamento automático para chuveiro, juntamente com os registros reguladores de 
vazão para chuveiro, propiciam os melhores resultados em nível de redução do consumo de água.  

 
 
DISPOSITIVO PARA ACIONAMENTO DE DESCARGA PARA BACIAS SANITÁRIAS 
Válvula de descarga de 
ciclo seletivo 

Caracteriza-se por propiciar ao usuário a possibilidade de descargas de 2 a 7 litros conforme o material existente na 
bacia sanitária. No caso de material líquido ou pequenos dejetos, que são 90% do uso em uma residência, o volume de 
água necessário para limpeza da bacia situa-se entre 3 e 4 litros, o que pode representar considerável economia com 
relação a sistemas com volume de descarga fixo. Para maior eficiência e maiores resultados em nível de redução do 
consumo de água, essas válvulas possuem um registro integrado que convenientemente regulado propicia a vazão 
ideal para o sifonamento da bacia. 
 

Válvula de descarga de 
ciclo fixo 

O acionamento se dá por um dispositivo, presente no corpo da válvula, em forma de alavanca. O usuário aciona esta 
alavanca resultando na descarga. Por mais que o usuário permaneça acionando a alavanca, somente o volume 
previamente regulado para a descarga será liberado. Para a liberação de novo volume de água, a alavanca deverá ser 
acionada novamente. 

Válvula de descarga de 
duplo acionamento 

Dispositivos conhecidos como “duo-flush” que possibilitam dois tipos de acionamento da válvula de descarga. A válvula 
de descarga contém dois botões: um deles, quando acionado, resulta em uma descarga completa para o arraste de 
efluentes sólidos. O acionamento do outro botão resulta em uma meia descarga, geralmente de 3 litros, para limpeza 
apenas de efluente líquido na bacia sanitária. 
 

Válvula de descarga por 
sensor 

Outro tipo de válvula é com acionamento por sensor de presença. A alimentação elétrica deste sistema pode ser feita 
com o uso de baterias alcalinas ou por rede elétrica, 127/220V. O usuário deve permanecer por um período de tempo 
mínimo no raio de alcance do sensor, normalmente 5 segundos, para que o sistema se arme e após a saída do usuário 
do alcance é efetuada a descarga pela válvula solenóide. O volume por descarga pode ser regulado para 6 litros de 
água. 

 

 

Estes dispositivos têm o mesmo princípio de funcionamento do “duo-flush” que possibilitam dois tipos de acionamento 
da descarga de água. A diferença desses mecanismos de descarga, é que eles são normalmente adaptados nas caixas 
acopladas. 

Mecanismo para válvula 
de descarga com duplo 
acionamento 
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REDUTORES DE VAZÃO 
Registro regulador de 
vazão para lavatórios  

Além dos registros reguladores de vazão para chuveiros, conforme descrito acima, estão também disponíveis no 
mercado os registros reguladores de vazão para lavatórios, que podem ser aplicados, tanto para torneiras como para 
misturadores. Esses registros possibilitam reduções muito significativas quando regulados adequadamente e 
instalados nas torneiras de funcionamento hidromecânico. 

 
 
REDUTORES DE PRESSÃO 
Redutores de pressão Caso uma determinada área da edificação apresente uma pressão elevada, pode ser mais conveniente a instalação 

de uma válvula redutora de pressão na tubulação de entrada de água na área. Estes dispositivos mantêm a vazão 
constante em uma faixa de pressão, em geral, de 100 a 400 kPa (10 a 40 mca).  

 
 

Fonte: Gonçalves, O. & Hespanhol, I. (2004) e Gonçalves et al (2005). 
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APENDICE I - PONTOS DE CONSUMO DE ÁGUA DO SHOPPING RIO SUL: TORNEIRAS E VASOS SANITÁRIOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANHEIROS DOS VISITANTES     EQUIPAMENTOS: Torneiras (TOR) e Vasos Sanitários (VS) 
Nº  Ambiente/ Piso   TOR   Tipo VS Tipo Observações
01 WC Fem/ Piso G3 5 Hidromecânica  4 Válvula Docol- Bacia Celite 1 vaz lav 
02 WC Masc/ Piso G3 4 Hidromecânica  2 Válvula Docol- Bacia Celite Metal Docol 
03 WC Fem/ Piso 4 6    Hidromecânica 10 Válvula Docol- Bacia Ideal 

Standard 
 

04 WC Masc/ Piso 4 6    Hidromecânica 4 Válvula Docol- Bacia Ideal 
Standard 

 

05 WC Fem / Piso 3  5 Hidromecânica  7 Válvula Hydra- Bacia Deca Vizinho Mª Bonita 
06 Fraldário/ Piso 3 2   Pescoço cisne

Fechamento rápido 
 0  Metal Fabrimar 

07 WC Masc/ Piso 3 10 Hidromecânica  6 Válvula Docol Bacia Celite  
08 WC Fem CP/ Piso 3 3 Hidromecânica  7 Válvula Docol Bacia Celite  
09 WC Fem/ Piso 3 6 Hidromecânica  7 Válvula Docol Bacia Celite  
10 WC Masc/ Piso 2 5    Hidromecânica 4 Válvula Docol- Bacia Ideal 

Standard 
 

11 WC Fem CP/ Piso 2 3 Hidromecânica  7 Válvula Docol- Bacia Deca  
12 WC Fem/ Piso 2 6    Hidromecânica 10 Válvula Docol- Bacia Ideal 

Standard 
 

13 WC Masc/ Piso 1 5 Hidromecânica  2 Válvula Docol Bacia Celite  
14 WC Fem/ Piso 1 6 Hidromecânica  7 Válvula Docol Bacia Celite  

 TOTAL POR AMBIENTE 72  77  14 Ambientes 
 
SETOR ADMINISTRATIVO – BANHEIROS E COPAS 

15 Central Controle Informação 
WC/ Piso 1 

1 Hidromecânica    1 Válvula Hydra

16 WC Fem/ Manutenção/ Piso 
SS2 

1     Convencional 3 Válvula Hydra

17 WC Masc/ Manutenção/ Piso 
SS2 

1     Convencional 2 Válvula Hydra

18 Sala RioPark/ Estac. Piso G2 2 1 Convencional 0 --- 1 Bebedor 
- TOTAL POR PAGINA 77 --- 83 --- --- 
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SETOR ADMINISTRATIVO – BANHEIROS E 
COPAS 

    EQUIPAMENTOS: Torneiras (TOR) e Vasos Sanitários (VS) 

Nº        Ambiente/ Piso TOR Tipo VS Tipo Observações
19 WC Fem Administ./ SS1 4 3 Hidromecânica   

1convencional  
4 2 Válvula Docol, 

2 Caixa aclopada 
Bacia Celite 

20 WC Masc Administ./ SS1 4 3 Hidromecânica   
1convencional 

2 Válvula Docol- Bacia Celite  

21 Estacionamento G2 3 2 Tanques 0 --- 1 Bebedor 
 TOTAL POR AMBIENTE 16  12  7 Ambientes 

 
SERVIÇOS DIVERSOS 

22 Banco HSBC/ Copa/ Piso 1 
 

1 
 

Pescoço de cisne 
Fechamento Manual 

0 
 

--- 
 

12 Funcionários 

23 Banco HSBC/ WC Fem/ Piso 1 2     Convencional 3 Válvula Hydra
24 Banco HSBC/ WC Masc/ Piso 1 2     Convencional 2 Válvula Hydra
25 Caixa Econômica/Copa/  Piso 1 2 

 
1 Convencional 

1 Tanque 
0 
 

--- 
 

26 Cx Econômica/ WC Masc/ Piso 1 2    Convencional 3 Caixa acoplada
27 Cx Econômica/ WC Fem/ Piso 1 2    Convencional 3 Caixa acoplada

60 funcionários 
 

Problema de vazamento 
oriundo do BOB’s 

28 Banco Real/ Piso 1 
 

2 
 

P.cisne Manual 
1 Convencional 

1 Caixa acoplada Copa + WC misto 

29 Auto Parts/ Estacion. Piso G2 1     Convencional 0 ---
30 Escola de Inglês Wise Up/ G3 

(12sl.aula+7sl.adm+1recepção+1copa) 
2  Convencional p/ copa 0 --- 600 alunos 

não há WCs 
 TOTAL POR AMBIENTE 16   12  9 Ambientes 

 
ACADEMIA 

31 Academia Ibeas Top Club/ Piso G3 11 Sem Informação 10 Caixa acoplada Acesso não permitido 
 TOTAL POR AMBIENTE 11  10  1 (Sem Informação) 
- TOTAL POR PAGINA 38 --- 28 --- --- 
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BANHEIROS DOS RESTAURANTES     EQUIPAMENTOS: Torneiras (TOR) e Vasos Sanitários (VS) 
Nº  Ambiente/ Piso   TOR   Tipo VS Tipo Observações
32 Rest. Tower Grill/ Piso 2 

WC Fem 
1    Convencional 2 Válvula Fabrimar  

33 Rest Varanda 33/ Piso 2 
WC Masc 

1   convencional 1 Válvula Docol- Bacia Celite  

34 Rest Varanda 33/ Piso 2 
WC Fem 

1   convencional 1 Válvula Docol- Bacia Celite  

35 Rest. Papa Giovani/ Piso 2 
– WC misto 

1   convencional 2 Válvula Docol- Bacia Celite  

36 Rest. Tower Grill / Piso 2  
WC Masc  

1     convencional 1 Válvula Fabrimar

37 Rest. Vivenda do Camarão 
WC/ Piso 1 

2     Convencional 1 Caixa aclopada

38 Rest. Taiping/ WC Masc/ Piso 1 1       Pescoço cisne
Fabrimar 

1 Válvula Docol

39 Rest. Taiping/ WC Fem/ Piso 1 1       Pescoço cisne
Fabrimar 

1 Válvula Docol

40 Rest. Espaço Urca 
WC Masc/ Piso 1 

2     Pescoço cisne
Fabrimar/ Louça Deca 

1 Válvula Fabrimar
Louça Ideal Standard 

 

41 Rest. Espaço Urca 
WC Fem/ Piso 1 

2    Pescoço Cisne
Fabrimar/ Louça Deca 

2 Válvula Fabrimar
Louça Ideal Standard 

 

42 Rest. La Mole/ WC Masc/ Piso 1 1   Convencional 1 Válvula Docol  
43 Rest. La Mole/ WC Fem/ Piso 1 2   Convencional 2 Válvula Docol  
44 Rest. Café Mania/ 

WC Masc/ Piso 1 
1     Convencional 1 Válvula Hydra

45 Rest. Café Mania  
WC Masc/ Piso 1 

1     Convencional 1 Válvula Hydra

46 Bob’s/ Lanchonete/ Piso 1 1     Hidrom. Docol 0 --
47 Rest. Xingu- WC/ Piso 2 2  Convencional 1 Caixa acoplada  
48 Rest. Menta/ WC Masc/ Piso G3 1     Convencional 1 Caixa acoplada
49 Rest. Menta/ WC Fem/ Piso G3 1     Convencional 1 Caixa acoplada
- TOTAL POR PAGINA 23 --- 21 --- --- 
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BANHEIROS DOS RESTAURANTES     EQUIPAMENTOS: Torneiras (TOR) e Vasos Sanitários (VS) 
Nº  Ambiente/ Piso   TOR   Tipo VS Tipo Observações
50 Sushi Rio/ WC Masc/ Piso G3 2   Convencional 1 Válvula Docol 1 lavat. no corredor 
51 Sushi Rio/ WC Fem/ Piso G3 1   Convencional 1 Válvula Docol  

 TOTAL POR AMBIENTE 26  23  20 Ambientes 
 
SALÕES DE BELEZA 

52 Sousa Cabeleireiro/ Piso 1 2     1 Hidromecânica
  1 Convencional 

2 Caixa acoplada

53 Salão de Beleza- Walter’s Coiffeur/ 
Piso 1 

5     Convencional 2 Caixa acoplada

54 Salão de Beleza- Hair & Beaty 
Piso G2 

6     Convencional 1 Válvula Hydra

55 Barber Shop/ Piso G3 0    --- 0 --- 4 Ambientes 
 TOTAL POR AMBIENTE 13  5   

 
COZINHA DOS RESTAURANTES 

56 1º Café Viena/ Piso 4 1 Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

0   ---

57 Chez Michou Creperia/ Piso 4 2 Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

0   ---

58 Chaika Lanchonete/ Piso 4 9 Pescoço de cisne 
Fechamento manual 

0   --- Metal Fabrimar

59 Rest. Dois em Cena/ Piso G3 3 Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

0   --- Metal Fabrimar

60 Café & Cia./ Piso G3 1 Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

0   ---

61 Rest. Menta/ Piso G3 
 

6 
 

Pescoço de cisne 
5 Fechamento rápido 

1 Convencional 

0 --- 1 ponto s/ torneira p/ 
limpeza 

62 Sushi Rio/ Piso G3 
 

6 
 

4 Pescoço de cisne 
Fechamento manual 

0 --- 4 Misturador (AQ+AF) 
2 Convencionais 

- TOTAL POR PAGINA 43 --- 7 --- --- 
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COZINHA DOS RESTAURANTES     EQUIPAMENTOS: Torneiras (TOR) e Vasos Sanitários (VS) 
Nº  Ambiente/ Piso   TOR   Tipo VS Tipo Observações
63 Emporium Quiosque/ Piso 3 1 Pescoço de cisne 

Fechamento rápido 
0   ---

64 2º Café Viena/ Piso 2 1 Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

0   ---

65 BonGrillé/ Piso 2 3 2 Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

0 --- 1 TOR Convencional 
p/ clientes 

66 Rest. Spoleto/ Piso 2 6 5 Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

0 --- 1 tanque s/ uso 

67 Rest. Guapo Loco/ Piso 2 2     Convencional 0 ---
68 Rest. Batata Inglesa/ Piso 2 5 

 
Pescoço de cisne 

Fechamento rápido 
0   ---

69 Rest. Papa Giovanni/ Piso 2 4 
 

Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

0   ---

Rest. Varanda 33/ Piso 2 10 Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

0 ---

71 Rest. Viena/ Piso 2 10 
 

9 Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

1 Convenc. p/ clientes 

0 --- Grande desperdício de 
água (piso alagado 

todos dias) 
Rest. Seu Nacib/ Piso 2 4 Pescoço de cisne 

Fechamento rápido 
0 ---

73 3º Café Viena/ Piso 2 2 Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

0   ---

74 Gelateria 4D/ Piso 2 1 Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

   0 ---

75 Pizza & Cia/ Piso 2 2    Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

0 ---

Mc Donald’s/ Piso 2 4 3 Hidromecânica Docol 
1 Sensor 

0 ---

77 Missy Batom/ Piso 2 2 Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

0   ---

- TOTAL POR PAGINA 57 --- 0 --- --- 

76    

72    

70    
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COZINHA DOS RESTAURANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    EQUIPAMENTOS: Torneiras (TOR) e Vasos Sanitários (VS) 
Nº Ambiente/ Piso   TOR   Tipo VS Tipo Observações
78 Única FM Paradiso Hall/ G3 4 Pescoço de cisne 

Fechamento rápido 
0 --- Terraço Rio Sul 

79 BOB’s/ Piso 2 
 

5 
 

P.cisne- c/ misturador 
 Fechamento Manual  

0 --- Tipo manual ou volante 
não é indicado. 

80 Rest. Xingu/ Piso 2 3 Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

0   ---

81 Rest. Taiping/ Piso 2 8 7 Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

0    --- 1 Filtro

82 Rest. La Mole/ Piso 1 16    Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

0 ---

83 Rest. Rio Vermelho/ Piso 1 0      --- 0 --- Fechado para obras
 

84 Habib’s/ Piso 1 3 2 Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

1 Convencional 
Quiosque do BOB’s/ Piso 1 1 Convencional 0

86  
Quiosque Sushi Rio/ Piso 1 

 ---  3 Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

0

87 Blends Café/ Piso 1 1     Convencional 0 ---
88 Casa da Empada/ Piso 4 1 Pescoço de cisne 

Fechamento rápido 
0   ---

89 Verde vida/ Piso 4 1     Convencional 0 --- Espaço delícia
90 Art Cookie/ Piso 4 1     Convencional 0 --- Espaço delícia
91 Mais amor Sucos/ Piso 4     1 Convencional 0 --- Espaço delícia 
92 Rei do Mate/ Piso 4 1   --- Convencional 0 Espaço delícia 
93 Toscana Frios e Laticínios/ 

Piso4 
   --- 1 Convencional 0  

94 Chef Dog/ Piso 3  ---  3 Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

0 Espaço delícia 

95 Amor aos Pedaços/ Piso 3    4 Pescoço de cisne 
Fechamento rápido 

0 ---

- TOTAL POR PAGINA 57 --- 0 --- --- 

0 ---  

85    ---  
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COZINHA DOS RESTAURANTES     EQUIPAMENTOS: Torneiras (TOR) e Vasos Sanitários (VS) 
Nº  Ambiente/ Piso   TOR   Tipo VS Tipo Observações
96 Emporium (cozinha)/ Piso 3 3 2 Convencional 0 --- 1 filtro 
97 Uno & Due Padaria/ Piso 1 2 

 
1 Convencional 

1 P.cisne Fech. Rápido 
0   ---

98 Quiosque Chopp Brahma/ Piso 
1 

3 
 

Pescoço de cisne 
Fechamento Manual 

0 --- Tipo manual ou volante 
não é indicado. 

 TOTAL POR AMBIENTE 150  0  43 Ambientes 
 

ESPAÇO DAS 4 SALAS DE CINEMA 
99 1º WC Fem 2 Convencional 2 Válvula de descarga Docol  

1º WC Masc 2 Convencional 1  

2º WC Fem 1 Convencional 2 Válvula de descarga Docol  

102 2º WC Masc 2 Convencional 1 Válvula de descarga Docol  

103 WC para deficiente 1 Convencional 1 Válvula de descarga Docol  

104 WC Funcionário 1  Convencional 1 Válvula de descarga Docol 

105 Vestiário Fem 1 Convencional 1 Válvula de descarga Docol  

Vestiário Masc 1 Convencional 1  

107 Bomboniere 1  Convencional 0 --- 

Sala de projeção 1 Convencional 0 ---

 TOTAL POR AMBIENTE 13  10  10 ambientes 

 
LOJAS- BANHEIROS, COPAS, E VESTIÁRIOS 

109 Loja Animale/ Piso 3 1     Convencional 0 ---
110 Kopenhagen/ Piso 2 1     Convencional 0 ---

- TOTAL POR PAGINA 23 --- 10 --- --- 

108      

106  Válvula de descarga Docol 

100 Válvula de descarga Docol 

101  

 
. 
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LOJAS- BANHEIROS, COPAS, E VESTIÁRIOS     EQUIPAMENTOS: Torneiras (TOR) e Vasos Sanitários (VS) 
Nº   Ambiente/ Piso TOR    Tipo VS Tipo Observações
111 Casas Bahia/ Piso 2  

Copa/ Vest. Masc e Fem. 
1 
 

Convencional 
 

0 
 

--- 
 

25 funcionários: 
vestiários sem  WCs 

112 Lojas Americanas (Masc)/Piso 4 7 Convencional 6 Válvula Docol WC + Vest. Masc 
113 Lojas Americanas (Fem)/Piso 4 3 Convencional 4 Válvula Docol WC + Vest. Fem 
114 Lojas Americanas/ Piso 4     3 Bebedouro 0 --- 80 funcionários
115 Mundo Verde/ Piso 2 1   --- Convencional 0  

All Photo/ Piso 4 1 Convencional 0 --- Espaço delícia 
117 Casa & Vídeo- Copa/ Piso 4 3 1 Pescoço de cisne 

Fechamento rápido 
0   --- 1 Bebedor

1 Tanque 
118 Casa & Vídeo- WC Masc/ Piso 4 1 Convencional 2 Cx acoplada Docol 
119 Casa & Vídeo- WC Fem/ Piso 4 1 Convencional 2 Cx acoplada Docol 
120 Casa & Vídeo- Vest. Masc/ Piso 4 1 Convencional 1 Cx acoplada Docol 
121 Casa & Vídeo- Vest. Fem/ Piso 4 1 Convencional 2 Cx acoplada Docol 

 
70 funcionários:  
Espaço pequeno 

 
122 Loja Renner/ Refeitório/ Piso 2 2  Convencional 0 Válvula Hydra 120 funcionários 

 
123 Loja Renner/ Vest. Fem/ Piso 1  3 Hidromecânica  8 4 Válvula Hydra-  

4 Caixa aclopada  
Bacia Deca 

124 Loja Renner/ Vest. Masc/ Piso 1 2 Convencional 6 3 Válvula Docol -  
3 Caixa aclopada  

 
Bacia Celite 

125 Loja Renner/ Vest. Fem/ Piso 2 3 1 Hidrom/ 2 convenc 2 Válvula Hydra  
126 Loja Renner/ Vest. Masc/ Piso 2  2     Convencional 2 Válvula Hydra
127 Loja Zara/ Vest. Fem/ Piso 1 2 Convencional 2 Caixa aclopada 35 a 40 func. 
128 Loja Zara/ Vest. Masc/ Piso 1 1    Convencional 1 Caixa aclopada  
129 Loja Circus/ WC/ Piso 2 1     Convencional 1 Válvula Docol
130 Saraiva/ Livraria/ Piso 1 2 Convencional 0 -- Torneira p/ cafeteria  

 TOTAL POR AMBIENTE 43  39  22 Ambientes 
      

TOTAL POR PAGINA 
 

41 39 
 
 

 
TOTAL GERAL 

   
360 188 

  
130 Ambientes 

116     

Fonte: Elaboração própria, 2004. 
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APENDICE II - PONTOS DE CONSUMO DE ÁGUA DO SHOPPING RIO SUL: MICTÓRIOS E CHUVEIROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTES DIVERSOS     EQUIPAMENTOS: Mictórios (MIC) e Chuveiros (CHUV) 
Nº Ambiente/ Piso   MIC  CHUV Tipo Tipo Observações
02 WC Masc/ Piso G3 2 Válvula Docol  -- 0 Fechamento Automático 
04 WC Masc/ Piso 4 7 Docol 0  Válvula -- Fechamento Automático 
07 WC Masc/ Piso 3 11 Válvula Docol 0 -- Fechamento Automático 
10 WC Masc/ Piso 2 8    Fechamento Automático Válvula Docol 0 --
13 WC Masc/ Piso 1 7    Válvula Docol 0 -- Fechamento Automático 
20 WC Masc Administ./ SS1 3    Válvula Docol 0 -- Fechamento Automático 
36 Rest. Tower Grill / Piso 2 WC Masc  1    Fechamento Automático Válvula Fabrimar 0 --

123 Loja Renner/ Vest. Fem/ Piso 1  0     -- 1 --
124 Loja Renner/ Vest. Masc/ Piso 1 2   Válvula Docol 1 -- Fechamento Automático 
40 Rest. Espaço Urca 

WC Masc/ Piso 1 
2   Válvula Docol 0 -- Fechamento Automático 

42 Rest. La Mole/ WC Masc/ Piso 1 1 Válvula Docol   0 -- Fechamento Automático 
53 Salão de Beleza- Walter’s Coiffeur/ 

Piso 1 
0   -- 1 Convencional  

31 Academia Ibeas Top Club 
Piso G3 

0 Sem Informação 27 Sem Informação Acesso não permitido 

16 WC Fem/ Manutenção/ Piso SS2 0     -- 2 Convencional
17 WC Masc/ Manutenção/ Piso SS2 2     Fechamento Manual 3 Convencional

100 1º WC Masc/ Cinema/ Piso 4 2  0  Fechamento manual -- 

102 2º WC Masc/ Cinema/ Piso 4 2  0   Fechamento manual --

106 Vestiário Masc/ Cinema/ Piso 4 1    Fechamento manual 1 Fabrimar Chuveiro convencional 
WC Funcionário/ Cinema/ Piso 4 0 --- 1 Fabrimar Chuveiro convencional 
Vestiário Fem/ Cinema/ Piso 4 0 --- 1 Fabrimar Chuveiro convencional 

120 Casa & Vídeo- Vest. Masc/ Piso 4 1    Válvula Docol 0 -- Fechamento Automático
112 Lojas Americanas (Masc)/Piso 4 

 
2  Válvula/ Fechamento

Automático 
1 Convencional WC + Vest. Masc 

 
113 Lojas Americanas (Fem)/Piso 4 0 -- 2 Convencional WC + Vest. Fem 
24 Banco HSBC/ WC Masc/ Piso 1 3 Válvula  0 -- Fechamento Manual 

 
 

 
TOTAL GERAL 

 
57 

 
-- 

 
41 

 
-- 

 
24 Ambientes 

104   

105   

Fonte: Elaboração própria, 2004. 
Obs: Esta tabela não apresenta os 130 ambientes cadastrados, somente aqueles que possuem pontos de consumo de mictório e chuveiro. 
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APENDICE III - PONTOS DE CONSUMO DE ÁGUA DO SHOPPING RIO SUL: DUCHAS E BANHEIRAS 

 
 

 
 

onte: Elaboração própria, 2004. 
Obs: Esta tabela não apresenta os 130 ambientes cadastrados, somente aqueles que possuem pontos de consumo de ducha e banheira. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

AMBIENTES DIVERSOS     EQUIPAMENTOS:   Duchas (DUCHAS) e Banheiras (BANHR) 
Nº Ambiente/ Piso    DUCHAS  BANHR Tipo Tipo Observações
52 Sousa Cabeleireiro/ Piso 1 9 Marca não identificada 0 --  
53 Salão de Beleza- Walter’s Coiffeur/ 

Piso 1 
8 Marca não identificada 3   Marca Albacede

54 Salão de Beleza- Hair & Beaty 
Piso G2 

10 Marca não identificada    0 --

55 Barber Shop/ Piso G3 5 Marca não identificada 0   --
119 Casa & Vídeo- WC Fem/ Piso 4 2 0 --  Fabrimar 
28 Banco Real/ Piso 1 1 ar 0    Fabrim -- WC Misto

       
 
 

 
TOTAL  

 
35 

 
--- 

 
3 

 
06 Ambientes 

 
--- 

  

 
 
 
F
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