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Resumo: Nos tempos atuais, o que deveria ser um requisito básico tem sido um dos maiores desafios 

da humanidade, pois tem sido difícil garantir a equidade de acesso à água com qualidade e em 

quantidade suficiente. A cidade de Pedro II, localizada no Piauí passou de forma recorrente nos 

últimos anos por situação de emergência devido à queda de volume de água do açude Joana. A 

situação vivida pela população de Pedro II é delicada. Como a cidade fica em uma região serrana de 

nível alto, a água demora mais para chegar nos domicílios. O objetivo do trabalho é abordadar 

medidas de utilização de técnicas que ocasionem um alívio para a rede de abastecimeto de água, evitar 

possíveis desperdícios e consequentemente reduzir o consumo de água. Foram realizados 

levantamentos bibliográficos referentes utilização de equipamentos que reduzem o consumo de água 

para obter conhecimento e referencia no tema. Selecionou-se três empresas qualificadas pelo 

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) no Setorial da Qualidade de 

Aparelhos Economizadores.  
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ABSTRACT: Nowadays, what should be a basic requirement has been one of humanity's greatest 

challenges, as it has been difficult to ensure fair and sufficient access to water. The city of Pedro II, 

located in Piauí has been recurring in recent years due to an emergency situation due to the drop in 

water volume of the reservoir Joana. The situation experienced by the people of Pedro II is delicate. 

As the city is in a high-mountainous region, the water takes longer to reach the homes. The objective 

of this work is to discuss measures to use techniques that can reduce the water supply network, avoid 

possible waste and reduce water consumption. Bibliographical surveys were carried out regarding the 

use of equipment that reduces water consumption to obtain knowledge and reference in the subject. 

Three companies qualified by the Brazilian Program for the Quality and Productivity of Habitat 

(PBQP-H) were selected in the Quality Sector of Economizing Devices.  
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1. INFORMAÇÕES BÁSICAS  

Nos tempos atuais, o que deveria ser um requisito básico tem sido um dos maiores desafios 

da humanidade, pois tem sido difícil garantir a equidade de acesso à água com qualidade e em 

quantidade suficiente. 

Embora a sobrevivência dos seres humanos dependa deste recurso, muitos não estão 

verdadeiramente cientes da situação atual: vivemos uma séria crise mundial da água. A maioria dos 

problemas não está relacionada a quantidades absolutas, e sim, a maneira como a água é distribuída 

e como o conhecimento e os recursos associados a ela são disseminados. (SELBORNE, 2001 apud 

SILVA, 2008)  

O consumo excessivo das águas da superfície, a poluição de rios e lagos, a extração excessiva 

das águas subterrâneas e as práticas de irrigação ineficientes tem causado um estresse hídrico. (ANA, 

2009 apud CAPALBO; PEDROZO; SUZUKI, 2017)  

O clima brasileiro caracteriza-se por ter um período seco e um período úmido, ou seja, as 

precipitações não são distribuídas uniformemente ao longo do ano, portanto os reservatórios 

utilizados para abastecimento, devem acumular água o suficiente para a demanda nos períodos de 

estiagem (ANA, 2016 apud CAPALBO; PEDROZO; SUZUKI, 2017).  

A cidade de Pedro II, localizada no Piauí passou de forma recorrente nos últimos anos por 

situação de emergência devido à queda de volume do açude Joana em período de B-R-O-BRÓ, 

classificado como os períodos mais quentes e de estiagem no estado. Como medida mitigadora, a 

cidade tem sido abastecida por 6 poços tubulares, contudo esse sistema não tem atendido a demanda 

populacional. Tendo em vista esse problema, serão abordadas medidas de utilização de técnicas que 

ocasionem um alívio para a rede, evitem possíveis desperdícios e consequentemente reduzam o 

consumo de água.  

A situação vivida pela população de Pedro II é delicada. Como a cidade fica em uma região 

serrana de nível alto, a água demora mais na chegada dos domicílios da população.  

2. PREPARAÇÃO DO ARTIGO  

A metodologia aplicada foi desenvolvida a partir de estudos e análise de dados a respeito do 

tema do trabalho.  

Foram realizados levantamentos bibliográficos referentes a captação de água da chuva e 

utilização de equipamentos que reduzem o consumo de água, afim de reduzir a vazão de água 

solicitada da rede.  
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2.1. Descrição do Estudo  

Pedro II é um município do estado do Piauí, possui uma população de 37.496 habitantes, 

possuindo 9783 domicílios particulares, segundo o CENSO de 2010 do IBGE. Está localizada na 

microrregião de Campo Maior, limitando-se com os municípios de Domingos Mourão, Lagoa de São 

Francisco e São João da fronteira ao norte; Milton Brandão, Buriti do Montes e Jatobá do Piauí ao 

sul; Capitão de Campos a oeste; e estado do Ceará a leste compreende uma área irregular de 1.948 

km².  

A residência em estudo, possui dois dormitórios e serão adotados quatros moradores, ou seja, 

dois moradores por dormitório. 

 Para o trabalho será utilizado um domicílio teórico, localizado no município de Pedro IIPI. 

O lote possui 200m², dois moradores por dormitório, um carro e um jardim de 6,1m². 

 

 2.2. Dimensionamento do projeto 

Mecanismo poupador de água Definidos os equipamentos, é realizado o cálculo da demanda 

de água por equipamento para os componentes convencionais, sem utilização de poupadores de água. 

Para isso, serão utilizados os parâmetros de engenharia para estimativas da demanda residencial de 

água.  

Em seguida, é feita uma pesquisa para a determinação dos mecanismos poupadores de água 

que serão utilizados no trabalho, que estejam dentro dos parâmetros de desempenho especificados 

nas Normas Técnicas Brasileiras.  

Cálculo de consumo de água 

 Será utilizada a demanda encontrada para o vaso sanitário com a utilização de mecanismo 

poupador de água. Serão levantados também dados de demanda de água para lavagem de carros e 

rega de jardim.  

Dados pluviais do município  

Os dados pluviométricos foram coletados de isoietas médias mensais no período de 1977 a 

2006.  

Área de cobertura  

Tendo acesso à planta de cobertura, será possível calcular a sua área de captação, que 

corresponde à projeção do telhado na horizontal.  

Vazão de projeto  
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Para a determinar a vazão de projeto, de acordo com as diretrizes da ABNT NBR 

10844:1989, Instalações prediais de águas pluviais. Serão necessárias a intensidade pluviométrica e 

a área de contribuição da cobertura.  

Os parâmetros ajustados com base nos dados pluviométricos da localidade para o cálculo da 

intensidade pluviométrica, serão consultados em estudos das chuvas intensas no estado do Piauí.  

Para a determinação da intensidade da chuva, será necessário também definir o tempo de 

retorno e a duração da precipitação, que serão definidos de acordo com as recomendações da Norma. 

Cálculo do volume de captação  

O cálculo do volume de captação será realizado a partir da NBR 15527:2007, Água de Chuva 

– Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. A partir da Equação , será 

possível encontrar o volume mensal de água da chuva aproveitável:  

V = P x A x C x n fator de captação  

 

2.3. Análise técnica dos resultados  

Mecanismo poupador de água Tendo conhecimento do consumo de água mensal tanto de 

equipamentos convencionais como com a utilização de poupadores, será feito um comparativo entre 

eles podendo mensurar a economia de água a ser obtida com a adoção destes mecanismos. Os valores 

de demanda de água em L/min dos componentes convencionais foram retirados da Figura 1. Em que: 
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Figura 1: Parâmetros de engenharia para estimativas da demanda residencial de água 

• Chuveiro Segundo a figura acima, a vazão do chuveiro mais provável é de 0,15 litros/ 

segundo. 

• Vaso sanitário Para o vaso sanitário, o volume estimado por acionamento de descarga foi de 

9 litros/descarga.  

• Pia da cozinha Na pia da cozinha, a vazão estimada foi de 0,15 litros/segundo  

• Pia do banheiro A pia do banheiro, possuiu a mesma estimativa da pia da cozinha de 0,15 

litros/segundo de vazão. 

 

Para o cálculo da economia de demanda destes componentes, foram consultados catálogos 

de três empresas: Deca, Docol e Fabrimar, representados nos Quadros 2, 3 e 4. Estas empresas estão 

denominadas como qualificadas pelo Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, 

pois estão em conformidade com os requisitos de desempenho especificados nas Normas Técnicas 

Brasileiras.  
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Como a intenção do trabalho é obter o maior consumo de água possível, foram selecionados 

os equipamentos com menor demanda de vazão.  

As três empresas apresentaram nos seus respectivos catálogos torneiras que economizam 

água, no entanto, os seus redutores de vazão apresentaram uma economia mais relevante. Obtendose 

assim, uma vazão de 1,8 l/min nos três casos, que será a vazão adotada.  

Para o presente trabalho o modelo de chuveiro a ser utilizado é o da Deca, pois é o que 

apresenta menor vazão, que corresponde a 6 l/min.  

Para obter a vazão demandada do vaso sanitário, utilizou-se a média dos dois valores 

fornecidos no Quadro 3. Então, obteve-se um valor de 4,5 litros/uso.  

De acordo com os dados levantados, elaborou-se uma tabela comparativa para a análise de 

consumo de água entre equipamentos convencionais e poupadores: 

 

Quadro 1: Comparação entre vazões convencionais e poupadoras. Fonte: Os Autores, 2018. 

Comparando os dados levantados para equipamentos convencionais e poupadores, foi 

possível chegar nos seguintes resultados: 

➢ Torneiras  

• Pia da cozinha  

Adotando-se a vazão da torneira convencional de 9 L/min, com duração de uso de 4 minutos 

por pessoa/dia, o consumo mensal será de 4320 litros. Utilizando o arejador, a vazão da pia será de 

1,8 L/min, com duração de uso de 4 minutos por pessoa/dia, o consumo mensal será de 864 litros. 

Foi possível obter uma economia de água de 80%.  

• Pia do banheiro  

Da mesma forma da pia da cozinha, para a pia do banheiro, adotando-se a vazão da torneira 

convencional de 9 L/min, com duração de uso de 4 minutos por pessoa/dia, o consumo mensal será 

de 4320 litros. Utilizando o arejador, a vazão da pia será de 1,8 L/min, com duração de uso de 4 
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minutos por pessoa/dia, o consumo mensal será de 864 litros. Foi possível obter uma economia de 

água de 80%. 

➢ Chuveiro 

Utilizando o chuveiro convencional com vazão de 9 L/min, com duração de uso de 7,3 

minutos e cada pessoa usando-o uma vez ao dia, o consumo mensal será de 7884 litros. Utilizando o 

chuveiro poupador com vazão de 6 L/min, com duração de uso de 7,3 minutos e cada pessoa usando-

o uma vez ao dia, o consumo mensal será de 5256 litros. O consumo de água será de 33,33%.  

➢ Vaso sanitário  

Adotando-se a vazão do vaso sanitário convencional de 9 L/uso, com 5 acionamentos por 

pessoa/dia, o consumo mensal será de 5400 litros. Com a utilização de válvula de descarga de duplo 

acionamento, a vazão da bacia será de 4,5 L/min, com 5 acionamentos por pessoa/dia, o consumo 

mensal será de 2700 litros. Tem-se uma economia de água de 50%.  

Considerando que todos os equipamentos poupadores serão aplicados, a economia mensal 

será de 12240 litros. 

3. CONCLUSÃO  

O trabalho é uma forma de sensibilizar à preservação da água, pois, foi comprovada 

tecnicamente a economia e aplicação dos dispositivos poupadores de água. Obteve-se a economia 

para pia de cozinha e banheiro de ( 80% ), chuveiro ( 33,33% ), vaso sanitário ( 50% ) Totalizando 

12240 litros reduzido por mês. A elaboração de estudos, a divulgação de dados sobre as alternativas 

e a constante discussão sobre o tema são fundamentais para o planejamento, implementação e a 

aceitação da população ao método escolhido. 
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