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RESUMO 
Este trabalho tem como intuito analisar se a instalação de equipamento economizador no sistema hidráulico de 
um prédio público contribui para um uso racional dos recursos hídricos, tendo como objeto de estudo a 
instituição de ensino público Faculdade de Tecnologia do Tatuapé - Victor Civita (FATEC Tatuapé). Para 
obtenção dos dados, realizou-se entrevistas com os gestores da faculdade e coletou-se a vazão e consumo de 
água antes e depois da instalação e utilização de um “dispositivo economizador”. Ao comparar o consumo de 
água entre os anos de 2014 e 2015, utilizando como referência os meses de Abril a Julho, notou-se que a 
adoção de equipamento economizador gerou resultados positivos quanto à redução de consumo, porém 
existem fatores inerentes à gestão de recursos hídricos que podem influenciá-lo, afetando diretamente o uso 
racional da água. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Uso Racional da água, equipamento economizador, gestão hídrica. 
 
 
INTRODUÇÃO 

A crise hídrica é um problema que muitos países estão sofrendo atualmente. Sendo a água um bem tão vital a 
humanidade, vários debates começaram a ser feitos quando este mal começou a preocupar a sociedade, com o 
intuito de encontrar medidas que reduzissem o consumo para que se tornasse possível atender a crescente 
demanda. Surgindo assim, na década de 1980, a questão do uso racional da água. No qual, um dos grandes 
responsáveis para alcançar esse objetivo são os equipamentos economizadores. 
Porém, para que os equipamentos economizadores tenham efetividade na busca pela economia dos recursos 
hídricos alguns fatores precisam ser analisados antes de serem adotados no sistema hidráulico de uma 
edificação. Mostrando assim, que a gestão hídrica adequada é um elemento primordial quando se trata do uso 
racional de água. 
Com isso, começou-se a estudar quais seriam as melhores maneiras de se administrar esse bem de consumo 
numa edificação. Segundo Oliveira e Gonçalves (1999), os seguintes passos devem ser seguidos: levantamento 
de consumo, conhecimento sobre o sistema hidráulico da edificação, elaboração de meios para se reduzir o 
consumo e por fim, avaliação da redução.  
Possuir uma rotina de inspeção no sistema a procura de vazamentos é um fator muito importante para que seja 
possível diminuir o desperdício de água numa edificação. Principalmente antes da instalação dos equipamentos 
economizadores, pois, de acordo com Neto e Júlio (2014), pode resultar na ineficiência de valores positivos de 
economia d’água. 
Portanto, esta pesquisa visa a contribuir com os estudos sobre o uso racional da água, fazendo a análise da 
eficiência de um dispositivo usado como equipamento economizador, para que assim a população tenha acesso 
a formas simples de diminuição do consumo d’água.  
O objeto de estudo foi a faculdade pública FATEC Tatuapé (inaugurada em agosto de 2011), a qual adotou no 
mês de março de 2015 um dispositivo simples, feito de Nylon, popularmente conhecido como “enforca gato”, 
com o intuito de se reduzir o consumo de água. Foi instalado em todas as torneiras hidromecânicas1 da 
instituição (um total de 46 abraçadeiras de Nylon, possuindo valor médio de R$0,20 por unidade), exercendo a 
função de controlar o tempo de fluxo d’água. A partir de então, analisou-se a eficácia dessa medida, com o 
objetivo de investigar se realmente houve uma redução no consumo de água. 
 

                                                 
1 Torneira hidromecânica funciona por meio de pressão manual, e seu fechamento é automático devido a pressão da água escoando. 
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CRISE HÍDRICA 

O clima tropical, equatorial e subtropical existente no território brasileiro favorece o nível de recursos hídricos 
de nosso país. Um dos fatores que torna o Brasil abundante na posse de água é o seu elevado índice 
pluviométrico (Figura 1), o qual, na maior parte do território, é superior a 1000 mm anual, tendo como 
exceções algumas regiões do Nordeste (inferior a 500 mm).  

 

 
Figura 1: Precipitação acumulada em 2014. Fonte: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

Embrapa, 2015. 
 

Além disso, os recursos hídricos subterrâneos também são responsáveis pela vasta disponibilidade de água que 
o Brasil sempre possuiu. O aquífero Guarani, por exemplo, é o maior produtor de água subterrânea, podendo 
abastecer 50 mil pessoas com apenas 50 metros de profundidade de seu poço. Contudo, a região Nordeste tem 
uma produção pequena de água subterrânea, devido ao seu clima semiárido, responsável pelo baixo volume de 
precipitação e alto índice de evapotranspiração (UNESCO, 2001). 
 
Com a diferença de disponibilidade de recursos hídricos pelo território brasileiro, vê-se que a distribuição de 
água é desequilibrada. Enquanto nas regiões mais populosas, como o Sudeste, que possui cerca de 40% do 
total de brasileiros, dispõe de apenas 6% de toda a água disponível no Brasil, na região Norte (com apenas 7% 
da população), há 69% dos recursos hídricos disponíveis em nosso país (GHISI, 2006). 
 
A falta de água potável disponível para consumo também está fortemente associada à poluição de mananciais. 
Tem-se como exemplo, a má administração brasileira das águas de suas bacias hidrográficas, o rio Tietê. O 
crescimento urbano da capital paulista, com a chegada de inúmeros imigrantes e indústrias, em conjunto com a 
falta de qualquer tipo de planejamento urbano, fez com que uma mancha urbana se espalhasse pela cidade, 
levando a população pobre às margens dos rios e córregos. A ausência de saneamento levou à poluição dessas 
águas. (JORGE, 2006). 
 
Além desse impacto ao rio Tietê decorrente da metropolização, houve também a questão de que a companhia 
elétrica Light dava preferência à produção de energia elétrica com as águas dessa bacia hidrográfica, agindo 
contra o uso para o abastecimento, ocasionando no abandono deste rio e consequentemente a omissão de sua 
gestão adequada. (JORGE, 2006). 
 
Nota-se atualmente, que a situação de disponibilidade hídrica começou a mudar, até mesmo num país com 
altos índices pluviométricos e de vazão de bacias hidrográficas começou a sofrer com a falta d’água. 
 
A grande crise hídrica que se abateu ao redor do mundo, a partir do século XXI, é amplamente discutida por 
pesquisadores que dizem que vários fatores a influenciam. Fatores esses ligados a todos os conteúdos 
apresentados anteriormente. Podendo ser citados,como exemplo, como uma crise por falta de gerenciamento e 
não realmente de falta d’água, ou então por problemas ambientais e econômico-sociais associados, e também 
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sendo agravada pela disponibilidade hídrica em função da demanda, assim como falta de projetos para 
solucioná-la. 
 
Dados apresentados no IV relatório de avaliação do IPCC - Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas, (AVILA, 2007) mostram que a mudança climática acontecendo na Terra pode ocasionar a escassez 
de água para mais de um bilhão de pessoas, se houver um aumento de temperatura superior a 2,4º 
(acondicionado pelo aumento contínuo da população e consumo de combustíveis fósseis). Com isso, as 
previsões sobre o abastecimento de água em várias localidades da Terra é extremamente crítica. 
 
No Brasil as mudanças climáticas começaram a ocorrer e a serem analisadas como fatores preocupantes. De 
acordo com notícias, abateu-se na Amazônia, em 2005, uma estiagem que chegou a diminuir alguns rios em 
seis centímetros por dia, fazendo com que essa seca fosse considerada como uma das maiores na história da 
região Norte. Prevê-se que a ocorrência de fortes secas nessa região aumente de 5% no ano de 2008, para 50% 
em 2030, e até 2100 chegue a 90%.  
 
No Nordeste a situação é ainda mais extrema. Segundo dados do IPCC (AVILA, 2007), o clima da região 
provavelmente mudará de semiárido para árido, diminuindo ainda mais a disponibilidade de recursos hídricos. 
Como previsão, conforme pesquisas da ANA (Agência Nacional de Águas, 2010) tem-se que 
aproximadamente 41 milhões de habitantes passarão por crise no abastecimento de água. 
 
Já nas regiões metropolitanas percebe-se com o decorrer dos últimos anos a diminuição nos índices 
pluviométricos e aumento na demanda, prejudicando assim o abastecimento público de água. 
 
É difícil encontrar pesquisas específicas sobre a diminuição de precipitações nas metrópoles, mas com os 
níveis sendo cada vez mais críticos, muitos debates começaram a ser feitos em torno desse assunto. Em 
entrevista, a pesquisadora de Ciências Atmosféricas da USP, Maria Assunção Silva Dias, diz que existe uma 
variação normal do clima, afinal entre os anos de 2009 e 2013 houve um índice pluviométrico acima da média, 
portanto seria normal esperar um período de seca logo após. 
 
Com os fatos apresentados anteriormente associados (mudanças climáticas, crescimento populacional e de 
demanda e poluição de recursos hídricos), a população foi levada a um esgotamento de possibilidades de 
manobras para disponibilizar este bem a todos. Com isso, estudos começaram a ser realizados para se reduzir o 
consumo e também o desperdício. De acordo com Gonçalves (2006), o uso racional da água começou a ser 
abordado na década de 1980, e tem como objetivo “o controle da demanda, através do consumo, preservando a 
quantidade e qualidade da água para as diferentes atividades consumidoras”. 
 
Para Oliveira e Gonçalves (1999) as ações que devem ser feitas para que a população faça o uso racional da 
água são: ações econômicas, que são estímulos financeiros, como exemplo pagar multa por ultrapassar certa 
quantidade de consumo ou obter desconto por diminuir; ações sociais, visando à conscientização dos 
consumidores, podendo ser feita por meio de campanhas educativas; e as ações tecnológicas que farão uso de 
novas tecnologias para haver uma redução no nível de consumo de água, como a substituição de equipamentos 
convencionais para economizadores de água e a avaliação e correção de vazamentos. 
 
 
EQUIPAMENTOS ECONOMIZADORES 

Os equipamentos ou dispositivos economizadores têm como objetivo diminuir o consumo de água e melhorar o 
desempenho dos aparelhos sanitários numa edificação, fazendo com que a ação dos usuários utilizando-os não 
tenha tanta influência na economia de água (GONÇALVES, 2006). 
 
Espelhando-se em países europeus que utilizam dispositivos economizadores responsáveis por controlar a 
vazão de água em locais públicos, diminuindo significativamente os gastos do Governo, a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) em conjunto com o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT) e a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), iniciaram em 1995 o 
Programa de Uso Racional da Água (PURA). 
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O programa tinha como finalidade a criação e disponibilização de equipamentos economizadores, assim como 
a análise de eficiência de seu uso. O campus da USP foi então usado como objeto de pesquisa e após seis anos 
da adoção do PURA (de 1998 a 2003), a universidade reduziu em 36% o seu consumo mensal e economizou 
R$46,61 milhões (SILVA, 2004). Essa análise também foi feita por outros pesquisadores, e a troca de 
dispositivos convencionais por economizadores, mostrou-se mais uma vez eficaz, ao resultar numa redução de 
134 litros/consumidor/dia para apenas 8 litros/consumidor/dia no caso da Universidade Estadual de Campinas. 
E em análise outra análise, o consumo de água diminuiu de 81,1 litros/consumidor/dia para 4,5 
litros/consumidor/dia. Atualmente há no mercado vários equipamentos que podem ajudar a alcançar resultados 
positivos como os apresentados anteriormente. 
 
O uso de água para fins higiênicos em geral são os maiores consumidores de água numa edificação (lavagens, 
toaletes e banho), tendo a bacia sanitária como um dos equipamentos que mais consomem água. 
 
Na década de 1980, o IPT iniciou estudos para a criação de válvulas de descargas reduzidas, que passaram a 
consumir em torno de 5 litros por acionamento, enquanto que as convencionais utilizavam de 12 a 15 litros a 
cada acionamento (HELLER e PÁDUA, 2006). 
 
Segundo Neto e Júlio (2014) há vários outros métodos responsáveis pela economia de água em bacias 
sanitárias, como: 
 
 Descarga dual (Figura 2), na qual há dois volumes diferentes de água para descarga (normalmente 6 e 3 

litros). Com esse dispositivo, o usuário se torna responsável pela escolha de qual nível de água será 
adequado, dependendo da quantidade de dejetos; 

 Bacia sanitária econômica (Figura 3), a qual utiliza apenas 2 litros de água por acionamento da descarga, 
desenvolvida com a ausência de sifão2, portanto os dejetos são direcionados diretamente pra rede de esgoto 
através de um basculante; 

 Descarga a vácuo (Figura 4) consome apenas 1,5 litros por descarga, sendo essa água apenas para limpeza 
da porcelana, pois os dejetos são levados através de ar. Porém, para o seu funcionamento é necessário 
energia elétrica. 

 

 
Figura 2: Sistema de descarga Dual, para instalação em qualquer modelo de caixa acoplada.  

Fonte: NETO e JÚLIO, 2014. 
   

 
Figura 3: Bacia sanitária que gasta apenas 2 litros por descarga. Fonte: NETO e JÚLIO, 2014. 

                                                 
2 Sifão é um dispositivo utilizado para o transporte de líquidos de certa altura para outra inferior. 
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Figura 4: Bacia sanitária com descarga a vácuo. Fonte: NETO e JÚLIO, 2014. 

 
A adoção de equipamento economizador também pode ser feita na torneira, na qual o consumo varia conforme 
o tempo e a vazão do escoamento de água, porém pode ser diminuído com alguns exemplos de dispositivos, a 
seguir (NETO e JÚLIO, 2014): 

 
 Torneira hidromecânica (Figura 5), que funciona por meio de pressão manual, e seu fechamento é 

automático, devido à pressão da água escoando. A economia de água, em relação às torneiras 
convencionais, varia entre 30% a 77%; 

 Registro restritor de vazão (Figura 6) é responsável por controlar a vazão de água da torneira, por meio de 
um parafuso, e podem gerar 60% de economia; 

 Arejador (Figura 7) reduz a vazão, assim como controla a dispersão d’água e podem economizar 50% do 
consumo de água. 

 

 
Figura 5: Funcionamento da torneira hidromecânica em três etapas: 

1ª – acionamento por pressão manual, 
2ª – escoamento da água, 

3ª – fechamento por pressão hidráulica. Fonte: NETO e JÚLIO, 2014. 
 

 
Figura 6: Dispositivo regulador de vazão. Fonte: NETO e JÚLIO, 2014. 

 

 
Figura 7: Torneira com arejador. Fonte: NETO e JÚLIO, 2014. 
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Para os mictórios, os aparelhos economizadores existentes no mercado podem fazer com que se obtenha uma 
economia de até 80% ou até mesmo de 100% (NETO e JÚLIO, 2014): 
 
 Válvula para mictório com acionamento por sensor (Figura 8), sua descarga, de 1,2 litros, é acionada 

quando se afasta do mictório. Como o usuário não pode controlar o tempo de acionamento, pois já está 
estabelecido, pode-se obter em uma economia de até 80%. Porém pode ser acionada acidentalmente se 
alguém passar muito próximo; 

 Mictório seco (Figura 9), a urina é despejada dentro de um cartucho, sem a necessidade de água, por ser 
liquida a própria gravidade a conduz para a tubulação; 

 Mictório com caixa acoplada (Figura 10), a água utilizada para a lavagem das mãos é reaproveitada como 
descarga. 

 

 
Figura 8: Válvula de descarga que funciona por meio de sensor de presença. Fonte: NETO e 

JÚLIO, 2014. 
         

            
Figura 9: Mictório seco, o qual utiliza cartucho para colotar urina. Fonte: NETO e JÚLIO, 2014. 

                 

       
Figura 10: Pia acoplada ao mictório. Fonte: NETO e JÚLIO, 2014. 

 
Porém, para que qualquer equipamento economizador tenha um desempenho adequado, diminuindo o consumo 
de água da edificação, é imprescindível um levantamento prévio sobre o sistema hidráulico. Obtendo assim, 
conhecimento sobre patologias3 existentes e a distribuição de consumo dos usuários, para que sejam adotados 
dispositivos nas peças sanitárias com consumo e desperdício mais elevados. (FIESP/CIESP, 2004; 
SAUTCHUK et al., 2005). 
 
Em prédios públicos, os ambientes sanitários são os maiores consumidores de água do total de um edifício, 
variando de 35% a 50%. E neles, também encontram-se, normalmente, o maior número de vazamentos, os 
quais ocorrem em torneiras e válvulas de descarga (SAUTCHUK et al., 2005; OLIVEIRA, 2013). 
 

                                                 
3 Patologia na construção civil significa que o edifício encontra-se com defeitos, impedindo-o de exercer suas funções de maneira ideal. 
No sistema hidráulico isso pode ocorrer devido a vazamentos visíveis ou não visíveis. Segundo Oliveira (1999), os vazamentos visíveis 
são escoamento e gotejamento de água, e os não visíveis são identificados por aparição de manchas de umidade, ruído de água mesmo 
quando nenhuma peça hidráulica está sendo utilizada, entre outras formas indiretas. 
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Nota-se que a manutenção do sistema hidráulico de um prédio é essencial para mantê-lo integro, atuando da 
melhor forma possível para que não exista desperdício de água. Pois, de acordo com o Manual de orientações 
de Conservação e Reúso de água feito pelo FIESP/CIESP (2004), a falta de manutenção no sistema hidráulico 
pode ocasionar na perda de 15% a 20% de água que a edificação recebe. 
 
Portanto, para que a utilização de um equipamento economizador seja efetiva, o sistema hidráulico deve 
encontrar-se livre de vazamentos, e após sua instalação faz-se necessário uma rotina de manutenção preventiva 
(NETO e JÚLIO, 2014; FIESP/CIESP, 2004). 
 
 
MÉTODOS DE PESQUISA 

A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise do consumo de água na instituição de ensino superior público 
FATEC Victor Civita – Tatuapé, localizada na cidade de São Paulo, na qual há em torno de 1100 alunos 
matriculados e 81 funcionários, divididos nos turnos matutino, vespertino e noturno. Este edifício foi escolhido 
por se tratar de uma construção nova (inaugurada em agosto de 2011), esperando-se assim que estivesse livre 
de patologias (responsáveis pelo desperdício exacerbado de água). 
 
Por meio de entrevistas com os gestores da instituição foi possível adquirir todas as informações necessárias 
para o estudo, como a ciência de que abraçadeiras de Nylon seriam instaladas nas torneiras hidromecânicas do 
prédio. 
 
Para que a análise da eficiência desse equipamento economizador fosse realizada, os seguintes dados foram 
coletados: o tempo de vazão de água sem esses equipamentos (nas torneiras dos banheiros masculinos e 
femininos dos oito andares do prédio) e após a instalação dos mesmos, o consumo de água (obtido por meio de 
contas de água do objeto deste estudo) antes e depois da instalação dos equipamentos economizadores. 
 
A partir dos dados adquiridos, os valores de consumo, em m3, de água dos meses de Abril a Julho foram 
comparados com os mesmos meses de 2014. Deve-se salientar que não foi possível obter o valor do mês de 
Agosto, pois a conta de água só pode ser disponibilizada após ser analisada pelo governo do Estado, o que não 
foi realizado até o fim desse estudo. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em entrevista realizada com os gestores da instituição, obteve-se que não há setores específicos para a 
manutenção do edifício, portanto não há um controle preventivo de danos ao edifício, sendo realizado em 
caráter emergencial, no qual uma empresa terceirizada é acionada para solucionar o problema. 
 
Por isso, ao adotar um equipamento economizador seria fundamental optar por algo que não necessitasse de 
uma manutenção especializada após sua instalação, e também, que possuísse um baixo custo para a instituição. 
Sendo assim, as abraçadeiras de Nylon (Figura 11) foram escolhidas. Porém essa medida foi adotada de forma 
empírica, por ser apenas citada em notícias, e não haver dados que comprovem sua eficiência. 

 

 
Figura 11: Abraçadeira de Nylon instalada em torneira 

hidromecânica da instituição FATEC Tatuapé. Fonte: Autor do Trabalho. 
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Após algum tempo da instalação das 46 abraçadeiras de Nylon, notou-se que alguns dispositivos foram 
arrancados das torneiras (até o fim dessa pesquisa, totalizam-se dez). Mostrando que, mesmo não sendo 
necessária uma manutenção especializada, seria ideal que os alunos e funcionários tivessem tido conhecimento 
sobre o objetivo desses dispositivos, evitando assim essas depredações. 
 
Portanto, a análise da média de tempo de vazão de água foi feita sem os equipamentos, com eles e na atual 
situação - alguns sendo tirados e outros mantidos – (Figura 12). 
 

 
Figura 12: Média de tempo de vazão da água escoando após acionamento de torneiras hidromecânicas. 

Fonte: Autor do Trabalho. 
 
Verifica-se que a diminuição de tempo é grande se considerado que há 18 banheiros e cerca de 1180 pessoas 
utilizando-os. Porém, a busca pela redução de consumo d’água passa a ter uma menor eficiência com alguns 
equipamentos sendo arrancados das torneiras. 
 
Com isso, expõe-se a importância de uma vistoria regular nas instalações hidráulicas de uma edificação, pois a 
procura por resultados positivos começam a ser alterados pela gestão inadequada do sistema predial. 
 
No caso da FATEC Tatuapé, seria necessário que, quando constatadas torneiras sem as abraçadeiras, os 
equipamentos fossem recolocados, para que o objetivo de se reduzir o consumo de água da instituição seja 
alcançado da melhor forma possível. Pois ao comparar a redução no tempo de escoamento da água quando 
todas as abraçadeiras estavam instaladas, com a atual situação (algumas sendo tiradas e outras mantidas), os 
valores são: 61,2% e 30,2%, respectivamente. Nota-se que no primeiro caso há uma diminuição muito 
significativa, no intervalo de tempo em que o usuário encontra-se consumindo água. 
 
Para que de fato a eficiência ou ineficiência dessa medida adotada pelos gestores fosse constatada, fez-se 
necessário uma comparação de consumo de água entre os meses em que o dispositivo estava instalado, com os 
mesmos meses do ano anterior (Figura 13). 
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Figura 13: Valores de consumo de água (em m3), dos anos de 2014 e 2015, adquiridos pelas faturas 

geradas pela Sabesp. Fonte: Autor do Trabalho. 
 
É necessário informar que no mês de maio ocorreu um vazamento nos canos de ligação com as caixas d’água, 
afetando de forma direta o objetivo de se promover o uso racional de água, com a utilização de uma 
abraçadeira de Nylon como equipamento economizador, pois ao usar os meses de abril, maio e julho (2015) 
como referência, a média mensal de consumo de água (Equação 1) seria de 88,7 m3, porém passa a ser 126,5 
m3 ao acrescentar o mês em que houve vazamento. 

 
Consumo médio = ∑ consumo mensal ∕nº de meses equação (1) 

 
Se os dados de 2015 (126,5 m3), forem comparados com os de 2014 - média de consumo de 132,25 m3, 
percebe-se que a adoção dos “enforca gato”, como dispositivo economizador, foi uma medida paliativa, já que 
há uma melhoria na questão de consumo d’água nas torneiras, mas não é capaz de sozinha solucionar o 
problema de desperdício dos recursos hídricos na instituição, devido principalmente ao vazamento, que gerou 
um aumento na média de consumo. 
 
E, também, porque as torneiras não possuem um uso tão considerativo de consumo, se comparada a outras 
peças do sistema hidráulico, como a bacia sanitária. À vista disso, para que essa medida se tornasse 
completamente eficaz, seria necessário à aplicação de outros equipamentos economizadores em peças do 
sistema hidráulico que possuam um maior valor de consumo. Assim como, uma rotina de inspeção na 
instalação hidráulica, à procura de patologias para que sejam corrigidas o quanto antes (GONÇALVES, 2006). 
 
Deve-se salientar que o consumo de água é uma medida influenciável. Vários fatores podem afetar sua baixa 
ou ascensão, sendo alguns deles: clima, hábitos, tamanho da população local, estações do ano, pressão da rede 
de distribuição, etc (FALKENBERG, 2005). Portanto, faz-se necessário que os valores de consumo de água 
continuem sendo coletados, em um longo período, para que assim uma análise mais ampla e verídica seja feita, 
levando em consideração que diversos fatores podem influenciar os resultados obtidos, não apenas a adoção 
das abraçadeiras de Nylon nas torneiras hidromecânicas. 
 
Constata-se assim, que a utilização dos “enforca gato” é uma medida que pode alcançar excelentes resultados 
quanto ao uso racional da água, e ainda tem como incentivo o fato de se gastar pouco para sua adoção (no caso 
da FATEC, apenas R$9,20), obtendo assim um payback4 muito rápido. Porém, essa medida precisa ser 
acompanhada de um planejamento para a gestão adequada das instalações prediais hidráulicas, para que assim 
fatores externos não prejudiquem sua eficiência. 

                                                 
4 Tempo em que o investimento feito é igualado ao lucro acumulado, podendo se analisar o retorno quanto aquela atitude a ser tomada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Promover o uso racional de água no estabelecimento público estudado torna-se complicado devido a grande 
burocracia que existe para se criar setores específicos de manutenção. Porém, pode ser alcançado com o 
trabalho em conjunto de toda a população local. 
 
Primeiramente, faz-se imprescindível a realização de campanhas que conscientizem os usuários, evitando, por 
exemplo, a depredação dos dispositivos que objetivam a redução do consumo de água, o qual ocorreu no 
objeto de estudo dessa pesquisa (na FATEC, houve até o momento, dez "enforca gato" retirados). 
 
E, para que a utilização de equipamento economizador tenha realmente uma eficiência significativa no uso 
racional de água, é primordial fazer um estudo prévio sobre o consumo em cada setor do sistema hidráulico. 
No caso da FATEC, a adoção das abraçadeiras de Nylon, nas torneiras hidromecânicas, foi feita de forma 
empírica, e quando analisado seus resultados, mesmo sendo positivos, notou-se que foi uma medida paliativa, 
precisando ser associada a outras ações para se tornar uma solução eficaz no objetivo de se reduzir o consumo 
de água da instituição. 
 
Com isso, nota-se a importância de uma análise de consumo, e acompanhamento durante todo o processo em 
se reduzir o volume de água usado e desperdiçado numa edificação, sendo a vistoria do sistema hidráulico, à 
procura de patologias, um item essencial para que não se eleve de forma exacerbada o nível de água 
consumido mensalmente. 
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