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RESUMO 

Visto que a água é um recurso indispensável à sobrevivência humana, há uma crescente 

preocupação com a criação de soluções para reduzir o seu consumo nos vários níveis, 

que abrangem desde o abastecimento até o usuário final. Logo, este trabalho contempla 

o processo de implantação de um Programa de Uso Racional de Água (PURA) em um 

edifício de um Câmpus Universitário. Considerando a existência de inúmeras tipologias 

de uso, que abrangem desde clínicas a salas de aula, é realizado um diagnóstico do 

estado de conservação, das condições de operação das instalações hidrossanitárias, e 

assim, são definidas ações para reduzir o consumo. Desta forma, para o edifício das 

Faculdades de Odontologia e Farmácia da Universidade Federal de Goiás estima-se um 

volume de perdas que totalizam 2166 litros por dia. É estabelecido ainda um plano de 

intervenções que propõe inicialmente ações para a correção de vazamentos, a fim de 

minimizar o consumo. A partir daí, recomenda-se a substituição dos aparelhos 

convencionais por economizadores e o aproveitamento de fontes alternativas. Em 

conjunto, é indica-se uma conscientização dos usuários que resulte na redução da 

demanda. Para que a redução no consumo seja permanente, é necessário ainda realizar 

manutenções preventivas periodicamente, e impedir a ocorrência de novos vazamentos. 

Por fim, para incentivar a implantação de um PURA, foi analisada a viabilidade 

econômica e, para o edifício em estudo, observou-se um tempo de retorno dos 

investimentos de aproximadamente três anos. 

Palavras-chave: Programa de Conservação de Água. Programa de Uso Racional de 

Água. Sistemas prediais. Equipamentos sanitários. Patologias e vazamentos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em meio à problemática da falta de água, a sua conservação é de suma 

importância para a sobrevivência da humanidade. Apesar da abundância deste recurso 

no planeta, sabe-se, de acordo com Clarke e King (2006), que 97,5% de seu total é 

salgado. Assim, a água disponível em lagos, rios, zonas úmidas, lençóis, umidade tanto 

do ar como do solo, plantas e animais representa apenas 0,4% do restante, como ilustra 

a Figura 1.1. 

Figura 1.1 - Fontes de água doce por volume e como percentual do total 

 

Fonte: Clarke e King (2006, p. 20). 

O ciclo hidrológico é um fator importante no que se refere à água no 

planeta, pois mostra como esse recurso é constantemente renovado. Em contrapartida, a 

urbanização e a falta de planejamento da infraestrutura das cidades vêm modificando 

esse processo. A cobertura vegetal é constantemente retirada, dando lugar às superfícies 

impermeabilizadas. Dessa forma, a infiltração e a evapotranspiração ficam 

comprometidas. Esse fator, aliado às deficiências na drenagem urbana, resultam em 

problemas cada vez mais frequentes nos grandes centros urbanos, tais como inundações 

e perda da umidade atmosférica. Essas alterações podem ser verificadas na Figura 1.2. 
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Figura 1.2 - Ciclo hidrológico natural e modificado pelo meio urbano 

 

Fonte: Hoban e Wong (2006
1
 apud TEIXEIRA 2013) 

Com relação à distribuição mundial da água doce, sabe-se que ela ocorre de 

maneira desigual no planeta. Segundo a UNESCO (2003
2
 apud TUNDISI, 2003), a 

Guiana Francesa estava à frente na lista de países com mais água, disponibilizando 

812.121 m³ para cada habitante. Enquanto isso, o Brasil ocupava a 25º posição, com 

48.314 m³/habitante. Já os países da África lideravam a lista de escassez de água, como 

o Egito, com apenas 30 m³/habitante. 

Além disso, a ação humana pode causar diferentes impactos de acordo com 

a atividade exercida. Clarke e King (2006) destacam que o consumo doméstico 

representa apenas 10% de toda a água doce usada no mundo, enquanto a indústria 

consome 21% e a agricultura 69%. No entanto, estes valores podem variar com o país e 

o continente. Segundo CT Hidro (2001
3
 apud TUNDISI, 2003), uma família média 

consome cerca de 350 litros de água por dia no Canadá, 20 litros na África, 165 litros na 

Europa e 200 litros no Brasil. Além disso, conforme cita Raven et al. (1998
4
 apud 

TUNDISI, 2003), a Europa destina cerca de 250 km³ de água para a indústria, enquanto 

na África esse valor não passa de 7,5 km³. 

                                                           
1
 HOBAN, A.; WONG, T.H.F. (2006) WSUD resilience to Climate Change, 1st International 

Hydropolis Conference, Perth WA, October 2006.  
2
 UNESCO (2003). Compartilhar a água e definir o interesse comum. In: Água para todos: água para a 

vida. Edições Unesco, p. 25-26. (Informe das Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos recursos 

hídricos no mundo). 
3
 CTHidro, MCT, CGEE (2000). Diretrizes estratégicas do Fundo de Recursos Hídricos de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
4
 RAVEN, P. H.; BERG, L. R.; JOHNSON, G. B. (1998) Environment. Philadelphia: Saunders  College 

Publishing, 579p. 
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O crescimento populacional constante e a intensificação das atividades 

econômicas contribuem para o aumento da demanda por água. Clarke e King (2005) 

apontam que no ano 2000 cerca de 500 milhões de pessoas viviam em países com 

escassez crônica de água, e através de uma projeção do crescimento populacional, 

estima-se que em 2050 mais de 4 bilhões viverão em tal condição. Isso indica que 

enquanto a quantidade de água doce no mundo permanece constante, a população e o 

volume consumido por pessoa aumentam.  

O Brasil, em particular, sofre com o problema da má distribuição dos 

mananciais. Apesar de deter, segundo Clarke e King (2005), 12% do volume total de 

água doce, a maioria deste montante está concentrada na Bacia Amazônica, região 

Norte, que apresenta baixa densidade demográfica. Enquanto isso, os grandes centros 

urbanos, situados principalmente nas regiões Sul e Sudeste, não conseguem suprir 

adequadamente a demanda por água. 

No Nordeste, a escassez de água superficial soma-se a problemas como falta 

de saneamento básico e contaminação por transmissores de doenças tropicais. O Centro-

Oeste, embora apresente grande biodiversidade aquática, está ameaçado por atividades 

turísticas, agricultura, pecuária, pesca predatória, hidrovias e urbanização. 

As águas brasileiras sofrem problemas de quantidade e também de 

qualidade, causados pela exploração excessiva e também por impactos que 

comprometem o abastecimento, como desmatamento, despejo de esgoto e resíduos 

agrícolas, canalização de rios, construção de barragens e erosão. Atualmente, no Brasil, 

o aproveitamento de águas pluviais não é muito difundido, o reuso é pouco praticado e a 

água contaminada é tratada de forma inadequada. Sendo assim, o custo de tratamento 

eleva-se e o gerenciamento da mesma torna-se muito mais complexo. 

Ao mesmo tempo, a ação humana gera crescentes níveis de poluição, 

agravando ainda mais o problema de escassez e mau uso dos recursos. Segundo a 

UNESCO (2003
5
 apud TUNDISI, 2003), 120000 km³ de água estavam contaminados, e  

para 2050, estima-se uma contaminação de 180000 km³. Desta forma, percebe-se a 

importância da gestão dos recursos disponíveis, a fim de otimizar o consumo dos 

mesmos. Ou seja, é essencial implantar uma política de uso racional da água, que prevê 

                                                           
5
  UNESCO (2003). Compartilhar a água e definir o interesse comum. In: Água para todos: água para a 

vida. Edições Unesco, p. 25-26.  
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não apenas o aumento da oferta, mas também a redução da demanda, através de seu uso 

eficiente. 

Portanto, são necessárias amplas ações, como a capacitação de 

pesquisadores, o conhecimento mais aprofundado sobre o funcionamento de rios, lagos, 

represas e aquíferos, a criação de banco de dados regionais e a educação da população 

no que diz respeito à sustentabilidade e à solução de conflitos de interesses. Além disso, 

percebe-se a importância de ações mais específicas, como a detecção de vazamentos no 

sistema de abastecimento de água, já que, de acordo com CT Hidro (2001
6
 apud 

TUNDISI, 2003), as perdas de água na rede de distribuição no Brasil variam de 30 a 

65% do total aduzido.  

A utilização da água deve ser analisada desde o nível macro, que abrange o 

gerenciamento dos recursos hídricos em bacias hidrográficas, até o nível micro, 

representado pelos sistemas prediais. Segundo Silva (2004), neste nível podem existir 

ações de uso racional e de conservação. As primeiras buscam limitar a demanda através 

da minimização de perdas, otimização dos sistemas e troca de aparelhos convencionais 

por economizadores. As últimas têm o objetivo de controlar tanto a demanda como a 

oferta, e para isso somam-se às medidas anteriores o reuso, o aproveitamento e o uso de 

fontes alternativas desse recurso. 

Vale ressaltar que o uso da água varia de acordo com a tipologia da 

edificação. Além disso, os programas de uso racional aplicados aos sistemas prediais 

têm sido amplamente utilizados nos últimos anos, principalmente para as edificações 

institucionais, industriais e comerciais. Isso se deve ao fato de que a abordagem mais 

próxima do usuário final é mais eficiente no que diz respeito à facilidade de intervenção 

e a obtenção de resultados. 

Para o sistema predial de uma instituição pública, na maioria das vezes, há 

ainda outros problemas, tais como negligência dos usuários, falta de manutenção, 

dificuldade no controle de gastos, falhas de projeto e de execução, além da deficiência 

na qualidade das instalações. Dessa forma, existem ações específicas para este tipo de 

edificação, principalmente no que diz respeito à conscientização e à substituição dos 

materiais, que normalmente são antigos e encontram-se sucateados.  

                                                           
6
 CTHidro, MCT, CGEE (2000). Diretrizes estratégicas do Fundo de Recursos Hídricos de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
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Esta situação motivou a realização do presente trabalho, que tem o intuito de 

estabelecer ações para implantação de um Programa de Uso Racional de Água (PURA) 

em um edifício da Universidade Federal de Goiás, usando a metodologia desenvolvida 

pela Universidade de São Paulo.  

Além disso, tem-se outro estudo que visa analisar as necessidades e 

prioridades para reabilitação do Edifício das Faculdades de Farmácia e Odontologia, 

que foi construído há mais de 20 anos. Torna-se eficaz realizar tais trabalhos em 

conjunto. 

1.1 OBJETIVOS 

 Neste tópico são apresentados os objetivos geral e específicos deste 

estudo. 

1.1.1 Objetivo geral 

Propor a implantação do Programa de Uso Racional de Água no Edifício 

das Faculdades de Farmácia e Odontologia, localizada no Câmpus Colemar Natal e 

Silva, da Universidade Federal de Goiás. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Cadastro dos aparelhos instalados nos pontos de consumo; 

 Estimativa do volume de água perdido através de vazamentos; 

 Verificação do custo benefício das ações para reduzir o consumo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Segundo Gonçalves et al. (2006), os programas de conservação de água 

compreendem ações que resultem na economia deste recurso, atuando de maneira 

sistêmica sobre a oferta e demanda do mesmo. Tais programas incidem não somente 

sobre o usuário final, mas também sobre as redes de distribuição e o sistema de 

abastecimento, que incluem o suprimento de água fria, esgoto e equipamento sanitário. 

Desta forma, apresenta-se definições e estudos a respeito destes sistemas, além das 

normas que definem o funcionamento dos mesmos. Tem-se ainda a caracterização de 

alguns programas já implantados em outras Universidades, com o detalhamento de suas 

respectivas metodologias e o levantamento das patologias encontradas nos mesmos.  

2.1 SISTEMAS PREDIAIS DE SUPRIMENTO DE ÁGUA FRIA, DE 

ESGOTO E DE EQUIPAMENTO SANITÁRIO 

Segundo Gonçalves (1997
7
 apud SILVA, 2004), Sistemas Prediais são 

sistemas físicos, integrados a um edifício e que têm por finalidade dar suporte às 

atividades dos usuários, suprindo-se com os insumos prediais necessários e propiciando 

os serviços requeridos.  

De acordo com a classificação de Tamaki (2003), ilustrada na Figura 2.1, os 

sistemas prediais de suprimento de água fria, de esgoto e de equipamento sanitário são 

subdivisões do sistema de suprimento e disposição de água. No entanto, o autor destaca 

que tal distribuição pode variar conforme as funções observadas. 

2.1.1 Sistema predial de suprimento de água fria 

Segundo a NBR 5626 (Instalação Predial de Água Fria), o sistema de 

suprimento de água deve ser projetado para atender a alguns requisitos durante sua vida 

útil. Dentre eles, pode-se citar a economia, higiene, segurança, facilidade de 

manutenção e conforto dos usuários. Dessa forma, sabe-se que o sistema em questão 

tem a finalidade de fornecer água em quantidade e qualidade adequada para uso 

(ABNT, 1998). 

                                                           
7
 GONÇALVES, O. M. Contribuições para a economia e qualidade dos sistemas prediais. Concurso 

de livre docência Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo, 1997. 
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Figura 2.1 - Possibilidade de classificação de subsistemas do edifício 

*Incluindo possíveis subsistemas de aproveitamento de águas coletadas, o que contribui com as ações de uso 

racional de água. 

Fonte: PCC-2465 Sistemas Prediais I (2002
8
 apud TAMAKI, 2003) 

A referida norma fixa ainda critérios para elaboração das instalações 

prediais de água fria. No que diz respeito ao projeto, estabelece que ele deva considerar 

as necessidades do possível usuário, permitindo o dimensionamento adequado de 

tubulações, reservatórios e outros componentes. Em relação à execução, deve-se prever 

um bom desempenho, de forma a atender a demanda da melhor maneira possível. 

(ABNT, 1998). 

                                                           
8
 PCC-2465 SISTEMAS PREDIAIS I. São Paulo. 2002. Notas de aula da disciplina PCC-2465 

Sistemas Prediais I. Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia Civil. Disponível em: 

<http://www.pcc/usp.br/Graduação/pcc465>. Acesso em 16 de mar. 2002.  
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Como ilustra a Figura 2.2, o sistema predial de água fria compreende a 

captação, abastecimento, medição, reservação e distribuição da mesma. Como o 

trabalho se limita a um edifício, o sistema de captação não será abordado.  

Figura 2.2 - Esquema de sistema de suprimento de água fria 

 

Fonte: PCC-2465 Sistemas Prediais I (2002
9
 apud TAMAKI, 2003) 

Sabe-se que o abastecimento se dá através da ligação predial, formada pelo 

ramal predial (trecho localizado da rede pública até o aparelho medidor) e o alimentador 

predial (trecho entre o medidor e a primeira derivação ou até a válvula de entrada no 

reservatório). A medição pode ser setorizada, com hidrômetros em diferentes pontos de 

consumo, ou apenas com um geral, abrangendo toda a edificação.  

A reservação pode ser feita apenas com o reservatório superior, mas há 

também a possibilidade de existir outro na parte inferior da edificação, seja ele 

enterrado ou não. Já a distribuição é constituída por todos os elementos entre a estação 

                                                           
9
 PCC-2465 SISTEMAS PREDIAIS I. São Paulo. 2002. Notas de aula da disciplina PCC-2465 

Sistemas Prediais I. Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia Civil. Disponível em: 

<http://www.pcc/usp.br/Graduação/pcc465>. Acesso em 16 de mar. 2002.  
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elevatória, ou reservatório (se esta última não existir) e os pontos de consumo: barrilete, 

colunas, ramais e sub-ramais de distribuição. 

A fim de garantir o bom funcionamento do sistema em questão, é 

importante atentar-se aos possíveis vazamentos e aos danos causados pela pressão da 

água. No que diz respeito às tubulações, os pontos mais críticos estão nas juntas e 

conexões. Já no sistema como um todo, os principais locais onde podem ocorrer 

vazamentos são os reservatórios (nas torneiras de bóia, registros ou extravasores) e as 

instalações prediais (equipamentos sanitários). 

2.1.2 Sistema predial de esgoto sanitário 

Segundo a NBR 8160 (Sistemas Prediais de Esgotos Sanitários - Projeto e 

execução), este sistema deve garantir a qualidade da água de consumo assim como 

permitir o escoamento dos despejos e da água utilizada. É constituído pelos seguintes 

subsistemas: coleta e transporte de esgoto e ventilação (ABNT, 1997). 

O primeiro tem a finalidade de captar e conduzir o esgoto sanitário, 

assegurando ao mesmo um destino adequado. É composto pelos desconectores, 

tubulações, conexões, caixas de gordura e dispositivos de inspeção. Os aparelhos 

sanitários, que serão melhor abordados a seguir, segundo algumas classificações, fazem 

parte do sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário. 

O subsistema de ventilação deve impedir a passagem de gases para o 

ambiente e conduzi-los para a atmosfera. Pode ser formado somente pela ventilação 

primária que consiste no prolongamento do tubo de queda acima da cobertura do 

edifício, ou pelas ventilações primária e secundária. Esta última é composta pelos 

ramais e colunas de ventilação, apenas as colunas de ventilação ou pelos dispositivos de 

admissão de ar. 

2.1.3 Sistema predial de equipamento sanitário 

Segundo Tamaki (2003), o referido sistema é constituído por equipamentos 

situados na interface entre o sistema de suprimento de água e o usuário, escolhidos e 

instalados de modo a atender às necessidades deste. Tais equipamentos ou aparelhos 
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compreendem bacias sanitárias, bebedouros, chuveiros, duchas higiênicas, lavatórios, 

mictórios, pias, registros, tanques, torneiras de lavagem, entre outros. 

A preocupação com a sustentabilidade levou à crescente substituição dos 

aparelhos convencionais por economizadores, principalmente em edifícios de uso 

público. Segundo Gomes (2011), o Programa Nacional de Combate ao Desperdício de 

Água (PNCDA) teve como meta tal substituição, que só deve ocorrer caso não existam 

vazamentos. O autor afirma ainda que a intenção do referido programa é gerar uma 

redução do consumo de água independente da vontade do usuário. 

2.2 PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUA (PCA) 

Segundo Oliveira (1999), um Programa de Uso Racional de Água (PURA), 

tem o objetivo de melhorar a forma como a água é utilizada, visando a diminuição da 

demanda por este recurso, bem como a redução de perdas e desperdícios. Outra ação 

inclusa no programa em questão é a conscientização do usuário, através de mudanças de 

comportamento que busquem diminuir o consumo.  

A referida autora elabora uma metodologia para implantação de um PURA, 

que é dividida em quatro etapas: auditoria do consumo de água, diagnóstico, plano de 

intervenção e avaliação do consumo. Ela estabelece ainda a importância de um 

monitoramento contínuo, a fim de prever manutenções preventivas.  

De acordo com Gonçalves et al (2006), um Programa de Conservação de 

Água (PCA) compreende ações que busquem não só reduzir a demanda deste recurso, 

mas também gerir a oferta do mesmo. Ou seja, é um programa mais abrangente que o 

PURA, pois além do consumo eficiente, propõe a introdução de fontes alternativas, a 

fim de auxiliar no processo de racionalização.  

Sautchúk (2004) define uma metodologia para a implantação de um PCA 

em uma edificação existente. Primeiramente deve ser feita uma Avaliação Técnica 

Preliminar, realizando um diagnóstico a partir da análise de documentos e de 

levantamentos de campo. Em seguida é feita uma verificação da demanda de água, e 

depois da oferta. Observando esses dados, faz-se um estudo da viabilidade econômica, 

considerando também os investimentos necessários, o período de retorno e a expectativa 

de economia. Define-se, então, um PCA e as ações que serão implementadas. 
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Finalmente, é estabelecido um Sistema de Gestão de Água para garantir a otimização 

contínua do consumo da mesma. 

Para a implantação de ações que visem à conservação ou o uso racional da 

água, é necessário primeiramente realizar o diagnóstico do edifício e suas instalações. 

Cada programa tem sua metodologia específica, mas em geral os levantamentos são 

feitos com exames visuais e testes adequados para cada tipo de aparelho. Além disso, é 

preciso ter uma visão geral das atividades realizadas na edificação, a fim de verificar a 

forma como cada aparelho é utilizado, e mapear os pontos críticos de utilização. 

Sautchúck (2004) aponta que, de uma forma geral, o processo de 

conservação da água se inicia com a otimização do consumo, de forma a minimizá-lo, 

como é inicialmente proposto por um PURA. Feito isso, devem ser analisadas as fontes 

alternativas de água, como estabelece um PCA. É importante ressaltar que ambos os 

programas prezam pela redução de perdas e desperdícios, além das técnicas de redução 

de consumo, como o uso de aparelhos economizadores. 

No tocante ao desperdício, é importante diferenciá-lo de perda. Esta diz 

respeito a algo que não é aproveitado, porque é extraviado antes de chegar ao destino 

final, como ocorre quando há vazamentos em tubulações. Já o desperdício é definido 

como algo que é oferecido em demasia, além do que é necessário, como uma torneira 

ligada sem que esteja sendo utilizada. 

O crescimento do índice de perdas e desperdícios levou ao lançamento, em 

1998, do Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água (PNCDA) pelo 

Ministério do Planejamento e Orçamento. Citado por Oliveira (1999), o referido 

programa nos níveis meso (sistemas públicos urbanos de abastecimento de água e de 

coleta de esgoto sanitário) e micro (sistemas prediais), como uma ferramenta importante 

para promover o uso racional da água.  

 A redução do desperdício é uma grande aliada à conservação da água, como 

aponta Sautchúk (2004). Ela cita ainda que, para a implantação de um PCA, deve-se 

relacionar as necessidades dos usuários e as fontes alternativas de abastecimento que 

forem eficientes e de baixo custo. O estudo também chama atenção para a importância 

de uma análise sistêmica do consumo, já que, de acordo com o uso a que a água se 

destina, ela pode ainda ser reaproveitado para fins menos nobres, como jardinagem. 
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No projeto para a próxima norma de Sistemas Prediais de Água Fria e Água 

Quente, ABNT/CB-02 (2013), está incluso um anexo informativo com diretrizes para o 

uso racional em edificações novas e existentes, que inclui técnicas para redução do 

desperdício. Dentre elas, tem-se especificações sobre aparelhos, componentes 

economizadores e recomendações acerca da setorização do consumo. O documento cita 

ainda a importância da identificação dos pontos críticos de consumo, da detecção e 

correção dos vazamentos, bem como do gerenciamento do sistema e da sensibilização 

dos usuários. 

Nos últimos anos, percebe-se uma maior preocupação com relação às 

práticas de uso racional da água, principalmente a partir das décadas de 70 e 80, como 

cita Silva (2004). Sabe-se que houve um aumento da quantidade de projetos e estudos 

relacionadas a este assunto, dentre eles destacam-se o Programa de Uso Racional de 

Água da Universidade de São Paulo (PURA-USP), o Programa de Conservação de 

Água da Universidade Estadual de Campinas (PRÓ-ÁGUA) e o estudo de Gomes 

(2011) realizado na Universidade Federal de Goiás, os quais serão abordados a seguir. 

2.2.1 PURA - Universidade de São Paulo  

Segundo Tamaki (2003), o programa foi criado em 1997 através de um 

convênio entre a USP e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp). Esta ofereceu um desconto de 25% nas faturas de água, para financiar as 

medidas necessárias à implementação do programa. Em compensação, a USP deveria 

diminuir efetivamente o consumo deste recurso, além de estabelecer uma metodologia 

para uso futuro. Estimava-se um potencial de 20 a 30% de redução no consumo. 

A implantação foi dividida em quatro fases. Sendo que, inicialmente foram 

contempladas as unidades pertencentes ao câmpus, e que apresentavam maior consumo. 

Depois, estendeu-se o processo às unidades da cidade de São Paulo localizadas fora do 

câmpus e, por fim, nas cidades de Bauru, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e 

São Carlos. Nestes não houve um programa estruturado, apenas medidas isoladas. 

Silva (2004) destaca que, no período de agosto de 1998 a dezembro de 

2003, o PURA-USP atingiu uma redução do consumo de 36% e uma economia de 

2.223.361m³, o que seria suficiente para abastecer o câmpus por dois anos. Descontando 
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os gastos com recursos do benefício total obtido pelo programa, tem-se um benefício 

líquido acumulado de R$ 46,61 milhões durante esses seis anos. 

De acordo com Silva (2004), observou-se ainda uma variação na diminuição 

do consumo, variando com a tipologia da edificação. Os laboratórios são ambientes com 

uso complexo e consumos geralmente altos, podendo esconder perdas. Já a redução do 

consumo per capita apresenta variações de acordo com o agente consumidor, por 

exemplo, quando se considera a quantidade de leitos e atendimentos.  

Silva (2004) ressalta que a metodologia do PURA-USP se baseou na 

identificação das patologias, bem como na investigação de suas causas. Além disso, 

atribuiu-se responsabilidades a cada problema, estimando seu tempo de conserto. O 

levantamento concluiu que 78% dos vazamentos encontrados eram de responsabilidade 

da USP, enquanto que a concessionária local de água era responsável por 20%, restando 

2% para empresas particulares, como restaurantes e lanchonetes. Verificou-se a origem 

dos vazamentos, sendo 33% no alimentador predial e 31% na rede interna às Unidades. 

Além da redução do consumo, foram verificados outros resultados, como 

mudanças no suprimento de água fria, nos parâmetros de projetos, na manutenção 

predial e no comportamento dos usuários. 

2.2.2 PRÓ-ÁGUA  - Universidade Estadual de Campinas 

Nunes (2000) apresentou um estudo dos aspectos relacionados à 

conservação de água em 19 edifícios da Universidade Estadual de Campinas - 

UNICAMP. Através de uma identificação das condições do sistema hidráulico, das 

formas de uso da água e das perdas por vazamentos, verificou-se o potencial de redução 

do consumo, assim como as medidas necessárias para atingi-lo.  

O referido estudo registrou que, de uma amostra de 441 pontos de 

utilização, 18,6% apresentaram vazamentos, sendo que as bacias com válvula de 

descarga e os mictórios alcançaram os índices mais elevados, de 36,7% e 21,4%, 

respectivamente. Muitos deles na forma de gotejamento, escoamento de água ou 

manchas de umidade em paredes e pisos. 



Investigação do Estado de Conservação das Instalações (...)                                                                  24 

 

Campos, N. C. L.; Pacheco, G. C. R.             Revisão Bibliográfica    

A metodologia usada mostrou-se eficiente por ser aplicada facilmente em 

um grande número de edifícios. A redução do consumo de água foi significativa, e 

apresentou uma variação de 10 a 87,5% para as edificações, sendo a maior parcela 

propiciada pelo reparo dos vazamentos. A maioria dos usuários mostrou-se satisfeito 

com os equipamentos economizadores, tanto nos mictórios como nas torneiras dos 

lavatórios.  

2.2.3 PURA - Universidade Federal de Goiás 

Gomes (2011) implantou um PURA no edifício da reitoria da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). O trabalho propõe diretrizes que podem ser aplicadas em 

diversos tipos de edificação. Verificou-se uma redução de 30,06% no consumo de água, 

acarretada apenas pela instalação de dispositivos economizadores, já que no edifício não 

foram observados problemas de vazamentos. A troca dos aparelhos foi bem aceita por 

todos os usuários entrevistados. O valor investido seria pago em aproximadamente 20 

meses e 20 dias. 

Ainda segundo Gomes (2011), deve ser feita uma análise dos benefícios 

diretos, tais como redução de custos operacionais. Mas também devem ser levados em 

conta os indiretos, de difícil mensuração, como os ganhos ambientais. O referido estudo 

mostrou que não existiam tantos vazamentos no edifício analisado. Além disso, não 

foram encontrados problemas estruturais que afetassem as instalações do sistema predial 

de água. Mesmo assim, uma das propostas foi a substituição dos aparelhos por outros 

mais novos, pois foi verificado que melhorariam o conforto do usuário e poderiam gerar 

uma redução significativa no consumo de água. 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta as etapas desenvolvidas para a realização da presente 

pesquisa. Inicialmente definiu-se os objetivos, então foi elaborada uma revisão 

bibliográfica, mais especificamente uma análise sobre trabalhos já feitos a respeito da 

implantação de programas de conservação de água em instituições públicas de ensino. A 

partir disso, obteve-se uma base de dados de experiências anteriores para futuras 

comparações. Vale ressaltar que a revisão bibliográfica foi aprimorada ao longo do 

trabalho. O fluxograma exposto na Figura 3.1 indica as etapas executadas na elaboração 

deste estudo. 

Figura 3.1 - Etapas da metodologia 

 

Na sequência são apresentadas as atividades realizadas na pesquisa e na 

coleta dos dados. 

3.1 ESCOLHA DA EDIFICAÇÃO 

O prédio que abriga as Faculdades de Farmácia e Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás chamou atenção por apresentar necessidade de 

reabilitação profunda, como aponta Oliveira (2013). O edifício em questão foi 

classificado como o segundo de uma lista de prioridade de reabilitação, entre os cinco 

edifícios da universidade que apresentaram um maior número de serviços de 

manutenção nos últimos cinco anos. Concluiu-se que a maior parte das instalações de 

distribuição de água fria, assim como as de esgoto devem ser substituídas devido às 
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alterações das necessidades dos usuários e às improvisações realizadas em laboratórios, 

para atendimento dos equipamentos e pesquisas desenvolvidas, como cita Oliveira 

(2013). 

Torna-se eficaz realizar em conjunto com o estudo da reabilitação uma 

investigação das manifestações patológicas do Sistema Predial Hidrossanitário para 

preservar o edifício e também torná-lo sustentável. As universidades tem um papel de 

disseminar boas práticas, portanto além de reduzir o consumo e consequentemente os 

gastos com água, o uso racional desse recurso é uma forma de conscientizar a 

população.  

3.2 DETERMINAÇÃO DA POPULAÇÃO USUÁRIA E DO ÍNDICE 

DE CONSUMO (IC) 

A estimativa da quantidade de usuários foi feita através de informações 

obtidas junto à coordenação de cada unidade, que forneceu o número total de alunos 

matriculados, bem como de professores e funcionários cadastrados. Com isso, pode-se 

quantificar o número de pessoas que usam permanentemente o sistema, ou seja, a 

população fixa. Por abrigar as faculdades de farmácia e odontologia, existe uma parcela 

bastante significativa de população flutuante na edificação, como os usuários dos 

laboratórios e clínicas. Para a estimativa dessa última parcela, foi considerada uma 

média do número de atendimentos feitos no edifício.  

Foi realizado também, um levantamento do consumo através das faturas de 

cobrança da Companhia de Saneamento Local, obtidas junto ao Centro de Gestão do 

Espaço Físico (CEGEF) da UFG. Dessa forma, determinou-se o índice de consumo, que 

é a relação entre a quantidade total de água consumida e o número de usuários. 

3.3 CADASTRAMENTO DE APARELHOS 

Primeiramente, foram levantados os projetos arquitetônicos e 

hidrossanitários da edificação em questão, e assim, identificados os pontos de consumo 

de água. Por se tratar de uma construção antiga, existem diversas alterações que não 

foram registradas em projeto. Dessa forma, as atualizações existentes foram apontadas 

após uma verificação em campo. 
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Foram elaborados quinze formulários, exemplificados no Apêndice, para os 

aparelhos que possivelmente seriam encontrados no edifício: bacias sanitárias, 

bebedouros elétricos, chuveiros, duchas higiênicas, lavatórios, mictórios, pias, registros, 

tanques, torneiras com filtro, de lavagem, economizadoras e equipamentos de uso 

específico. Estes últimos são pontos onde ocorre um uso especial da água, como 

caldeira, máquina de refrigerante, lava-olhos, bomba de vácuo, destilador e cuspideira.  

Feito isso, iniciou-se o cadastramento dos aparelhos instalados em cada 

ponto de consumo. Para tanto, foi necessário examinar o estado de conservação dos 

mesmos com base nos formulários, que levam em consideração itens como marca, 

fabricante, material, instalação, fixação, alimentação, condição de operação, acesso e 

atividade do mesmo. Além disso, foi verificada a existência de vazamentos, através do 

exame visual de flexíveis, sifões, registros, bebedouros, torneiras de boia e lavatórios, 

entre outros. 

Através das plantas arquitetônicas do edifício foi registrada a sala, o 

pavimento e a unidade de cada ponto de utilização durante o levantamento. As visitas à 

edificação foram sempre acompanhadas por um representante da coordenação dos 

cursos de farmácia ou odontologia, que realizaram um direcionamento e também 

puderam apontar problemas recorrentes com relação ao sistema predial de água fria, 

esgoto e equipamentos. A vistoria do estado de conversação e da condição de operação 

das instalações hidrossanitárias foi realizada primeiramente na Faculdade de Farmácia, 

depois na de Odontologia e por fim, nas áreas comuns. Sempre que possível, foi 

efetuada considerando o sentido horário, tanto das salas como dos aparelhos, e 

iniciando-se no terceiro pavimento até chegar no térreo.  

3.4 CÁLCULO DO ÍNDICE DE VAZAMENTOS (IV) E DO ÍNDICE 

DE PERDAS POR VAZAMENTOS (IP)  

Através da etapa anterior, determinou-se a quantidade de aparelhos que 

apresentam vazamentos. Dessa forma, foi calculado o IV, que é a relação entre o 

número de pontos de utilização com esta manifestação patológica e o total. 

Após isso, analisou-se os equipamentos sanitários que apresentaram 

problemas, verificando a forma do vazamento. Com isso, por meio da Tabela 3.1 foi 
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estimado o volume perdido. A partir daí, calculou-se o IP que é a relação entre o volume 

de perdas visíveis e invisíveis e o consumo médio diário. 

 

Tabela 3.1 - Volumes estimados perdidos em vazamentos 

Aparelho sanitário  Forma de vazamento  Perda estimada  

Torneiras (de 

lavatório, de pia, de 

uso geral)  

Gotejamento lento  6 a 10 litros/dia  

Gotejamento médio  10 a 20 litros/dia  

Gotejamento rápido  20 a 32 litros/dia  

Gotejamento muito rápido > 32 litros/dia  

Filete Φ 2 mm  > 114 litros/dia  

Filete Φ 4 mm  > 333 litros/dia  

Vazamento no flexível 0,86 litros/dia  

Mictório  

Filetes visíveis 114 litros/dia  

Vazamento no flexível  0,86 litros/dia  

Vazamento no registro  0,86 litros/dia  

Bacia sanitária com 

válvula de descarga  

Filetes visíveis  114 litros/dia  

Vazamento no tubo de 

alimentação  
114 litros/dia  

Válvula disparada quando 

acionada  
40,8 litros (válvula aberta por 30 s)  

 

Fonte: Gonçalves et al (2006, p. 34) 

3.5 ESTABELECIMENTO DE AÇÕES PARA REDUZIR CONSUMO 

Com base nas informações obtidas na pesquisa, foram identificados os 

pontos críticos que contribuem para o aumento do consumo de água. E assim, 

estabeleceu-se ações mais eficazes para cada tipo de problema, tais como 

conscientização dos usuários e substituição de aparelhos comuns por economizadores. 

Estes últimos, segundo Tamaki (2003), buscam reduzir o consumo de água, 

sem perder a eficiência ou comprometer o desempenho. Além disso, visam aumentar o 

controle e a facilidade de uso, de modo a ampliar o atendimento às necessidades dos 

usuários e cumprir suas finalidades de uso sem ocorrer desperdícios. 

Para os equipamentos de uso específico como os destiladores, segundo o 

mesmo autor, o consumo de água destes equipamentos, quase sempre muito elevado, 

justifica estudos específicos para a redução do consumo deste insumo. Portanto, é 

importante analisar se existe reaproveitamento da água de descarte dos mesmos, e se 

este é eficaz. Caso não exista,  é importante propor uma forma adequada de utilização.  
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A conscientização pode ser feita através de palestras, artigos em jornais, 

distribuição de panfletos e disponibilização das informações relativas ao programa de 

conservação de água. Torna-se essencial também, o treinamento da equipe responsável 

pela manutenção do sistema predial de suprimento de água fria e dos aparelhos 

sanitários. 

3.6 ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 

A partir da estimativa do volume de água perdido através dos vazamentos e 

da tarifa da companhia de saneamento, tem-se o valor que seria reduzido do total pago 

com os serviços de abastecimento de água, após realizadas as intervenções. 

Considerando a soma do custo da mão de obra para a manutenção, das peças cuja troca 

será necessária e dos equipamentos, que serão substituídos quando o conserto dos 

mesmos é inviável, chega-se no total de investimentos necessários.  

Para tanto, faz-se um levantamento do preço unitário dos equipamentos e 

peças a serem substituídos. Além disso, por meio do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), que divulga mensalmente custos e 

índices da construção civil, calcula-se o preço da mão de obra para a troca de cada 

aparelho. Dessa forma, é possível calcular o tempo de retorno e analisar se tais ações 

são realmente viáveis técnica e economicamente. 
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4 RESULTADOS 

Após selecionar o edifício das Faculdades de Farmácia e Odontologia, 

principalmente por seu grande potencial de redução de consumo de água, foi realizado 

um diagnóstico das condições do mesmo e de suas instalações hidrossanitárias. 

Estimou-se o volume de vazamentos, e por fim foram sugeridas medidas para reduzir o 

consumo. Os resultados deste estudo serão expostos e detalhados no presente capítulo. 

4.1 DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO 

Construído em 1989, apresenta quatro pavimentos e uma área construída de 

7932 m², abrigando as Faculdades de Farmácia e Odontologia. Localiza-se na Avenida 

Universitária esquina com Primeira Avenida, Setor Universitário, Goiânia, Goiás, 

Brasil. Sua fachada está ilustrada na Figura 4.1. 

Figura 4.1 - Fachadas do Edifício das Faculdades de Farmácia e Odontologia 

 

A Faculdade de Farmácia é composta, em sua maioria, por laboratórios, que 

servem de apoio aos cursos de graduação, e são de uso de alunos e professores. Além 

disso, tem-se o Laboratório Rômulo Rocha, que presta serviços de análises clínicas, 

atendendo diversos convênios e também o Sistema Único de Saúde (SUS). Existe 

também a Farmácia-Escola, que realiza atendimentos farmacêuticos à comunidade em 

geral, e desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão juntamente com os 

estudantes. 

A Faculdade de Odontologia dispõe de quatro ambulatórios, onde os alunos 

realizam consultas odontológicas gratuitamente. Possui ainda laboratórios auxiliares, 

como os de prótese e patologia, utilizados para as disciplinas específicas do curso. Além 
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disso, dispõe do setor de pós-graduação, que também realiza atendimentos. Mais 

recentemente, foi criado o Centro Goiano de Doenças de Boca (CGDB), que oferece 

tratamento para pacientes com lesões bucais. 

Ambas as faculdades estão abrigadas em um mesmo edifício e além dos 

ambientes citados anteriormente, contam com salas de aula, gabinetes, secretarias, 

auditório e uma cantina, como mostra a Figura 4.2. Não há uma divisão bem definida do 

prédio, sendo que em cada pavimento existem instalações relativas tanto à Farmácia 

quanto à Odontologia. As inúmeras tipologias resultam em uma investigação bastante 

complexa, já que possuem necessidades distintas. 

Figura 4.2 - Plantas do Edifício das Faculdades de Farmácia e Odontologia 

 

Fonte: Oliveira (2013) 

Nos ambulatórios da Faculdade de Odontologia existem inúmeras cadeiras 

odontológicas, que se enquadram como aparelhos de uso específico.  A vistoria de cada 

uma delas era inviável, por se tratar de uma quantidade expressiva que deveria ser 

averiguada na presença de um funcionário, fora dos horários de atendimentos. Foi feita 
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uma análise global das mesmas, que em geral, apresentavam-se em bom estado de 

conservação, garantindo o funcionamento adequado para o atendimento dos pacientes. 

Com base nos dados apresentados, sabe-se que a circulação de pessoas no 

edifício em questão é intensa. O quadro de funcionários administrativos e professores é 

bem discriminado para cada curso, mas os serviços como limpeza e segurança são 

comuns a ambos. Além dos alunos e funcionários, têm-se os pacientes das clínicas e 

laboratórios, juntamente com seus acompanhantes. No setor de assistência social da 

Faculdade de Odontologia é feito um controle diário de atendimentos, que variam de 

acordo com a especialidade ofertada em cada dia da semana. Já nos laboratórios da 

Faculdade de Farmácia é mais difícil ter um controle diário do número de exames, pois 

a demanda varia ao longo do mês. 

O número de professores, alunos e funcionários das unidades foi obtido nas 

secretarias de cada curso. A quantidade de funcionários comuns ao edifício foi 

informada pelos próprios encarregados da limpeza e da segurança. Os atendentes do 

Laboratório Rômulo Rocha e do Serviço de Atendimento ao Público (SEAP) da 

Faculdade de Odontologia estimaram uma média dos atendimentos realizados por dia 

neste laboratório e nos ambulatórios pela graduação, especialização e pós-graduação. 

Desta forma, chegou-se nos valores 877 e 115, correspondentes às populações fixa e 

flutuante, respectivamente, como indicado na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Usuários do edifício das Faculdades de Farmácia e Odontologia 

  População fixa População flutuante 

Farmácia 

Professores 37 Atendimentos 60 

Alunos 376 
  

Funcionários 51     

Odontologia 

Professores 60 Atendimentos 55 

Alunos 298 
  

Funcionários 40     

Comum 
Segurança 5 

  
Limpeza 10     

TOTAL 877                                  115 
 

Fonte: Dados disponibilizados pelos funcionários das Faculdades de Odontologia e Farmácia. 

Verificou-se o consumo de água com base nas faturas de cobrança da 

SANEAGO, disponibilizadas pelo CEGEF. O edifício conta com apenas um 

hidrômetro, logo as duas unidades foram analisadas conjuntamente. Estão listados na 
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Figura 4.3 os valores consumidos por mês no período de março de 2011 a setembro de 

2013.  

Figura 4.3 - Consumo de água do edifício das Faculdades de Farmácia e Odontologia 

 

Fonte: Dados disponibilizados pelo CEGEF 

Os valores de vermelho destoam do restante, portanto, foram 

desconsiderados. Assim o consumo médio calculado a partir dos dados situados no 

intervalo entre a média inicial de todos os valores e uma variação de mais e menos o 

desvio padrão equivale a 602,62 m³/mês ou 20,09 m³/dia. Também foi monitorada a 

variação diária do volume usado no edifício através de leituras do hidrômetro por um 

período de seis dias, constatou-se uma variação de 19,5 a 26,9 m³/dia, sendo que os 

valores menores ocorrem durante o fim de semana. Determinou-se, desta forma, um 

volume médio consumido diariamente de 23,1 m³. 

Os valores das contas para o mesmo período, de março de 2011 a setembro 

de 2013, variaram de R$ 3.216,77 até R$ 14.148,99. É importante ressaltar a ocorrência 

de uma greve na UFG em 2012, e por essa razão, em alguns meses como dezembro e 

janeiro, nos quais esperava-se volumes inferiores devido às férias, foram observados 

consumos tão elevados. 
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4.2 LEVANTAMENTO PATOLÓGICO 

O diagnóstico do estado de conservação e das condições de operação dos 

equipamentos sanitários foi realizado mediante o cadastramento dos aparelhos. Não 

foram analisadas partes da edificação que não estavam sendo utilizadas durante o 

período de coleta. Por exemplo, a nova lavanderia localizada no térreo, cuja obra ainda 

não havia sido entregue e o ambulatório da pós graduação, no primeiro pavimento, que 

está fechado pois passará por reforma. No prédio existem ainda 98 cadeiras 

odontológicas, distribuídas nos três ambulatórios e na urgência, contudo estas não foram 

incluídas nos formulários.  

Só sete registros foram averiguados devido à altura dos mesmos que não 

permitia averiguar suas condições de funcionamento, um deles girava em falso e em 

outro percebia-se a ocorrência de gotejamento lento. O número de registros existentes 

no edifício é bem elevado, proporcional à quantidade total de equipamentos, mas pode-

se estimar a quantidade de patologias e o estado geral a partir da análise desta pequena 

amostra. 

Assim, verificou-se a existência de 308 aparelhos de diversos tipos, 

conforme a Tabela 4.2. Os mais encontrados no edifício foram torneiras de lavagem, 

economizadoras, bacias sanitárias e lavatórios.  

 Tabela 4.2 - Quantidade de equipamentos sanitários das Faculdades de Farmácia e Odontologia 

Equipamento Quantidade 

Bacias Sanitárias 42 

Bebedouros Elétricos 8 

Chuveiros 5 

Duchas Higiênicas 3 

Equipamentos de Uso Específico 14 

Lavatórios 32 

Lavatórios tipo Calha 2 

Mictórios 7 

Pia 6 

Registros 7 

Tanques 6 

Torneiras com filtro 1 

Torneiras de lavagem 100 

Torneiras economizadoras 75 

TOTAL 308 
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De uma forma geral, os aparelhos sanitários apresentaram estado de 

conservação adequado. No entanto, muitos estão corroídos, sujos e com vazamentos. 

Além disso, foram observadas várias improvisações que ocorrem devido à idade das 

instalações, que não mais conseguem atender às necessidades dos usuários. Em muitos 

laboratórios, as torneiras parecem não ser suficientes, pois cada uma está ligada a 

diversos aparelhos de maneira não convencional, com o uso de mangueiras alternativas, 

por exemplo .   

A Figura 4.4 ilustra algumas patologias e improvisos, como a instalação de 

uma cuba sobre a calha de uma torneira. 

Figura 4.4 - Estado de conservação dos aparelhos do edifício das Faculdades de Farmácia e Odontologia 

 
 

4.2.1. Bacias Sanitárias 

As bacias exibiam um estado de conservação satisfatório, como ilustrado na 

Figura 4.5, todas apresentaram louças comuns e não havia nenhuma com caixa 

acoplada. A principal patologia verificada nestes elementos foi a ocorrência de 

vazamentos nas válvulas de descarga. O Laboratório Rômulo Rocha possui duas bacias, 

localizadas dentro das bancadas, que são usadas para o descarte de material de exames. 

Figura 4.5 - Bacias sanitárias 
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4.2.2. Bebedouros 

Encontrou-se três bebedouros de coluna e cinco purificadores. Nos 

primeiros quase não saia água das bicas. Foi verificada certa resistência ao uso dos 

mesmos. Os usuários acreditam que a limpeza realizada nestes oito bebedouros não é 

suficiente e que por isso a água possui um gosto alterado. Além disso, o purificador de 

água  presente no Laboratório de Patologia poderia ser retirado, já que nunca é utilizado. 

A Figura 4.6 exemplifica estes aparelhos. 

Figura 4.6 - Purificador e bebedouro de coluna 

                                             
 

4.2.3. Chuveiros e Duchas higiênicas 

Existe um número bastante reduzido de chuveiros, e somente um apresenta 

condições de operar. Os outros estão sem registro e até mesmo sem o próprio aparelho 

instalado. A Figura 4.7 ilustra esta situação. O mesmo ocorre com as duchas higiênicas, 

foram identificadas apenas três. O acionador de duas delas havia sido removido e a 

outra apresentava vazamento no registro. 

Figura 4.7 - Chuveiro da Faculdade de Farmácia 
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4.2.4. Lavatórios 

Constatou-se a existência de lavatórios tanto nos banheiros como em 

laboratórios, estes últimos também destinados à higienização pessoal. A Figura 4.8 

representa estes aparelhos, apesar de serem antigos a maioria está bem conservada e 

com condições de operação adequada. Apenas um apresentou vazamento na torneira. 

Foram observados apenas dois lavatórios tipo calha, um localizado em um laboratório 

da farmácia e outro no ambulatório do segundo piso. Este último é usado para 

esterilização quando são realizadas cirurgias. 

Figura 4.8 - Lavatórios 

 
 

4.2.5. Mictórios 

Dos sete mictórios cadastrados, somente um pertence à um local exclusivo 

da faculdade de farmácia, os outros situam-se nos banheiros das áreas comuns às duas 

unidades. Estão ilustrados através da Figura 4.9. Os registros destes seis eram 

economizadores, enquanto o do primeiro era convencional. Durante o período de coleta, 

os dois mictórios localizados no segundo pavimento não estavam plugados e, portanto, 

não foram incluídos na pesquisa. Foram identificados vazamentos em quatro destes 

aparelhos. 
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Figura 4.9 - Mictórios 

 
 

4.2.6. Pias 

A Figura 4.10 mostra uma das seis pias encontradas no edifício, 

correspondentes a cada copa. Duas delas apresentaram vazamentos nos sifões e a 

torneira de outra gotejava.  

Figura 4.10 - Pia 

 
 

4.2.7. Tanques 

Verificou-se a presença de seis tanques correspondentes aos departamentos 

de material e limpeza (D.M.L), sendo que um estava entupido e outro com vazamento. 

A Figura 4.11 exemplifica o estado de conservação dos mesmos. 
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Figura 4.11 - Tanques 

 
 

4.2.8. Torneiras de Lavagem 

As torneiras de lavagem representam o equipamento mais expressivo em 

termos de quantidade. Estas tem os mais diversos usos como: higienização pessoal, do 

ambiente, lavagem de material, esterilização e manutenção dos jardins. A maioria 

corresponde à torneira de parede, sem flexível, com cuba e sifão de metal. Algumas 

cubas são de fibra de vidro para resistir ao uso de produtos químicos. 

As patologias apresentadas nestes aparelhos sanitários incluem má fixação, 

entupimentos e seis ocorrências de vazamentos, tanto nas torneiras e registros, como 

nos sifões. Algumas destas são causadas pelo próprio uso a que se destinam. Por 

exemplo, a torneira do laboratório de prótese que entope frequentemente devido ao uso 

de gesso, mesmo com tentativas de separar tal material antes do descarte na rede de 

esgoto. Percebeu-se que praticamente nenhuma torneira de lavagem possui arejador, e 

estes dispositivos são uma forma de reduzir o consumo de água. Exemplos de 

manifestações patológicas encontradas no edifício são apresentados na Figura 4.12.   
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Figura 4.12 - Estado de conservação das torneiras de lavagem 

 

Nos laboratórios da Faculdade de Farmácia existem várias torneiras em cada 

bancada. A maioria é de metal e não é utilizada há muito tempo, e ao abri-las é a água 

demora para aparecer. Essas torneiras foram desconsideradas nesta pesquisa, que 

abrangeu apenas aquelas que ainda são pontos de consumo de água e já foram 

substituídas por torneiras de plástico.  

Nota-se uma tendência de substituição de elementos como torneiras, sifões e 

flexíveis de metal por PVC. Estes são normalmente mais baratos, no entanto podem 

apresentar problemas em um prazo menor de utilização. 

Em todo o prédio existe uma única torneira com filtro, em um dos 

laboratórios da farmácia, e esta funciona satisfatoriamente. 

4.2.9. Torneiras Economizadoras 

Depois das torneiras de lavagem, as economizadoras foram as mais vistas, 

totalizando 75 unidades. Do total, 42 eram hidromecânicas, encontradas principalmente 

nos banheiros. Nos laboratórios e ambulatórios, encontrou-se 30 torneiras de sensor, e 

outras três com acionamento de pé.  

Nove das torneiras hidromecânicas apresentaram vazamentos no botão 

quando acionadas, cinco estavam mal fixadas e duas não funcionavam, pois o flexível 

havia sido retirado. Verificou-se que estas não funcionam adequadamente, visto que há 

uma grande variação na duração do fluxo de água após seu acionamento. Algumas 

ficam abertas por um segundo enquanto outras permanecem por oito e o volume de água 

varia de 50 até 1000 ml. 
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As torneiras com sensor de presença frequentemente param de funcionar, 

pois este dispositivo e sua bateria estragam facilmente. Além disso, seu conserto é caro 

e demora para acontecer. Esses defeitos costumam ocorrer devido ao contato com a 

água e para que eles não persistam, no Laboratório Rômulo Rocha estas foram 

protegidos com EVA, como demonstra a Figura 4.13. Isso evitou mais transtornos, no 

entanto, os ambulatórios da Faculdade de Odontologia contam com menos da metade 

dos seus lavatórios, já que sempre existem baterias e sensores danificados. 

Figura 4.13 - Proteção para os sensores das torneiras do Laboratório Rômulo Rocha 

 

4.2.10. Equipamentos de Uso Específico 

Os equipamentos de uso específico encontrados compreendem destiladores, 

tanques de revelação, duchas e lava olhos, ilustrados na Figura 4.14. Os tanques são 

usados para a revelação radiológica, mas atualmente estão sendo substituídos por 

impressoras que realizam esse processo automaticamente. Atualmente restam apenas 

dois destes equipamentos, que estão situados nas salas de raio X dos ambulatórios. A 

água usada nos mesmos é descartada diretamente para a rede de esgoto. 

 

Figura 4.14 - Equipamentos de uso específico 

Tanque de revelação                          Destilador                          Ducha e Lava olhos 
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Encontrou-se um total de cinco duchas e lava olhos, localizados em três 

corredores do edifício, na Farmácia Escola e no Laboratório Rômulo Rocha. Tais 

equipamentos são usados somente em casos de emergência. Não foi possível verificar o 

funcionamento dos mesmos, pois apresentam uma vazão elevada e, em alguns dos 

corredores onde estão instalados, não existem ralos próximos para escoamento da água. 

Os destiladores realizam a vaporização e em seguida a liquefação, a fim de 

reduzir a quantidade de impurezas nos líquidos para fins laboratoriais. Foram 

encontrados quatro deles no edifício, e os funcionários dos laboratórios estimaram a 

vazão de água destilada produzida em cada um deles, como mostra a Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 - Quantitativo dos destiladores 

  Quantidade Volume de água destilada 

Farmácia 3   300 L/dia 

Odontologia 1   15 L/dia 
 

Fonte: Valores fornecidos pelos funcionários dos laboratórios 

Na Faculdade de Farmácia, tais aparelhos localizam-se na sala de lavagem 

(1º pavimento), na central de preparação de meios de cultura e no laboratório de 

controle de bioquímica de alimentos (2º pavimento). A água de descarte desses é 

coletada é usada em duas torneiras situadas no jardim em frente ao edifício, conforme 

ilustra a Figura 4.15. O destilador da Faculdade de Odontologia situa-se no laboratório 

de patologia, e o volume de água perdido não é reaproveitado.  

Figura 4.15 - Uso da água de descarte dos destiladores 
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4.2.11. Análise geral 

A partir da análise dos formulários preenchidos, tem-se a Tabela 4.4, que 

quantifica os tipos de equipamentos encontrados no edifício, assim como seu estado de 

conservação e operação. Percebe-se que 70 aparelhos, 22,73% do total, apresentaram 

algum tipo de patologia. Esta situação pode ser verificada na Figura 4.16. 

Tabela 4.4 - Diagnóstico dos aparelhos 

 

Aparelhos Total 

Aparelhos 

sem 

patologias 

Aparelhos com patologias 

Vazamento 
Fixação 

inadequada 
Entup. Outra 

Bacias Sanitárias 42 34 5 1 1 1 

Bebedouros Elétricos 8 5 0 0 0 3 

Chuveiros 5 1 0 0 0 4 

Duchas Higiênicas 3 0 1 0 0 2 

Equipamentos de Uso Específico 14 14 0 0 0 0 

Lavatórios 32 30 1 1 0 0 

Lavatórios tipo Calha 2 2 0 0 0 0 

Mictórios 7 3 4 0 0 0 

Pia 6 4 1 0 0 1 

Registros 7 5 1 1 0 0 

Tanques 6 3 1 1 1 0 

Torneiras com filtro 1 1 0 0 0 0 

Torneiras de lavagem 100 77 4 11 4 4 

Torneiras economizadoras 75 59 9 5 0 2 

TOTAL 308 238 27 20 6 17 
 

  

 

 Figura 4.16 - Aparelhos com patologias 
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Existe uma variação na ocorrência desses defeitos, sendo que determinados 

tipos de equipamentos estão em condições adequadas ao uso, enquanto outros 

manifestam patologias em grande parte de seus exemplares, como indica a Figura 4.17. 

Figura 4.17 - Patologias por tipos de aparelhos (valor absoluto) 

 

As patologias examinadas incluem vazamentos, entupimentos, fixação 

inadequada, partes danificadas, entre outras. Do total destas, 38,57% correspondem aos 

vazamentos, sendo que não foram considerados os ocorridos em sifões e flexíveis, já 

que estes não geram aumento do consumo de água por pertencerem às instalações de 

esgoto. Os entupimentos são as patologias menos frequentes, conforme a Figura 4.18. 

Figura 4.18 - Tipos de patologias 
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Considerando apenas os vazamentos, 8,77% dos equipamentos sanitários 

operam nessa condição, como ilustra a Figura 4.19. Estes ocorrem nas torneiras, 

válvulas de descarga e registros. Tal valor é bem menor que o encontrado no PRÓ-

ÁGUA, segundo Nunes (2000), 18,6% de 441 pontos apresentaram esta patologia. 

Nesse estudo realizado na UNICAMP as bacias com válvula de descarga e os mictórios 

obtiveram os índices mais elevados de vazamentos, sendo 36,7% e 21,4%, 

respectivamente. Nas Faculdades de Farmácia e Odontologia os mictórios alcançaram o 

maior índice, 57%, já as bacias apresentaram um índice inferior, de 12%. Não foram 

realizados testes como o do corante e o da caneta, sendo que estes provavelmente 

identificariam um número maior de vazamentos, além do que foi verificado apenas com 

o exame visual. 

 Figura 4.19 - Aparelhos com vazamentos 

 

 

O volume de água perdido foi estimado depois de quantificados os 

vazamentos em cada tipo de aparelho e definido se estes ocorrem na forma de 

gotejamento lento, filete visível ou no registro. Assim, de acordo com o modelo de 

Gonçalves et al (2006), tem-se a Tabela 4.5, que informa a perda de água diária. 
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Tabela 4.5 - Estimativa do volume de vazamentos 

Equipamento Gotejamento lento Filetes visíveis TOTAL (l/dia) 

Bacias Sanitárias 0 5 570 

Bebedouros Elétricos 0 0 0 

Chuveiros 0 0 0 

Duchas Higiênicas 0 1 114 

Equipamentos de Uso Específico 0 0 0 

Lavatórios 0 1 114 

Lavatórios tipo Calha 0 0 0 

Mictórios 2 2 244 

Pia 1 0 8 

Registros 1 0 8 

Tanques 1 0 8 

Torneiras com filtro 0 0 0 

Torneiras de lavagem 1 3 350 

Torneiras economizadoras 0  9 1026 

                  
1416 litros/dia 

 

Silva (2004) estimou a perda no processo de destilação a partir da análise de 

240 aparelhos (a maioria do tipo Pilsen), chegando em um valor médio de 50 L de água 

de refrigeração perdida para cada litro do recurso destilado. Desta forma, no Laboratório 

de Patologia, que possui um destilador Pilsen, perde-se 750 L/dia. Considerou-se apenas 

15 L de água destilada fabricada diariamente, já que a água teoricamente desperdiçada 

nos destiladores da Faculdade de Farmácia já é reaproveitada. Totalizando, então, uma 

perda de 2166 L/dia no edifício, proveniente dos vazamentos e do destilador.  

Durante o levantamento, observou-se também a marca dos equipamentos. 

Para um mesmo tipo de aparelho, encontrou-se uma diversidade de fabricantes. A fim 

de averiguar a qualidade das empresas em questão, fez-se uma análise da qualificação 

das mesmas através de um banco de dados disponibilizado pelo Governo Federal, 

através do PBQP-H, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat.  

Dentre os projetos do PBQP-H, tem-se os Programas Setoriais da Qualidade 

(PSQs), por meio dos quais as entidades setoriais de fabricantes de produtos para a 

construção civil desenvolvem ações que visam ao desenvolvimento tecnológico do 

setor. Por meio disso, avalia-se a conformidade de empresas de serviços e obras, além 

da qualidade dos materiais e da mão de obra. A análise é feita com base em 

normalizações técnicas, e tem o intuito de aumentar a competitividade no setor, 

melhorar a qualidade de produtos e serviços, reduzir de custos e otimizar o uso dos 

recursos públicos. 



Investigação do Estado de Conservação das Instalações (...)                                                                  47 

 

 

Campos, N. C. L.; Pacheco, G. C. R.                                      Resultados    

Diversas entidades fazem parte do programa, tais como construtores, 

projetistas, fornecedores, fabricantes de materiais e componentes, bem como a 

comunidade acadêmica e entidades de normalização, além do Governo Federal. Dessa 

forma, o objetivo é criar um ambiente de isonomia competitiva, que propicie soluções 

mais baratas e de melhor qualidade para a população. 

Os Programas Setoriais de Qualidade estão divididos em categorias de 

equipamentos, e são atualizados a cada ano. A análise foi feita com base na última 

atualização, valida até novembro de 2013. Com relação às louças sanitárias, foram 

encontradas três marcas diferentes, das quais duas estavam qualificadas e outra não 

constava no PBQP-H.  

Já no que diz respeito aos metais sanitários, foi verificado um número maior 

de fabricantes, totalizando 11 marcas. Do total, apenas 3 estavam qualificadas e as outra 

8 não constavam. Os aparelhos economizadores também foram analisados, e com base 

no banco de dados, 3 das 4 empresas estavam qualificadas, enquanto apenas uma não 

foi analisada. 

Foi verificado um número expressivo de fabricantes que não possuem o 

certificado PBQP-H. Por se tratar de um edifício que foi construído há mais de 20 anos, 

existe a possibilidade que as marcas não sejam mais comercializadas atualmente. Em 

contrapartida, pode ser que não houve a preocupação em adquirir produtos certificados. 

4.3 CÁLCULO DOS ÍNDICES 

Inicialmente foi calculado o índice de consumo (IC), que é a relação do 

volume de água consumida e o indicador de consumo. Apesar dos alunos, professores e 

funcionários terem sido considerados como população fixa sua presença no edifício 

varia muito de acordo com os turnos de serviço, horários de aula e atendimentos. Assim, 

tem-se como mais expressivo o uso deste recurso nos laboratórios e ambulatórios que 

atendem pessoas de fora da faculdade. Logo, definiu-se o número de atendimentos 

como indicador. Uma vez que o período de observação das medidas do hidrômetro foi 

curto, apenas seis dias, considerou-se o consumo médio obtido a partir dos valores das 

contas de água disponibilizadas pelo CEGEF. Definindo que um mês apresenta 20 dias 

úteis, o IC foi calculado como indicado na Equação 1. 



Investigação do Estado de Conservação das Instalações (...)                                                                  48 

 

 

Campos, N. C. L.; Pacheco, G. C. R.                                      Resultados    

   
      

      
                            Equação 1 

O índice de vazamentos (IV), relação entre o número de pontos de utilização 

com esta patologia e o total, foi definido conforme a Equação 2. 

   
  

   
       Equação 2 

Durante o levantamento do estado das instalações hidrossanitárias não 

detectou-se perdas por vazamento não-visível, no entanto estas possivelmente ocorrem, 

já que a maioria das tubulações e equipamentos são antigos. Assim, o índice de perdas 

por vazamentos foi calculado através da divisão do volume de perdas visíveis pelo 

consumo médio diário.  

A Equação 3 mostra esse cálculo. 

   
     

      
  ⁄
       Equação 3 

Com o intuito de compreender o que tais valores representam, os mesmos 

foram comparados com os índices calculados por Oliveira (1999) na implantação de 

dois PURAs: um no Instituto do Coração do Complexo do Hospital das Clínicas (InCor) 

e outro na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus Fernão Dias Paes, todos 

indicados na Tabela 4.6 

Tabela 4.6 - Comparação de índices 

 

Farmácia e Odontologia InCor EEPSG 

Agentes consumidores 115 atendimentos/dia 314 leitos  2445 alunos 

Consumo diário 30,13 m³ 509m³   135m³ 

IC 262,01L/atendimento/dia 1618L/leito/dia   81,1L/aluno/dia 

IV 8,77%  24%  2,4% 

IP 7,19%  2,5%  1,6% 
 

                                                                        Fonte: Oliveira (1999) 

Embora esses edifícios não apresentem as mesmas características das 

Faculdades de Farmácia e Odontologia, ambos se aproximam de tipologias existentes 

nesta edificação. No entanto, percebe-se que o consumo diário deste é bem menor. Já o 
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índice de consumo e de vazamentos visíveis é intermediário, aproximando-se mais do 

valor definido para a escola. O índice de perdas por vazamentos foi maior que os outros 

dois, demonstrando que perde-se um grande volume de água através dos vazamentos 

identificados. 

4.4 ESTABELECIMENTO DE AÇÕES 

A partir do diagnóstico das instalações hidrossanitárias foram identificados 

os principais fatores que causam o aumento do consumo de água, e assim, definidas 

medidas para conter tal crescimento. Recomenda-se que um plano de intervenção se 

inicie por seu ponto crítico, ou seja, os vazamentos detectados. Primeiramente, deve ser 

feita a manutenção e correção no sistema hidráulico externo, impedindo perdas de água 

e verificando a pressão. Valores altos da mesma geram desperdícios devido às vazões 

elevadas nos pontos de consumo e também maiores perdas por vazamentos. Através de 

um manômetro, é possível verificar se a pressão estática máxima e a dinâmica mínima 

correspondem a 400 e 10 KPa respectivamente, exceto para bacias sanitárias, como 

determina a NBR 5626 (ABNT, 1998). Só então são realizadas intervenções no sistema 

hidráulico interno. 

No edifício das Faculdades de Farmácia e Odontologia, as condições de 

conservação e operação dos sistemas prediais de água fria, esgoto e equipamento 

sanitário indicaram necessidade de manutenção. A Tabela 4.7 aponta reparos 

recomendados para diversos problemas, segundo os fabricantes. 

Tabela 4.7 - Defeitos/falhas dos aparelhos sanitários e intervenções necessárias 

Aparelho sanitário Defeitos/ Falhas encontradas Intervenção 

Bacia sanitária com 

válvula 

Vazamento na bacia Troca de reparos 

Vazamento externo na válvula de 

descarga  

Torneira 

convencional  

Vazamento pela bica Troca do vedante ou reparo 

Vazamento pela haste 
Troca do anel de vedação da haste ou do 

reparo 

Torneiras 

hidromecânicas 

(lavatório, mictório) 

Tempo de abertura inadequado (fora 

da faixa de 6 à 12 segundos) 
Troca do pistão ou êmbulo da torneira 

Vazão excessiva 
Ajuste da vazão através do registro 

regulador 

Vazamento na haste do botão 

acionador 

Troca do anel de vedação da haste ou do 

reparo 

 

                                                              Fonte: Gonçalves et al (2006, p. 30) 
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Neste caso específico, é necessário controlar os vazamentos, principalmente 

nas bacias, mictórios, torneiras economizadoras e de lavagem. Nas bacias sanitárias, 

deve-se consertar principalmente as válvulas de descarga que apresentaram vazamento 

considerável nas paredes quando acionadas. Normalmente, nesta condição é realizada a 

troca do reparo e do retentor, ilustrados na Figura 4.20. 

Figura 4.20 - Partes de uma válvula de descarga 

 

Fonte: Docol (2013) 

As torneiras de lavagem apresentaram vazamentos através da bica e do 

registro de pressão. Provavelmente, os reparos ou anéis de vedação, indicados na Figura 

4.21, serão substituídos. Também é fundamental consertar problemas no sifão, mesmo 

que estes não representem aumento no consumo de água. 

Figura 4.21 - Partes de uma torneira 

 

Fonte: Hidroshop (2013) 

As torneiras hidromecânicas manifestaram vazamentos no botão acionador e 

mostraram-se desreguladas. O tempo de abertura das mesmas deve variar de 6 a 12 

segundos, de acordo com Gonçalves et al (2006). Verificou-se uma média de 5 

segundos nas torneiras vistoriadas, com alguns períodos de escoamento muito curtos, 
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chegando a um segundo. Intervalos como estes obrigam o usuário a acionar o botão 

várias vezes causando desconforto e aumento do consumo de água. 

Muitas também apresentaram vazão elevada. Assim devem ser realizadas 

intervenções como troca de pistão, ajuste do registro regulador e substituição do anel de 

vedação ou do reparo. Tais problemas foram identificados da mesma forma em 

mictórios e, portanto, devem ser adotados os mesmos procedimentos. 

Estas intervenções também devem ser executadas em pias, tanques, 

lavatórios, registros e qualquer equipamento que apresente algum tipo de vazamento. 

Patologias como entupimentos e fixação inadequada não acarretam aumento no 

consumo de água, entretanto, devem ser corrigidas. 

Só após a realização dessas medidas indica-se substituir os equipamentos 

convencionais por economizadores. Caso contrário, isto pode mascarar resultados, 

principalmente se os vazamentos ocorrerem no sistema hidráulico externo. Portanto, 

esta ação deve ser implantada somente em instalações que apresentem um desempenho 

ideal. Sua meta é reduzir o consumo independentemente da colaboração dos usuários. 

Antes de escolher novos aparelhos sanitários, é essencial analisar as 

atividades desenvolvidas, a pressão disponível nos pontos de consumo, a forma de 

instalação, a possibilidade de manutenção e o conforto do usuário, assim como sua 

viabilidade econômica. Com base nestes itens, indica-se para o edifício em estudo, a 

utilização dos seguintes equipamentos economizadores: bacias sanitárias com volume 

de descarga reduzido, torneiras com válvulas de pé, arejadores e restritores de vazão. 

As bacias mais antigas consomem até 12 litros de água por descarga e hoje 

as que contam com volume de descarga reduzido funcionam com apenas seis. Desta 

forma, se o uso das mesmas for impraticável, deve-se optar pelos modelos de caixa 

acoplada que gastam um volume fixo de aproximadamente seis litros. Ou então, pode-se 

recorrer às válvulas de descarga com duplo acionamento, um para resíduos líquidos 

(vazão de 3 litros) e outro para sólidos (com 6 litros). 

Recomenda-se o uso de torneiras acionadas através de válvulas de pé, já que 

os equipamentos com sensores de presença ficam frequentemente inoperantes esperando 

por conserto. Como mostrou-se eficiente a proteção das baterias e sensores no 
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Laboratório Rômulo Rocha, isto deve ser executado em todos os equipamentos 

existentes, a fim de evitar novos problemas com estes equipamentos. A universidade 

possui inúmeros edifícios e, portanto, a equipe de manutenção não consegue atender a  

todos as ordens de serviço imediatamente. Além disso, o custo deste tipo de reparo é 

alto, já que na maioria das vezes é necessário comprar novas baterias e até sensores. 

Os arejadores são dispositivos inseridos nas bicas das torneiras, e limitam a 

vazão de escoamento, além de regular a dispersão do jato de água, promovendo uma 

redução no consumo. Sua instalação só não é aconselhada em tanques, torneiras de 

jardins e nas destinadas à limpeza, visto que as vazões elevadas são indispensáveis para 

seu desempenho adequado. 

Os redutores de vazão controlam os valores de pressão para que estes 

fiquem dentro dos limites estabelecido pela NBR 5626, ABNT (1998), já que altas 

pressões acarretam em maiores perdas de água. 

Juntamente com a substituição dos aparelhos convencionais, deve-se buscar 

o reaproveitamento da água de sistemas especiais. Neste edifício perde-se um grande 

volume no processo de destilação. A Faculdade de Farmácia já reaproveita esse recurso, 

no entanto, a Odontologia deve estabelecer um sistema semelhante. Uma vez que o 

destilador do Laboratório de Patologia encontra-se na parede da fachada, a água 

desperdiçada na refrigeração seria facilmente levada até o jardim, onde estão as 

torneiras alimentadas pelos outros destiladores. Além disso, é necessário estruturar um 

mecanismo para resfriar e reservar a água. 

De acordo com Silva (2004), uma solução mais eficiente que o 

reaproveitamento é a substituição gradual dos equipamentos atualmente usados por 

outros mais sofisticados. Estes apresentam uma perda menor, e até nula como, por 

exemplo, aqueles que executam a troca iônica, osmose reversa, ultrafiltração e radiação 

ultravioleta. 

Outra alternativa seria centralizar a produção de água destilada, o que 

demandaria um menor investimento em equipamentos, mesmo que fossem usados os 

destiladores convencionais e realizado o reaproveitamento. Esta central deve ser 

considerada especialmente devido à intenção da Faculdade de Odontologia em produzir 

água destilada para uso em seus ambulatórios,  já que hoje utiliza-se apenas a filtrada. 
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Em um Programa de Conservação de Água, deve-se realizar campanhas 

educativas durante todo o processo, a fim de diminuir a demanda por esse recurso. A 

divulgação tanto do diagnóstico como do plano de intervenção já é uma forma de 

envolver os usuários e conscientizá-los. Dessa forma, cria-se o interesse na redução do 

consumo e no uso de fontes alternativas, que, neste caso, é o reuso da água proveniente 

dos destiladores. 

Deve-se orientar o pessoal da manutenção, limpeza, administração e 

usuários sobre o uso racional da água e como cada um pode colaborar. É fundamental 

oferecer treinamentos para o conserto adequado de vazamentos, orientações para 

manutenção preventiva, procedimentos compatíveis com cada manifestação patológica 

e também estabelecer uma programação dos serviços. 

Os funcionários administrativos precisam se atentar a informações da 

concessionária, do pessoal da manutenção e dos usuários. No caso de consumo 

excessivo, por exemplo, devem tentar detectar a causa do problema para solucioná-lo. 

É importante criar  parâmetros de qualidade, a fim de orientar a compra de 

novos aparelhos sanitários. Estes tem que contemplar normas técnicas e programas de 

qualidade. Um requisito bem simples é a adequação do produto com o Programa 

Setorial da Qualidade (PSQ). Além disso, é indispensável verificar os dispositivos com 

baixo consumo de água.  

Para que a redução no consumo seja permanente, é necessário realizar 

manutenções preventivas no sistema hidráulico periodicamente, identificando e 

impedindo a ocorrência de vazamentos. Uma maneira de se obter um maior controle dos 

desperdícios e vazamentos é a implantação de um sistema de medição setorizada do 

consumo, especialmente onde se tenha uma maior contribuição para o uso de água. 

Dessa forma, seriam prontamente identificados os locais onde ocorrem consumos 

excessivos, podendo ser feitas as intervenções imediatas. 

4.5 VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 

Sabe-se que estas ações só serão concretizadas se realmente levarem a uma 

redução nos gastos. Portanto, a fim de incentivar a implantação das medidas propostas e 

comprovar seu custo-benefício, foi realizada uma análise bem simplificada dos 
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investimentos necessários para tais modificações. Definiu-se anteriormente que a 

primeira ação deve ser a correção dos vazamentos, no entanto, percebe-se que em 

alguns casos isso depende da troca de aparelhos sanitários. Assim estabeleceu-se como 

prioritárias as trocas indicadas na Tabela 4.8. Foram escolhidos equipamentos sanitários 

no site da loja Lery Merlin com marcas incluídas no PSQ, representando um custo de 

R$8558,34. A partir de uma análise das composições do SINAPI de novembro de 2013 

para Goiânia, foi verificado qual a porcentagem referente à mão de obra para serviços 

semelhantes e assim estimou-se um custo de R$1976,78. Totalizando assim, um 

investimento de R$10565,12. 

Tabela 4.8 - Investimento aparelhos sanitários e intervenções necessárias 

Aparelhos Quantidade 
Especificação dos novos 

aparelhos 
Preço 

Mão de 

obra 
TOTAL 

Bacias 5 
Kit reparo para válvula 

Docol 
R$ 43,33 15% R$ 249,15 

Duchas 3 
Ducha higiênica comum 

Fabrimar 
R$ 96,25 15% R$ 332,06 

Lavatórios 25 
Torneira com aerador 

Deca 
R$ 77,46 15% R$ 2.226,98 

Mictórios 4 
Registro regulador de 

vazão Docol 
R$ 67,92 25% R$ 339,60 

Pias 6 
Torneira de parede com 

arejador Fabrimar 
R$ 61,98 15% R$ 427,66 

Registros 2 Registros Docol R$ 31,10 35% R$ 83,97 

Tanques 6 
Torneira para tanque 

Lorenzetti 
R$ 25,48 20% R$ 183,46 

Torneira de 

lavagem 
100 Arejador Deca R$ 20,19 25% R$ 2.523,75 

Torneiras 

economizadoras 

15 Sensor R$ 150,00 30% R$ 2.925,00 

15 
Registro regulador de 

vazão Docol 
R$ 67,92 25% R$ 1.273,50 

         
R$ 10.565,12 

 

Fonte: Leroy Merlin e SINAPI (2013) 

O conserto nos vazamentos representou uma redução no consumo de 

1416L/dia ou de 7,05% por mês. Considerando a tarifa de setembro de 2013, com o 

valor de R$10,47/m³, tem-se uma economia mensal de R$444,67. Assim calculou-se o 

tempo de retorno do investimento para diferentes taxas de juros, como ilustrado na 

Tabela 4.9. 
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Tabela 4.9 - Tempo de retorno dos investimentos 

Taxa de atratividade Tempo de retorno (meses) 

0 24 

0,75% 27 

1% 27 

1,50% 30 
 

Desta forma, foi verificado que o investimento necessário é relativamente 

baixo. Na realidade, a redução no consumo e nas contas da SANEAGO é menor, já que 

neste estudo não levou-se em conta a economia de água gerada pelo uso de dispositivos 

economizadores. 
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5 CONSIRAÇÕES FINAIS 

Sabe-se que a água é um recurso essencial à vida e às atividades humanas, 

mas em contrapartida não é inesgotável. Essa condição, aliada aos crescentes níveis de 

desperdício de água, pode trazer graves consequências, como a escassez ou falta deste 

recurso. Tudo isso exige grande preocupação por parte da população mundial, que à 

medida que cresce, altera o meio em que vive, e torna ainda mais difícil a renovação dos 

recursos naturais disponíveis. 

Diante dessa situação, o estudo de caso apresentado neste trabalho propôs a 

implantação de um Programa de Uso Racional de Água em um edifício de uma 

Universidade pública. Para tanto, buscou-se inicialmente o cadastro dos aparelhos 

existentes em cada ponto de consumo do edifício, de forma a identificar as principais 

deficiências do sistema predial de água. Feito isso, propôs-se a estimativa das perdas 

através das patologias encontradas, e assim foi possível realizar o estabelecimento de 

ações para reduzir o consumo.  

O prédio em questão abriga as Faculdades de Farmácia e Odontologia, e 

possui uma ampla área construída, onde são realizadas múltiplas atividades. A 

Instituição conta com uma diversidade de instalações, inclusive aparelhos de uso 

específico. A maioria apresenta-se em bom estado de conservação, já que apenas 

22,73% manifestam algum tipo de patologia, seja um vazamento, fixação inadequada ou 

entupimento. Por ser o problema de maior incidência, foi dada uma atenção especial aos 

vazamentos, que foram verificados em 8,77% do total de aparelhos. 

Em comparação com estudos de caso feitos em Escolas e Hospitais, foi 

possível perceber que o Índice de Consumo do edifício analisado é proporcional aos 

agentes consumidores e suas respectivas atividades. Mas ao mesmo tempo, verificou-se 

índices de perdas e vazamentos relativamente elevados, que, de acordo com o que foi 

levantado, refere-se a equipamentos que apresentam problemas recorrentes, como é o 

caso das torneiras de lavagem e as economizadoras.  

O tempo de retorno estimado para a correção dos vazamentos foi menor que 

três anos. Um período curto, ainda mais considerando que a taxa cobrada pela 

Companhia de Saneamento em Goiás é muito baixa se comparada com outras regiões 
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do país onde o restituição do investimento seria mais rápida. É importante ressaltar que 

essa não é a melhor maneira de analisar a viabilidade quando está envolvida a questão 

da sustentabilidade. O valor da água não pode ser definido apenas pelo seu preço, existe 

um benefício do volume que não é usado e tais aspectos não foram abordados na análise 

realizada. 

De acordo com os dados apresentados, conclui-se que o levantamento 

realizado nesse trabalho é de suma importância para se ter o diagnóstico de um sistema 

de distribuição de água fria. A partir dele, aponta-se as principais deficiências, bem 

como a necessidade de manutenção ou substituição de aparelhos, que, no caso do 

trabalho em questão, são informações bastante válidas para o Centro de Gestão do 

Espaço Físico da Universidade. Dessa forma, é possível propor soluções para aumentar 

a eficiência do sistema predial de água, a fim de tornar mais viável a implantação de 

programas que visem ao uso racional e conservação deste recurso. 

Para o desenvolvimento de futuros trabalhos, sugere-se a institucionalização 

da presente pesquisa. Com isso, pode-se estender o programa de verificação das 

instalações hidrossanitárias a outros edifícios da UFG, seja no mesmo Câmpus, ou até 

naqueles situados em outras cidades. Dessa forma, a Universidade pode formar um 

banco de dados que disponibilize informações importantes sobre serviços de 

manutenção em suas Unidades, na tentativa de estabelecer as principais necessidades. 

Propõe-se também, a formulação de pesquisas para estabelecer o perfil de 

consumo dos usuários das Faculdades de Farmácia e Odontologia. A partir disso, 

sugere-se o estabelecimento de ações para implantação de um PURA na edificação, que 

apresenta um dos maiores consumos de água da Universidade. Uma outra sugestão é o 

estudo da viabilidade da introdução de fontes alternativas de água, e com base nisso, a 

implantação de um PCA na edificação. 
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APÊNDICE - FORMULÁRIOS PARA 

CARACTERIZAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS 

 

Incepa

Satisfatório

Trincado/Rachado/Quebrado

Satisfatória

Entupida

Vazando - filetes

Adequada

Não adequada

VDR ou Comum

Metal

PVC

Satisfatório

Não Satisfatório

Satisfatória

Vazando

Incepa

Satisfatório

Trincado/Rachado/Quebrado

Sem tampa

Satisfatória

Danificada

Problemas no botão

Observações:

SALA

Descarga

Marca

Marca

Estado de 

Conserv.

Tipo

Fixação

Condição de 

Operação

Condição de 

Operação

Estado de 

Conserv.

Condição de 

Operação

Estado de 

Conserv.

Marca

 Caixa Acoplada

Flexível

Material

PAVIMENTO

Vazamentos

 Bacias Sanitárias 

Louça

Equipe Resp.: __________________________________________     Data: _____/_____/_____
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Simples

Dupla

Satisfatório

insatisfatório

Adequada

Solta

PVC / Metal

Rígido

Flexível

C/inspeção

Satisfatório

insatisfatório

Satisfatória

Entupido ou vazando

De parede

De bancada

Eletrica

Especial 

Adequada

inadequada

sim ou não

Público

Pacientes

Funcionários

Funcionários e professores

Higienização Pessoal

Esterilização

Higienização do Ambiente

Q F Q F Q F Q F Q F Q F Q F Q F

PVC / Metal

Satisfatório

Trincado/rachado/Quebrado

Satisfatória

Entupido/Vazando

Q F Q F Q F Q F Q F Q F Q F Q F

Satisfatório

Insatisfatório

Adequada

Gotej. (indicar gotas/min)

Filete (2 ou 4 mm)

Medidor (litros/dia) em 5 seg.

Vaza no registro qd aberto

Gira em falso (não fecha)

S/ volante

Observações:

Equipe Resp.: __________________________________________________     Data: _____/_____/_____

Acesso ao 

Aparelho

Estado de 

Conserv.

Condição de 

operação

Cond. de 

Operação

Estado de 

Conservação

Atividade 

Aparelho

PAVIMENTO

Fixação

Estado de 

Conservação

SALA

Cuba

Material

Caract.

Estado de 

Conservação

Cond. de 

Operação

Tipo

Fixação

Torneira

Caracterização do Aparelho

Registro de Pressão

Flexível

Material

Arejador

Marca

Torneiras de Lavagem

Sifão

Material

Caract.


