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RESUMO: A motivação deste trabalho ocorreu devido à escassez hídrica presente. Portanto, 
desenvolveu-se um Programa de Conservação de Água em uma indústria de fabricação de 
sacos plásticos, localizada na região metropolitana de Goiânia – GO. Com o diagnóstico de 
consumo de água nas atividades desempenhadas, juntamente com o grau de conscientização 
dos funcionários, proporcionou o conhecimento de ações a serem tomadas para a redução do 
consumo de água. Com a manutenção dos aparelhos sanitários, e a implantação de um sistema 
de captação da água evaporada nas torres de resfriamento da indústria, estima-se que a 
indústria terá uma redução de aproximadamente 20% no consumo de água.  
 
ABSTRACT: The motivation of this work was due to the present water scarcity. Therefore, a 
Water Conservation Program was developed in a plastic bag manufacturing industry, located 
in the metropolitan region of Goiânia - GO. The diagnosis of water consumption in the 
activities performed, combined with the degree of awareness of the employees, provided 
knowledge of actions to be taken to reduce water consumption. With the maintenance of 
sanitary appliances, and the implementation of a system of abstraction of water evaporated 
in the cooling towers of the industry, it is estimated that the industry will have a reduction of 
approximately 20% in water consumption.  
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1. INTRODUÇÃO  
As necessidades de uso da água foram se tornando mais diversificadas, em aspectos de qualidade e 

quantidade, ao longo da evolução da humanidade. Com isso, as sociedades se tornaram mais complexas, e 

visando a garantia do suprimento de água foram criando e otimizando o uso da água. Portanto, foram ditadas 

novas necessidades pela sociedade de consumo e as “indústrias” de turismo e de lazer (HELLER; PÁDUA, 

2006). 

Heller e Pádua (2006) destacam que, há diversos usos demandados pelas populações e atividades 

econômicas, alguns deles resultando em perdas entre o volume de água captado e o volume que retorna ao 

curso de água, embora possam implicar alteração no regime hidrológico ou na qualidade dos recursos 

hídricos. Entre os principais usos da água potável estão o abastecimento doméstico e abastecimento 

industrial. É de fundamental importância relacionar as condições ambientais locais com o balanço entre a 

oferta e demanda de recursos hídricos. Estes constituem um bem natural, renovável, cujo volume total no 

mundo é relativamente constante - devido aos impactos locais e globais - mas com uma distribuição variável. 

Segundo Heller e Pádua (2006), a demanda de água no Brasil para consumo humano teve grande 

aumento nas últimas décadas, causado pelo crescimento acelerado da população em áreas urbanas, pelo 

incremento da industrialização, e o aumento do volume de perdas de água nas redes de abastecimento. 

“Logo, no balanço entre oferta e demanda, vem se verificando um crescente deslocamento em 

direção à demanda, o que tem provocado escassez da disponibilidade e conflitos complexos em muitas 

regiões” (HELLER; PÁDUA, 2006, p. 45). Portanto, para que haja o equilíbrio entre oferta e demanda, faz-se 

necessário a conscientização da população, adotando métodos e sistemas alternativos modernos para 

fornecimento de água, em função de características de sistemas e centros de produção específicos. 

“Um novo paradigma, baseado nas palavras-chave conservação e reúso de água, deve evoluir, para 

minimizar os custos e os impactos ambientais associados a novos projetos” (HESPANHOL, 2004). Nesse 

sentido, reúso, reciclagem, gestão da demanda, redução de perdas e minimização da geração de efluentes 

se constituem em associação às práticas conservacionistas. A conservação deve ser realizada por programas 

de gestão da demanda e educação ambiental, e o reúso por gestão da oferta, buscando outras formas de 

suprir, recuperando águas pluviais e águas cinza. As águas de qualidade inferior, sempre que possível, devem 

ser consideradas como fontes alternativas para usos menos restritivos. O uso de tecnologias apropriadas 

para o desenvolvimento e tratamento dessas fontes se constitui hoje, na estratégia básica para a solução do 

problema da falta universal de água. 

Para se adaptar às questões ambientais e condicionantes legais de gestão de recursos hídricos, a 

indústria vem aprimorando seus processos e desenvolvendo sistemas de gestão ambiental para atender às 

especificações do mercado interno e externo.  

No estudo a seguir, estabeleceram-se ações para implantação de um Programa de Conservação de 

Água (PCA) em uma indústria de sacos plásticos, localizada na região metropolitana de Goiânia. 

 

2. OBJETIVOS 

O presente artigo que tem como objetivo realizar o diagnóstico da edificação estudada, e propor 

medidas de intervenção convenientes à indústria. 

3.1 CONSERVAÇÃO E USO RACIONAL DA ÁGUA 
Segundo Hespanhol (2005), para se promover o uso racional da água, a conscientização da 

disponibilidade hídrica é de fundamental importância, para que se tenha um resultado eficiente nas 

alternativas tomadas. Uma das primeiras alternativas de um programa de gerenciamento de recursos 

hídricos é racionalizar, e para isso é necessário o conhecimento das atividades nas quais a água é utilizada. 



Segundo Sautchuk et al (2005), a conservação da água pode ser definida como qualquer ação que: 

• reduz a quantidade de água extraída em fontes de suprimento; 

• promova o uso racional da água; 

• reduz o desperdício de água; 

• reduz as perdas; 

• aumente a eficiência do uso de água;  

• aumente a reciclagem e o reúso de água; 

• evita a poluição da água; ou, ainda, 

• diminuir a geração de efluentes. 

Segundo Santos (2006), o uso racional da água em edificações se dá pelo combate ao desperdício 

quantitativo, que se estende da utilização de aparelhos sanitários economizadores até a conscientização dos 

usuários. 

De acordo com o Manual de Orientações para o Setor Industrial da FIESP (2004), a conservação da 

água demanda um conjunto de práticas, técnicas e tecnologias que proporciona a melhoria e a eficácia do 

seu uso. Acrescer a eficiência do uso da água colabora de forma direta com a maior disponibilidade do bem 

para os usuários, e torna flexíveis os suprimentos presentes para outros fins, bem como o atendimento ao 

aumento populacional, a inserção de novas indústrias e à preservação e conservação do meio ambiente. 

Assim, as decisões de racionalização e conservação de água se integram como elementos essenciais em 

qualquer iniciativa de conservação. 

Segundo Tomaz (2001), pode-se classificar o uso racional da água em medidas convencionais e não 

convencionais. Medidas convencionais englobam identificação e correção de vazamentos nas redes públicas 

e residenciais, mudanças nas tarifas, leis sobre aparelhos sanitários, e educação ambiental. Dentre algumas 

medidas não convencionais (ou alternativas), está o reuso de águas cinzas, captação e aproveitamento de 

água pluvial, aproveitamento da água de drenagem do subsolo de edifícios, dessalinização de água do mar 

ou salobra. 

 

3.2 PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUA (PCA) 
Um Programa de Conservação de Água tem como objetivo otimizar o consumo de água, como 

consequência redução dos volumes de efluentes gerados. 

Segundo Sautchuk et al. (2005), os grandes motivadores para a implantação de um PCA são: 

• economia gerada pela redução do consumo de água; 

• economia criada pela redução dos efluentes gerados;  

• consequente economia de outros insumos como energia e produtos químicos;  

• aumento da disponibilidade de água (proporcionando, no caso das indústrias, por exemplo, aumento de 

produção sem incremento de custos de captação e tratamento); 

• agregação de valor ao “produto”;  

• redução do efeito da cobrança pelo uso da água; 

• melhoria da visão da organização na sociedade – responsabilidade social. 

Um programa de Conservação de Água é um conjunto de ações que busca a racionalização da água, 

em busca de benefícios econômicos à empresa, tendo como consequências diretas a redução do consumo 

de água, a redução do volume de efluentes gerados e, como consequências indiretas, a redução do consumo 

de energia, de produtos químicos, a otimização de processos e a redução de despesas com manutenção 

(SILVA, 2011). 

Segundo Hespanhol (2004), o desenvolvimento efetivo de um Programa de Conservação de Água 

exige que sejam considerados tantos aspectos legais, institucionais, técnicos como econômicos, relativos ao 

consumo de água e ao lançamento de efluentes, às técnicas de tratamento disponíveis e ao potencial de 

reúso dos efluentes, além do aproveitamento de fontes alternativas de abastecimento de água. 



 

3.3 PURA – Universidade de São Paulo 
Considerado um programa estruturado de racionalização da água, o PURA foi criado em 1996 

motivado pela lei Energy Policy Act nº 102-486, de 24 de outubro de 1992, através de um convênio entre a 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo (ESUSP) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) (YOSHIMOTO et al, 1997). O PURA foi criado 

com base em seis projetos, sendo eles: 

• Banco de dados de tecnologias, documentação técnica e estudos de casos – visava ensejar a 

divulgação aos usuários envolvidos com a questão; 

• Laboratório Institucional do Programa de Uso Racional da Água (LIPURA) – realizava ensaios para 

avaliação da eficiência de produtos e processos, componentes e sistemas para reduzir o consumo de água; 

• Programa de Avaliação e Adequação de Tecnologias (PAAT) – objetivava controlar as novas e velhas 

tecnologias, com apoio técnico do LIPURA; 

• Caracterização da demanda e impacto das ações de economia no setor habitacional – devido à 

necessidade do conhecimento do contexto físico e socioeconômico regional ou local; 

• Documentação relacionada a leis, regulamentos e programas setoriais da qualidade – estabelecer a 

base inconstitucional e documental; 

• Programas específicos de economia de água em diferentes tipos de edifícios (não habitacionais) – 

verificação da redução do consumo através de implementação de ações que visam maior aproveitamento. 

Segundo Silva (2004), a metodologia baseada na identificação de patologias, suas causas e correções, 

indica que 78% dos vazamentos encontrados eram de responsabilidade da USP, 20% da concessionária local, 

e os 2% restantes das empresas particulares, como restaurantes e lanchonetes. Destes vazamentos, 33% 

tinham origem no alimentador predial e 31% na rede interna. 

Portanto, a correção de vazamentos corroborou para a maior redução de consumo nos locais de 

execução do estudo. 

 

3.4 PRÓ-ÁGUA – Universidade Estadual de Campinas 
Segundo Nunes (2000), o estudo foi aplicado em um conjunto de edifícios da UNICAMP, localizado 

no Distrito de Barão Geraldo, na cidade de Campinas, frequentado por aproximadamente 30.000 pessoas 

por dia, trazendo um consumo de 96.698 m³/mês.  

A metodologia consistiu em: análise descritiva dos edifícios considerados; nos critérios adotados para 

a seleção da amostra e para a realização das atividades de campo; no levantamento da população dos 

edifícios e dos pontos de consumo de água; na implantação da micromedição e avaliação do consumo de 

água; detecção e conserto de vazamentos; substituição dos equipamentos convencionais por 

economizadores; e elaboração e aplicação do questionário para avaliação dos equipamentos 

economizadores. 

Portanto, a aplicação da metodologia trouxe consigo uma redução no consumo mensal variante de 

10 a 87,5%, sendo a maior porcentagem devido ao reparo dos vazamentos. Os índices de vazamentos 

encontrados variaram de 14 a 38%, o que mostra a necessidade de manutenção preventiva. Já após a troca 

por equipamentos economizadores, houve uma redução de aproximadamente 88% nas torneiras de 

lavatório e 95% para mictórios (NUNES, 2000). 

 

3.5 PURA – Universidade Federal de Goiás 
Gomes (2011) implementou um PURA no edifício da Reitoria da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

situado em Goiânia, e utilizado para atividades administrativas. Utilizou uma metodologia baseada 

inicialmente em uma avaliação e diagnóstico da edificação, elaboração de um plano e, posteriormente, 

implantação de medidas para a redução do consumo.  



Segundo Gomes (2011), o programa trouxe uma redução de 181,86 m³ para 127,20 m³, o que traz 

aproximadamente 30,06% de eficiência, o que demonstrou o retorno do investimento com as intervenções 

em um período de aproximadamente 30 meses, considerando a remuneração média do capital investido de 

0,75% a.m. 

Houve também um estudo de caso realizado no edifício das Faculdades de Odontologia e Farmácia 

da Universidade Federal de Goiás. A princípio, buscou-se o cadastro dos aparelhos existentes para identificar 

os principais problemas do sistema predial de água, aproximadamente 23% apresentaram algum tipo de 

patologia. Após isso, realizou-se a estimativa de perdas através das patologias encontradas, e 

aproximadamente 9% dos aparelhos apresentaram vazamentos, chamando uma atenção maior para este 

tipo de problema. Então, foi traçado o plano de ações para redução do consumo, onde estimou-se um tempo 

de retorno menor que três anos, para o investimento na correção dos vazamentos (PACHECO & CAMPOS, 

2013). 

 

4. METODOLOGIA 
Este tópico traz as etapas para a realização do estudo. Inicialmente, realizou-se a escolha da 

edificação, para  que fosse possível realizar um diagnóstico preliminar, o cálculo dos indicadores de consumo 

através das perdas visíveis e não visíveis, e consequentemente o cálculo da viabilidade financeira.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO ESTUDADA 
A escolha da edificação baseou-se em alguns fatores predeterminados, como a viabilidade da 

implementação de um Programa de Conservação de Água.  

A empresa em estudo é do ramo de produção de sacos plásticos de lixo, onde apresenta alta 

demanda de água, tanto no processo produtivo, quanto nos aparelhos sanitários. 

No processo produtivo, utiliza-se água em uma máquina para o aquecimento da matéria-prima, onde 

esta se transforma no material utilizado na produção dos sacos plásticos. A água utilizada retorna por 

mangueiras para três tanques em série, utilizados como decantadores, onde são retirados os resíduos. Em 

seguida, a água passa por uma torre de resfriamento, para enfim retornar ao processo produtivo. 

A empresa possui duas edificações seriadas que foram estudadas. A sede da empresa conta com dois 

vestiários, sendo o feminino composto por quatro bacias sanitárias, dois chuveiros, e três lavatórios. Já no 

vestiário masculino encontram-se dois chuveiros, duas bacias sanitárias, dois mictórios e dois lavatórios. Há 

também sete banheiros, contendo bacias sanitárias e lavatórios, sendo que em três destes há também 

mictórios. A filial da empresa conta com dois vestiários, contendo um chuveiro, uma bacia sanitária e um 

lavatório, e dois banheiros contendo, duas bacias sanitárias e dois lavatórios. A empresa ainda conta com 

dois refeitórios, que apresentam três pias em cada. 

 

4.2 AVALIAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR 
Neste primeiro contato, foi realizado um diagnóstico do uso da água na indústria, onde foram 

coletados dados referentes a uma avaliação dos fluxos da água na edificação, ao tipo de sistema de 

abastecimento de água (companhia de abastecimento da cidade, cisterna ou poço artesiano), a quantidade 

e capacidade dos reservatórios e se há hidrômetros existentes nos polos da indústria. 

Realizou-se levantamento das plantas existentes da edificação, como projeto hidrossanitário, e 

projeto arquitetônico. Fez-se um estudo da tipologia do empreendimento (L/kg sacos plásticos/dia), para 

que futuramente utilizar esse indicador na avaliação do impacto de redução do consumo de água. 

 

4.3 INDICADOR DE CONSUMO (IC) 
O Indicador de Consumo (equação 1), é a relação entre o volume de água consumido e os agentes 

consumidores, considerando que o agente consumidor é a variável mais representativa do consumo de água 



em um sistema (SAUTCHUK et al, 2005). 

IC =
Vol

Agentes Consumidores
  

Eq. [1] 

Onde: 

IC: Indicador de consumo de sacos; 

Vol: volume (L); 

Agentes consumidores (kg produzidos); 

 

Através das faturas de cobrança da Companhia de Saneamento de Goiás (SANEAGO), e o quantitativo 

da produção concedidas pelo proprietário da indústria, dos últimos 12 meses foi possível determinar o 

indicador de consumo histórico. 

O indicador de consumo estimado, foi feito através da medição da vazão de água que era reposta no 

sistema constantemente, e assim, pode-se quantificar a perda por evaporação que ocorre no sistema, e 

enfim propor ações de redução neste consumo. 

Com o indicador de consumo histórico e estimado calculado, pode-se quantificar o índice de 

desperdícios, definido por: 

Id =
ICh

𝐼𝐶𝑒
  

Onde: 

Id: Indicador de desperdício; 

ICh: Indicador de consumo histórico; 

ICe: Indicador de consumo estimado. 

Eq. [2] 

 

 

4.4 PERDAS VISÍVEIS E NÃO VISÍVEIS 
As perdas visíveis de água ocorrem nas bacias sanitárias, mictórios e torneiras com vazamentos. Este 

tipo de perda é mais fácil de ser detectado, pois é comumente possível detectá-los visualmente, e através de 

técnicas como o teste da caneta proposto por SABESP (2009). 

Para fins de estudo, realizou-se o teste da caneta nos mictórios e nas bacias sanitárias, onde o 

aparelho é seco com um papel toalha, e depois se traça uma linha três centímetros abaixo da borda, observa 

se há interrupções na linha, e de acordo com a quantidade de filetes encontrados estima-se a quantidade de 

litros perdidos por dia com o auxílio do Quadro 1. 



Nas torneiras foi feita a contagem de quantas gotas caem em um minuto.  

Perdas não visíveis são aquelas que ocorrem no sistema, em tubulações, conexões, reservatórios, 

equipamentos, entre outros. Segundo a FIESP (2004), um sistema hidráulico sem manutenção adequada 

pode perder de 15 a 20% de água que adentra a unidade. 

Para a identificação das perdas não visíveis realiza-se testes no sistema hidráulico, onde se pode 

quantificar a perda no sistema. Primeiramente fecham-se todos os pontos de consumo de água do 

empreendimento, impedindo também o fornecimento de água para o reservatório, através do fechamento 

do registro que antecede a mesma, anota-se o valor medido pelo hidrômetro, e após cerca de uma hora faz 

se a verificação do hidrômetro, se o valor não for o mesmo que o medido anteriormente, significa que está 

tendo vazamentos no alimentador predial. 

Com estes dados, calcula-se o Índice de Vazamentos (IV), na indústria através da equação 2: 

IV =
EV

EF
 x 100% 

                                                                                                   Eq. [3] 

Onde: 

EV = número de equipamentos com vazamentos; 

EF = número total de equipamentos; 

Em posse dos valores do consumo mensal da indústria, e o volume de perdas identificadas, é possível 

calcular o índice de perdas (IP) através da equação 3: 

IP =  
VP

VM
 x 100% 

                                                                                                  Eq. [4] 

Onde: 

VP = volume de perdas (m³/mês) 

VM = consumo médio (m³/mês) 

Quadro 1: Perda estimada por aparelho sanitário 

 
FONTE: Golçalves et al (2006, p.34) 



4.5 VIABILIDADE FINANCEIRA 
Com base nos cálculos dos índices de perdas, vazamentos e percepção, foi possível identificar as 

ocorrências das maiores perdas e desperdícios no sistema hidráulico da indústria. Assim, se estabelecem 

ações a serem tomadas para que estas perdas sejam reduzidas ao máximo, seja pela simples conscientização 

dos usuários ou até mesmo a troca de aparelhos por outros que têm uma maior economia de água. 

Realizou-se o cálculo do valor reduzido do que é pago à companhia de saneamento, caso sejam 

cessadas as perdas no sistema, e um estudo do investimento de troca dos aparelhos ‒ considerando o custo 

com a mão de obra e material ‒ para em seguida estimar o tempo necessário de retorno do investimento, 

verificando assim se é viável tecnicamente e economicamente. 

 

5. RESULTADOS 
Após selecionar o edifício industrial no setor de fabricação de sacos plásticos, pelo seu grande 

potencial de redução de consumo de água no processo produtivo, realizou-se um breve diagnóstico, onde 

foi feita a estimativa do volume de perdas por vazamentos no sistema hidrossanitário e no sistema produtivo, 

podendo assim propor medidas para reduzir o consumo. Os resultados deste estudo serão expostos e 

detalhados a seguir. 

 

5.1 DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO 
A indústria, com sua abertura em 2002, tem como principal atividade a fabricação de embalagens de 

material plástico. A matriz possui 2549 m², com 59 funcionários. A filial possui 854 m², com 16 funcionários. 

Na figura 1 é mostrada como é a matriz e sua filial, e os ambientes de consumo de água. 

Os funcionários são divididos em dois turnos, o primeiro turno entra as 7 horas e sai as 17 horas, e o 

segundo entra as 15 horas e sai as 22 horas. 

Figura 1: Croqui da edificação 

FONTE: Autoria Própria 
 



5.2 DIAGNÓSTICO DOS PONTOS DE CONSUMO DE ÁGUA 
O diagnóstico do estado de conservação e das condições de operação dos equipamentos sanitários 

foi realizado mediante o cadastramento dos aparelhos, o consumo de água perdido no processo produtivo 

foi pelo cálculo da vazão que era reposto no sistema.  

Foram identificados dois poços artesianos, ambos possuem hidrômetros, sendo que o primeiro 

abastece a sede e a filial, e o segundo abastece a parte de vendas que não foi analisada na presente pesquisa. 

De forma geral, os aparelhos hidrossanitários apresentam bom estado de conservação. Poucos 

apresentam vazamentos, e somente uma bacia sanitária estava impossibilitada de utilização. Todas as pias 

presentam aparelhos economizadores. Assim, contabilizamos o total de 55 aparelhos. 

 

5.2.1 Bacias Sanitárias 

As bacias sanitárias apresentam bom estado de conservação, aparentemente são novas, todas 

possuem caixa acoplada com dupla vazão, 3 e 6 litros. A principal patologia encontrada foi a presença de 

filetes de água na marcação feita na bacia. Mediu-se a quantidade de água perdida em cada bacia com o uso 

de uma régua dentro da caixa acoplada, verificando quanto de água estava perdendo em determinado 

tempo. 

 

5.2.2 Chuveiros 

 Os chuveiros apresentam-se em quantidade reduzida, mas os que foram verificados apresentavam 

um estado de conservação insatisfatório,  necessitando de mais cuidados. Dois destes apresentaram 

vazamentos no registro de pressão. 

 

5.2.3 Mictórios 

Os mictórios são novos e apresentam bom estado de conservação com descarga hidromecânica, e 

dois deles apresentaram vazamentos, que foram identificados através do teste da demarcação com a caneta, 

para ver a quantidade de filetes de água. 

 

5.2.4 Lavatórios 

Os lavatórios analisados são de diversas marcas, mas todos apresentam torneiras hidromecânicas e 

aeradores. O tempo de acionamento das torneiras estava regulado, variando entre 4 e 8 segundos. Possuem 

bom estado de conservação, mas em alguns deles foram identificados alguns vazamentos visíveis. 

 

5.2.5 Pias 

As pias dos refeitórios apresentavam bom estado de conservação, e foi identificado somente uma 

com vazamentos visíveis. Todas apresentam aeradores.  

 

5.2.6 Torres de resfriamento 

A indústria possui duas torres de resfriamentos (uma localizada na empresa e outra na sua filial), 

cada torre é ligada em série a três tanques com capacidade de 1000 litros cada. 

 O ponto de maior consumo de água da indústria são as duas torres de resfriamento presentes, e 

para repor a perda por evaporação de água mantém-se uma mangueira ligada ao sistema, repondo água a 

aproximadamente 94 L/hora. 

   
5.3 ANÁLISE APARELHOS COM VAZAMENTOS 

A partir do estudo dos aparelhos identificados na empresa, foram identificados diversos aparelhos 

que apresentam vazamentos como podemos observar na Tabela 1.  



TABELA 1:  Aparelhos com vazamentos 

 Total Aparelhos com vazamentos 

Bacia Sanitária 18 6 

Lavatórios 17 5 

Pias 6 1 

Mictórios 5 2 

Chuveiros 7 2 

TOTAL 55 16 
                                                                                                                                                   FONTE: Autoria Própria.   

Identificou-se que grande parte dos vazamentos se encontram nos lavatórios e nas bacias sanitárias. 

Estes são os aparelhos de maior quantidade na edificação e os com maior frequência de uso. Os dois tipos 

de aparelhos juntos representam aproximadamente 70% dos vazamentos totais. 

 
5.4 CONSUMO DE ÁGUA 

Com os dados do consumo de água do ano de 2018, obtidos através das faturas emitidas pela 

Companhia de Abastecimento de Goiânia (SANEAGO) foi possível traçar o gráfico do consumo de água 

histórico, assim como a média mensal, que foi de 154302 L/mês. 

Através da literatura (SABESP,2017) identificamos o consumo estimado de água dos funcionários, 

sendo de 50 L/dia por funcionário. A empresa e sua filial apresentam o quadro de 75 funcionários, sendo 

assim o consumo dos funcionários é de 3750 L/dia. O que representa mensalmente cerca de 50% do consumo 

de água.  

A Figura 3 apresenta os valores da produção em quilogramas de matéria prima consumidas por mês, 

e o consumo de água em litros por mês, para fins de comparativo mensal durante o ano de 2018.  

Os meses de menor produção também tem um menor consumo mensal, o que comprova que a maior 

parte do consumo de água na indústria refere-se ao valor perdido pela evaporação de água no sistema da 

torre de resfriamento. 

O principal consumidor de água na indústria é a torre de resfriamento, e por esse motivo 

determinamos o indicador de consumo (Equação 5) sendo litros de água por quilogramas de sacos plásticos 

produzidos. Consideramos o mês de abril por ser o mês de maior produção e maior consumo de água. 
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Figura 3: Consumo Histórico e Produção Mensal 

FONTE: Autoria Própria 



IC =
162540

114311
= 1,42

Litros

Kg
produzido 

Eq. [5] 

 

Como visto, o consumo histórico variou bastante durante o ano. Analisou-se a produção e o consumo 

de água, e detectou uma relação entre eles, com o aumento da produção também há um maior consumo de 

água, visto que a produção necessita de uma grande quantidade de água para a transformação da matéria 

prima em polietileno. 

 

5.5 ÍNDICE DE PERDAS VISÍVEIS E NÃO VISÍVEIS 

Realizou-se o teste do hidrômetro para identificar as perdas não visíveis, e não houve alterações no 

período de uma hora. Portanto, concluiu-se que não há perdas não visíveis no sistema durante a realização 

do estudo. 

O índice de vazamentos (IV), relação entre o número de aparelhos com vazamentos e o total, foi 

definido conforme a Equação 6. 

𝐼𝑉 =  
16

55
= 29%  

Eq. [6] 

 

O volume de perdas foi calculado com base no estudo feito por Gonçalves (2006), mostrado na Tabela 

2. 

TABELA 2:  Quantitativo de Perdas. 

 
Aparelhos 

com 
Vazamentos 

Perda 
Estimada 

em um 
Aparelho 

Perda 
Total 

Bacias 
Sanitárias 

6 144 
864 

Lavatórios 5 8 
40 

Pias 1 10 
10 

Mictórios 3 144 
432 

Chuveiros 2 0,86 
1,72 

  Total 
1347,72 

                                                                                                                                                   FONTE: Autoria Própria 

 

O índice de perdas (Equação 7) por vazamentos foi calculado através da divisão do volume de perdas 

visíveis pelo consumo médio diário. 

 

𝐼𝑃 =
1347,72

7013,73
= 20% 

Eq. [7] 

A partir do estudo dos aparelhos identificados na empresa, foram identificados diversos aparelhos 

que apresentam vazamentos como podemos observar na figura 5. 



 

5.6 VIABILIDADE FINANCEIRA 

Feito o diagnóstico dos aparelhos hidrossanitários, foram identificadas as patologias. Com o intuito 

de conter os vazamentos, deve ser feita a manutenção dos aparelhos. No caso de gotejamento nas torneiras, 

ou filetes de vazamentos de água em bacias sanitárias e mictórios, recomenda-se a troca do anel de vedação 

e a troca do selo do tampão e/ou a regulagem da corrente que puxa o tampão para a descarga, 

respectivamente.  

Como os aparelhos presentes na indústria já são economizadores, recomenda-se apenas a 

manutenção periódica dos mesmos, para evitar possíveis vazamentos e que a redução de consumo desse 

estudo seja permanente.  

Com base no catalogo de preços da loja de materiais de construção, foi possível estimar o valor 

necessário para a manutenção dos aparelhos que apresentam vazamentos, considerando que uma das bacias 

sanitárias necessita que seja feita a troca completa e nas outras somente seja feita a troca do anel de 

vedação, segue na Tabela 3 os valores encontrados. 

TABELA 3: Preço dos produtos 

 Preço 
(R$) 

Quantidade 
Preço 
Final 

Kit Completo 
Acionamento 

Hydra Duo 
Deca 

179,9 1 

R$179,9 

Anel 
Vedação 

30,9 5 
R$154,5 

Base para 
Registro de 

Pressão Deca 
50,9 2 

R$101,8 

Anel de 
Vedação 
Mictório 

28 2 
R$56 

  Total R$492,2 
FONTE: Autoria Própria. 

 

Com relação a torre de resfriamento, propomos que seja feita uma cobertura no formato prismático 

para que quando a água quente da torre de resfriamento evaporar, ela condense sobre a cobertura, escorra 

para as canaletas laterais e retorne para o sistema da torre de resfriamento, como podemos ver pelo 

esquema da Figura 4. Essa ação diminuiria em pelo menos 50% as perdas no sistema das torres de 

resfriamentos. 

Figura 4: Esquema telhado para a captação da água evaporada 

FONTE: Autoria Própria 



Para a implantação desse sistema de cobertura foi feito um orçamento considerando que na empresa 

somente um tanque receberia a cobertura, visto que os outros dois encontram-se embaixo da torre de 

resfriamento o que impossibilita a colocação do telhado, já na filial como os três tanques encontram-se em 

série, seria feito apenas um telhado de 3m x 1m que cobriria os três tanques simultaneamente.  

Na Tabela 4 são apresentados os preços orçados no catálogo da loja de materiais de construção. 

TABELA 4: Quantitativo para a construção do telhado 

 
Preço Quantidade 

Preço 
Final 

Suporte de 
Fixação 

7,79 16 
124,64 

Bocal 
terminal 

15,99 3 
47,97 

Calha 
(300mm) 

145,90 3 
437,7 

Silicone 
Veda Calha 

39,90 1 
39,90 

Vidro 
Temperado 

(m²) 
100 8 

800,00 

  Total 1450,21 
    FONTE: Autoria Própria                                                                                                                                                

 

Sendo feito os reparos nos aparelhos sanitários e a construção da cobertura dos tanques o valor 

gasto ficaria em torno de R$2.000,00 reais, sem contar com a mão de obra.  

Considerando a tarifa da SANEAGO em 2019 de R$ 10,24 por m³, e que com essas intervenções 

haverá a redução de aproximadamente 38 m³/mês, o que daria em torno de R$400,00 de economia por mês 

na conta de água, e um payback de menos de 10 meses.  

O indicador de consumo que antes das intervenções era de 1,42 litros/kg produzido, após as 

intervenções cai para 1 litro/kg produzido, uma redução de quase 30%. 

Propomos também que a limpeza do chão da fábrica fosse feita reutilizando a água que já é coletada 

dos ar condicionados da empresa.  

Além de que sejam dadas instruções para os funcionários acerca de educação ambiental e de como 

podem economizar água. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo de caso apresentado neste presente trabalho propôs a implantação de um Programa de 

Conservação de Água em uma indústria de sacos de lixos da região Metropolita de Goiânia. Inicialmente foi 

feito o cadastramento dos aparelhos existentes, de forma a identificar as patologias existentes. Foi feita a 

estimativas das perdas no sistema, tanto não visíveis como as perdas visíveis, e assim foi possível realizar o 

estabelecimento de ações para reduzir o consumo. 

A maioria dos aparelhos apresentam bom estado de conservação, com apenas 29% dos aparelhos 

apresentando vazamentos. Os vazamentos encontrados representam cerca de 20% do consumo diário da 

indústria. Com isto, propomos que seja feita a manutenção ou a substituição dos aparelhos, visando a 

redução das perdas por vazamentos. 

Propomos que seja feita um telhado no sistema de refrigeração, buscando a diminuição das perdas 

por evaporação no sistema.  

As ações sugeridas apresentam um investimento relativamente baixo, visto que em menos de 1 ano 

a indústria já teria seu investimento de volta. Mas vale salientar que como estamos tratando de 

sustentabilidade, a análise da viabilidade financeira não deve ser o principal fator, devemos ressaltar a 



importância da conscientização da população quanto ao recurso finito que é a água.  
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