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RESUMO – A água é um recurso escasso, imprescindível à vida e que está em risco em âmbito 
global. Problemas graves ocorrem à população humana quando este insumo não é gerido 
adequadamente. Os resultados na esfera global dependem dos resultados nas esferas nacionais. Por 
sua vez, os bons resultados nacionais, dependem das esferas regionais e locais com ações pontuais 
devem estar munidas de informações e de apoio para executar os planos e diretrizes de redução de 
consumo de água para manutenção à vida. O trabalho em questão tem como foco na aplicação e na 
adaptação do Programa de Uso Racional da Água (PURA), para redução de demanda de água em um 
shopping center de grande relevância na indústria do varejo, localizado na cidade do Rio de Janeiro. 
Para serem aplicadas ações relevantes para redução de consumo de água do PURA, necessita- se 
previamente de um grande planejamento, análise em campo e investigações de extrema 
complexidade, que em sua grande parte exigem a atuação de profissionais específicos e bastante 
qualificados, recursos indisponíveis no momento do estudo prático. Ao final da aplicação do método, 
propõe-se um fluxograma estabelecido para a tipologia estudada, criado a partir das necessidades e 
limitações enfrentadas ao longo do estudo.  
. 
 
ABSTRACT– Water is a scarce resource, essential for life and is at in global risk. Serious problems 
occur in the human population when this input is not generated. Results at the global level depend on 
results at national levels. In turn, the good national results, depending on regional and local areas with 
specific actions, must be provided with information and support to execute plans and guidelines for 
reducing water consumption for the maintenance of life. The work in question focuses on the 
application and adaptation of the Rational Use of Water Program (PURA), to reduce the demand for 
water in a shopping center of great importance in the retail industry due to its size, located in the city 
of Rio de Janeiro . January. For relevant applied actions to reduce water consumption at PURA, great 
planning, field analysis and extremely complex investigations are required, which for the most part 
perform professional and widely used activities, resources unavailable at the time of the practical 
study. At the end of applying the method, request a flow chart established for the studied typology, 
created from the needs and restrictions applied throughout the study. 
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1) Afiliação: Times New Roman, 8 pt com endereço completo, fone, fax e e-mail 
2) Afiliação: Times New Roman, 8 pt com endereço completo, fone, fax e e-mail 



  
    
 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

2 

 

 

INTRODUÇÃO 

O recurso hídrico é o pilar principal do desenvolvimento sustentável. A gama de atividades 

que ele suporta conduz à crescimento econômico, erradicação da pobreza e sustentabilidade 

ambiental. De segurança alimentar e energética até a saúde humana e ambiental, a água contribui para 

uma melhora no bem-estar social, afetando a vida de milhões de pessoas (UNESCO, 2019). 

A água se insere também nos cenários globais de conflitos, já que desde 3000 a.C tem-se 

registros de grandes disputas pelo recurso, totalizando 655 até 2018. (WORLD WATER, 2018). Em 

2017, a água foi o fator central de conflitos em no mínimo 45 países (WORLD ECONOMIC FORUM, 

2019). O relatório de riscos globais gerados pelo World Economic Forum (WEF), posicionou as crises 

hídricas entre os 5 maiores potenciais de riscos em termos de impacto relacionado por oito anos 

consecutivos (WEF 2019, apud UNESCO, 2019).  

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com os seus ODS, marca uma nova era 

de universalidade. Os 193 países da Assembleia Geral das Nações Unidas se comprometeram a 

erradicar a pobreza e alcançar o desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões de modo 

justo, igualitário, transparente e inclusivo, garantindo que as necessidades relacionadas à água e ao 

saneamento são satisfeitas em sua total amplitude, inclusive aos que se encontram em situações 

vulneráveis. (WWAP, 2019)  

Munir os tomadores de decisão com ferramentas que mostram as consequências amplas das 

decisões tomadas em relação aos recursos hídricos, assim como sua inércia, pode contribuir 

substancialmente para um melhor gerenciamento do recurso em geral, reduzindo assim as ameaças e 

os impactos adversos. Políticas hídricas e energéticas que são geralmente criadas por diferentes 

departamentos ou ministérios deverão ser, o quanto antes, integradas, estruturadas e coordenadas.  

(WWAP, 2015)  

Planos de intervenções estruturados têm alto potencial de mudança positiva no cenário da 

demanda pelo recurso hídrico. No Brasil, suportado pelos relatórios da ANA, que tem o objetivo 

principal de fornecer as principais informações sobre as condições hídricas nacionais e estaduais, pela 

PNCDA com os seus respectivos DTAs, com o PCA e suas derivações como o PURA, a criação de 

planos de intervenção visando a redução de demanda hídrica em todas as potenciais localidades se 

torna facilitada.  
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Ciente então das ações estruturadas, implementadas e monitoradas de forma sistemática, 

abrangendo todos os países do globo, busca-se os desdobramentos regionais e locais no território 

brasileiro. Com isso, confirma-se o alinhamento das políticas e das ações nacionais em prol do 

objetivo maior, comum à toda a humanidade no que se refere ao uso sustentável do recurso hídrico.  

Desta forma, para corroborar a utilidade, eficiência e eficácia destes métodos, no âmbito local, 

aplicou- se o método PURA para redução de demanda em um grande shopping center a partir de um 

estudo prático em uma academia localizada no interior deste empreendimento. Esta edificação 

representa a tipologia da indústria do varejo com grande impacto para a sociedade, dada as suas 

características infraestruturais e econômicas.  

MÉTODO PURA PARA REDUÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA 

O programa PURA, criado em 1995, foi concebido por meio de um convênio entre a Escola 

Politécnica da USP, através do laboratório de sistemas prediais, a Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo (SABESP) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) (Oliveira, 1999). 

Esta criação buscou resultados perenes de economia de água com a redução de desperdícios, em 

congruência com o Programa Nacional de Combate ao Desperdício de água (PNCDA, 1999).  

Essa metodologia apresenta diretrizes para a realização de um diagnóstico do sistema. Em 

função deste, elabora-se um plano de intervenção para a redução de consumo de água elaborado em 

função das características físicas e funcionais do sistema e que contemple todas as ações possíveis, 

com ênfase para aquelas com maior potencial de redução de consumo, de tal forma a proporcionar 

maior ganho para os níveis dos sistemas prediais, dos sistemas públicos e dos sistemas hidrográficos. 

A metodologia proposta sistematiza as intervenções a serem realizadas em uma edificação de tal 

forma que as possíveis ações para redução de consumo de água sejam resultantes de um conhecimento 

amplo do sistema e, dessa forma, garantindo os níveis mínimos desejáveis de uso e de desperdícios 

de água.  

A metodologia PURA é estruturada em 4 etapas, conforme os fluxogramas apresentados a 

seguir (figura 1):  
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Figura 1 – Etapa 1 - Auditoria do consumo de água, Etapa 2 - Diagnóstico do consumo de água no edifício, Etapa 3 - 
Plano de intervenção e Etapa 4 - Avaliação do impacto de redução do consumo de água (Adaptado de Oliveira, 1999)  
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Na Etapa 1 de auditoria do consumo de água são levantados o conjunto de informações e 

observações preliminares do sistema hidráulico e dos procedimentos dos usuários nas atividades que 

utilizam a água. Antes de implementar quaisquer ações que promovam a redução de desperdícios e 

de volumes utilizados em um sistema é essencial verificar como a água é consumida e, se possível, 

levantar as áreas grandes consumidores do sistema, que variam em função da tipologia do edifício. 

Propõe-se que a auditoria do consumo de água seja realizada fazendo-se o levantamento do histórico 

do indicador de consumo de água e do levantamento do edifício. O histórico do consumo de água 

constitui-se do levantamento dos valores de consumos mensais de água, relativos aos últimos doze 

meses, para os edifícios com sistema de medição antes do PURA. Ainda neste etapa também é feito 

o levantamento dos agentes consumidores que permite então o cálculo do indicador de consumo e um 

diagnóstico premilminar. Por fim, é feito um levantamento documental do sistema hidráulico do 

edifício. Na Etapa 2, após a conclusão do levantamento do edifício e do processamento dos dados, 

elabora-se o diagnóstico de consumo de água apresentando as condições de operação do sistema 

hidráulico, como a água é utilizada e as perdas provenientes de vazamentos. Na etapa 3, Oliveira 

(1999), propõe que o plano de intervenção seja implementado com cinco ações (Campanha de 

conscientização, Correção de vazamentos, Substituição de sistemas e componentes convencionais por 

economizadores de água, edução de perdas e indicativos de reaproveitamento de água em sistemas 

hidráulicos especiais e Campanha educativa para usuários específicos. Na Etapa 4, para a avaliação 

do impacto de redução do cinsumo de água, que ele seja calculado considerando-se, no mínimo, 15 

dias de avaliação. A avaliação da redução do consumo de água deve ser feita após a implementação 

de cada uma das ações fazendo-se a leitura no hidrômetro diária, semanal ou mensalmente e 

observando-se a redução do consumo de água nos respectivos períodos.  

ESTUDO PRÁTICO – ADAPTAÇÃO DO MÉTODO PURA PARA SHOPPING CENTERS 

Hoje vistos como minicidades, os shopping centers conseguem disponibilizar em sua estrutura 

física uma diversidade abrangente de serviços e atividades, potencializando assim, a atração de 

milhões de pessoas ao mês. Com o aumento deste fluxo, aumenta-se a utilização de água que é 

primordial para manutenção da maioria das atividades dentro deste tipo de empreendimento. A 

tendência de ampliação da rede de shopping centers no Brasil, (ABRASCE, 2019) agrava ainda mais 

o cenário de consumo do insumo citado e coloca uma responsabilidade nas administrações dos 

shoppings na verificação pontual dos consumos de água das lojas existentes.  
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O método Pura foi aplicado em um grande shopping center do estado do Rio de Janeiro e 

foram necessários alguns ajustes. Além disso, neste estudo, houve a necessidade de se convencer, 

com argumentos técnicos e financeiros, a gerência da academia para poder se aplicar o método na 

edificação.  

Foi necessária a adaptação e inclusão de etapas do PURA elencadas como primordiais para o 

sucesso do projeto, resultando em uma adaptação ao método apresentado por Oliveira (1999), para a 

tipologia de shopping center. As etapas foram implementadas e criadas de visando a maior 

confiabilidade dos resultados, a máxima redução de custos e a maior facilidade de implementação e 

manutenção.  

As etapas adaptadas/criadas ou adaptadas estão dispostas no quadro 1 

Quadro 1 – Itens do fluxograma adaptados/criados 

Item Adaptado/Criado Descrição  

Representatividade dos custos por 
área de consumo  

Etapa necessária para analisar qual é a área consumidora de 
maior relevância em termos de custos com o recurso hídrico 
no shopping. 

Avaliação da demanda da área de 
maior consumo - "Lojista"  

Etapa necessária para estratificar e verificar qual é o ponto de 
consumo mais relevante dentro da categoria definida acima  

Teste de vazão em campo dos 
pontos hidráulicos  

Etapa necessária para basear todas as estimativas de redução, 
com base nas vazões reais dos pontos hidráulicos . 

Análise dos pontos hidráulicos de 
maior consumo  

Etapa necessária para definir qual o ponto hidráulico crítico de 
todo o sistema, o qual será definido como ponto focal de todo 
o estudo de redução de consumo. 

Procedimento dos usuários  

 

Etapa necessária para estimar o consumo, de forma analítica 
por probabilidade e estatística, qual o consumo do ponto crítico 
definido anteriormente. 

Histórico do consumo de água dos 
últimos 12 meses  

Acrescentou-se a verificação deste histórico utilizando a 
ferramenta de telemetria, medição remota online em 
hidrômetros transmissores de rádio frequência.  

Representatividade do maior 
consumidor no consumo global  

Etapa necessária para analisar qual é o impacto do ponto 
crítico, a fim de verificar a sua relevância em relação ao 
consumo global.  

A seguir apresentam-se os fluxogramas adaptados (figura 2), sugerido para a tipologia 

shopping center:  
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Figura 2 – Adaptação do Método PURA - Etapa 1 - Auditoria do consumo de água, Etapa 2 - Diagnóstico do consumo 
de água no edifício, Etapa 3 - Plano de intervenção e Etapa 4 - Avaliação do impacto de redução do consumo de água.  

A Etapa 1 foi realizada inicialmente para o shopping como um todo, avaliando suas fontes de 

abastecimento, as categorias de consumidores nele existente e suas proporções de custo financeiro e 

de volume de água consumida. Em seguida foi feita a auditoria da academia inserida dentro deste 

empreendimento, tipologia analisada e elencada como maior consumidora. Em relação ao consumo 

total de água utilizada, a academia, sozinha, detém uma representatividade de 18%, ficando ainda 

com um consumo anual total – 27.262 m3. 
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Nesta etapa foi adicionado o procedimento de teste de vazão em campo dos pontos 

hidráulicos, pois o projeto hidráulico da academia continha algumas limitações que impediam a 

aplicação completa do PURA. Logo, decidiu-se estimar as vazões dos pontos de utilização para 

posteriormente registrar quais são os maiores consumidores, que forem configurados como 

prioridades na execução. Com as vazões registradas e com a quantidade dos pontos hidráulicos 

levantada, identificou-se o consumo nos chuveiros, com 71% de representatividade em relação ao 

total de vazão dos pontos de utilização. Através de pesquisa entrevista foram extraídos alguns 

indicadores: Duração média do banho por pessoa (4 min), População diária que utiliza o chuveiro 

(627 pessoas),  Vazão média dos chuveiros (35 l/min) e Custo médio do metro cúbico de água cobrado 

em 2018 (R$ 24,05). Os principais resultados da Etapa 1 estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Estimativa do consumo de água nos chuveiros – ano 2018 
Índices  Global  39 chuveiros  Consumo chuveiros/total  
Média de consumo mensal (m3)  1.692  561  

33% Consumo anual (m3)  20.306  6.727  
Despesa anual  R$ 488.359,30 R$ 161.777,62 

Na Etapa 2, a ferramenta de telemetria permitiu a confirmação de um vazamento na rede 

hidráulica interna da academia. O problema do vazamento foi sanado aproximadamente 4 meses 

depois que se iniciou. Estima-se que foram perdidos mais de 7.300 m3 de água, o que equivale à um 

consumo de quase um ano em um apartamento com 4 pessoas. Os prejuízos financeiros foram 

calculados em mais de R$ 170.000,00 para a gerência da academia, o que equivale a um estouro de 

35% em relação ao seu gasto total anual com água.  

Na Etapa 3, o diagnóstico anterior mostrou um grande vazamento na linha hidráulica da 

edificação, porém este foi corrigido pelas equipes de manutenção envolvidas e o indicador de 

consumo se estabilizou. Após essa correção, o Plano de Intervenção, buscou reduzir o consumo das 

condições de operação que já não eram adequadas com base nos levantamentos dos pontos e suas 

respectivas vazões verificadas. Foi necessário buscar metodologias e tecnologias economizadoras 

existentes no mercado para tornar o projeto de redução de consumo viável.  Considerou-se a opção 

de utilização de redutores de vazão para chuveiros, solução  pontual que não coloca em risco o sistema 

hídrico da academia, com o melhor custo-benefício, oferece o menor risco e com a menor 

complexidade de implementação.  
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Por fim na Etapa 4, foi feita a avaliação de redução do consumo, através de comparações e 

análises do funcionamento do dispositivo economizador instalado, respeitando os 30 dias de intervalo 

para adaptação do usuário desde a instalação (maio de 2019). Comprovou-se então, que após a 

instalação dos redutores de vazão, a economia de água global atingiu índices de 19%, 29% e 35% nos 

meses de maio, junho e julho respectivamente, sendo o payback, atingido em 4 dias, um dia a menos 

do que o previsto na fase de planejamento.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O contexto mundial do recurso hídrico é preocupante pois as dificuldades caracterizadas pela 

desigualdade, pobreza, doença, dentre outros, ainda assolam bilhões de pessoas, ao passo que a 

população continua crescendo. Para evitar um colapso de proporções inimagináveis, as grandes 

organizações internacionais, por meio de conferências e debates, promulgaram um calendário de ação 

frente ao desenvolvimento sustentável, a partir da Agenda 2015 com os Objetivos Sustentáveis do 

Milênio, e em sequência, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, pela Agenda 2030.  

Em relação a realidade hídrica brasileira, observa-se que o governo brasileiro, desde 1999, se 

mantém alinhado com as diretrizes internacionais frente aos ODS, sustentando a tomada decisões dos 

setores público e privado nas esferas regionais e locais, munindo-os com informações primordiais 

contidas nos DTAs, PCAs, nos relatórios da ANA e do PNSH. 

No âmbito local então, dá-se enfoque à redução de consumo de água de grandes 

empreendimentos como shoppings centers, a partir da aplicação do método PURA. Essa ação buscou 

promoer o uso racional do recurso hídrico em uma edificação que tem a capacidade de atrair milhões 

de pessoas ao mês. Também possibilitou um aumento de visibilidade das novas práticas sustentáveis 

no ramo do varejo e permite o efeito em cascata, potencializando a redução de consumo local, regional 

e consequentemente nacional. Procurou-se seguir fielmente as quatro etapas do método PURA: 

auditoria do consumo de água, diagnóstico, plano de intervenção e avaliação do impacto de redução. 

No entanto, as tipologias de edificação “shopping center”, e mais especificamente, “academia”, não 

estavam contempladas no método por falta de estudos disponíveis. Dessa forma, foi proposto um 

fluxograma próprio do método utilizado para redução de consumo de água na tipologia faltante 

comentada anteriormente.  
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Da mesma forma, conclui-se que o método proposto resultou em reduções expressivas em 

termos de consumo e custos financeiros para o empreendimento, sem afetar a experiencia do usuário 

final. O estudo prático apresentou resultados bastante satisfatórios e que mostraram que os níveis de 

consumo de água puderam ser diminuídos mantendo o desempenho do sistema e o grau de satisfação 

dos usuários, reduzindo os valores das contas de água e, além disso, contribuindo para a conservação 

dos recursos hídricos.  
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