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RESUMO --- As grandes aglomerações urbanas, aliadas à baixa disponibilidade hídrica, levam a 
Região Metropolitana de São Paulo a enfrentar problemas pela escassez de água. Aliado a isso, o 
custo da água nas grandes cidades passou a ser significativo para muitas empresas, implicando 
diretamente em seu desempenho financeiro e competitividade no mercado. Para solucionar este 
problema e atender às necessidades de consumo de água, diversas são as iniciativas para promover a 
conservação e o uso racional deste recurso, em residências, comércios e indústrias. Uma destas 
iniciativas é a implantação de programas de uso racional da água, ferramentas úteis na organização 
de ações para redução do consumo e na análise de fontes alternativas para abastecimento. Neste 
trabalho apresenta-se a solução encontrada pela empresa Consórcio dos Concessionários 
Volkswagen (CCVW), localizada no município de São Paulo/SP, que implementou um programa de 
uso racional da água que inclui a utilização da água captada pelo sistema de drenagem do subsolo 
em conjunto com o aproveitamento de águas pluviais, para a alimentação de banheiros e limpeza 
geral. São apresentados e avaliados os resultados alcançados pela empresa, que demonstram a 
viabilidade econômica da utilização deste tipo de solução em consumidores comerciais. 

ABSTRACT --- The great urban gatherings, allied to the low water readiness, take the 
Metropolitan Area of São Paulo to face problems for the shortage of water. Ally to that, the cost of 
the water in the great cities started to be significant for a lot of companies, implicating directly in 
their financial acting and competitiveness in the market. To solve this problem and to assist to the 
water consumption needs, there are several initiatives to promote the conservation and the rational 
use of this resource in residences, commerce and industries. One of these initiatives is the 
implantation of programs of rational use of the water, useful tools in the organization of actions for 
reduction of the consumption and in the analysis of alternative sources for provisioning. In this 
work is shown the solution adopted by the company Consórcio dos Concessionários Volkswagen 
(CCVW), located in São Paulo/SP, which implemented a program of rational use of the water that 
includes the use of underground drainage water in bathrooms and in general cleaning. It is presented 
and appraised the results reached by the company, which demonstrate the economical viability of 
the use of this solution in commercial consumers. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta a solução adotada no edifício sede da empresa Consórcio dos 

Concessionários Volkswagen (CCVW), para a redução do consumo de água da rede pública através 

do aproveitamento da água proveniente do sistema de drenagem do subsolo do terreno da empresa, 

em conjunto com o aproveitamento de águas pluviais. O trabalho estuda ainda, através de uma 

revisão bibliográfica, a importância das práticas de conservação de água nas edificações localizadas 

em grandes centros urbanos. 

A escassez de água na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é cada vez mais sentida 

pelos consumidores. Na tentativa de atender ao maior número possível de usuários, a Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), responsável direta ou indiretamente pelo 

abastecimento na região, precisou aplicar, nos últimos anos, operações de racionamento de água, 

principalmente durante os períodos de estiagem, na tentativa de garantir o fornecimento de água a 

todos os usuários.  

Com a limitação da oferta e conseqüente aumento dos custos da água nessa região, as 

empresas passaram a buscar soluções alternativas de abastecimento e, ao mesmo tempo, lançar mão 

de técnicas para reduzir o consumo deste recurso em suas dependências. 

Em edificações de uso comercial, como o caso apresentado da empresa CCVW, os maiores 

consumos de água ocorrem nos sistemas de climatização com torres de resfriamento, nos banheiros 

e em operações de limpeza em geral. Para estes usos, podem ser dispensados os requisitos de 

potabilidade da água, o que facilita a utilização de fontes alternativas de abastecimento, sendo, em 

alguns casos, dispensada a aplicação de tratamentos complexos. 

2 – ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1 Escassez de água e a situação na RMSP 

Apesar de a água ser um recurso abundante no Brasil, que detém mais de 13% das reservas 

hídricas superficiais do mundo, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), ela não 

está igualmente distribuída pelo território brasileiro, sendo escassa justamente em regiões de maior 

demanda, como a região Sudeste do país, onde está a RMSP. 

Conforme ANA (2005), regiões que, apesar de possuírem recursos hídricos abundantes não 

conseguem atender às elevadas demandas exigidas, acabam por enfrentar tanto problemas de 

conflito de uso como restrições de consumo, afetando diretamente a qualidade de vida da população 

e o desenvolvimento econômico da região. 

Com o crescimento populacional verificado ao longo das últimas décadas na RMSP, aliado ao 

crescente número de indústrias, a demanda por água superou a capacidade de oferta dos mananciais 
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da região. A situação é agravada quando se levam em conta os efeitos da poluição causada pela 

grande aglomeração urbana e industrial, principalmente sobre os mananciais superficiais. 

A Bacia do Alto Tietê, na região onde se localiza a RMSP, não dispõe de vazão suficiente 

para atender a demanda exigida. O abastecimento de água na RMSP é feito por oito complexos 

produtores, operados pela SABESP, responsáveis pela produção de cerca de 65 m³/s de água, que 

atendem cerca de 18 milhões de pessoas em 37 municípios da região. Para suprir esta demanda, é 

necessária a busca de recursos hídricos em bacias vizinhas, o que acaba por gerar dificuldades 

técnicas e conseqüente aumento do custo da água, assim como inevitáveis conflitos políticos e 

legais. Atualmente, conforme dados da SABESP, quase 50% da água consumida na RMSP vem da 

Bacia do Rio Piracicaba, através da transposição do Sistema Cantareira. 

2.2 Águas subterrâneas 

Pode ser entendida como água subterrânea toda a água que preenche os poros ou vazios do 

solo ou fraturas de rochas, abaixo da superfície terrestre. As águas subterrâneas, como parte da água 

precipitada, desempenham parte do ciclo hidrológico, mantendo a umidade do solo e o fluxo de 

água nos corpos hídricos superficiais. 

A infiltração de água no solo, após uma precipitação, depende de vários fatores, como o tipo e 

porosidade do subsolo, a quantidade de cobertura vegetal, a declividade do terreno além das 

características da precipitação ocorrida, uma vez que chuvas intensas tendem a saturar o solo mais 

rapidamente que chuvas fracas e moderadas. 

Pela ação das forças de adesão do solo, a água infiltrada forma duas camadas ou zonas no 

solo. A primeira, mais superficial, é a zona não saturada, que serve de suporte à vegetação e 

também onde ocorre uma filtração e autodepuração da água. A segunda camada forma a zona 

saturada, onde os vazios ou poros do solo ou as fraturas de rochas estão totalmente preenchidas por 

água que já não consegue mais penetrar no solo. Nesta zona é que se formam os mananciais 

subterrâneos. 

À superfície que separa a zona saturada da zona não saturada dá-se o nome de nível freático. 

A cota do nível freático depende de diversos fatores, característicos de cada região, como o volume 

de precipitação e escoamento de água. Quando o nível freático se aproxima da superfície horizontal 

do terreno, ocorrem zonas encharcadas ou pantanosas. Quando atinge a superfície em um corte no 

terreno, natural ou não, converte-se em nascentes ou mina de água. 

Como água subterrânea, além da água obtida através de poços rasos ou profundos, também se 

tem a água de drenagem de terrenos que, conforme ANA (2005), pode ser definida como a água 

proveniente do lençol freático presente no nível da edificação, captada através de sistemas de 

drenagem e de contenção do subsolo. 
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2.3 Conservação de água 

Pode-se definir a expressão conservação de água como o conjunto de práticas que tenham 

como objetivo reduzir a demanda de água extraída das fontes de abastecimento. Estas práticas 

podem incluir: 

• Melhoria da eficiência do uso da água tanto em consumidores urbanos (residências, 

comércio e indústrias), como na agricultura, através da aplicação de novas tecnologias; 

• Redução de perdas, tanto nas instalações internas como nos sistemas públicos de 

abastecimento; 

• Conscientização dos usuários para a necessidade do uso responsável da água e promoção da 

redução do desperdício. 

 

Para FIESP (2005), conservar água significa atuar de maneira sistêmica na demanda e na 

oferta de água e a racionalização do uso e/ou o reúso de água são considerados elementos vitais em 

qualquer iniciativa de conservação. 

Tomaz (2001) e FIESP (2005) apontam alguns dos benefícios conseguidos através da adoção 

de práticas de conservação de água, destacando-se: 

• Aumento da disponibilidade e flexibilização dos suprimentos existentes para os usuários; 

• Atendimento à demanda do crescimento populacional e permitindo a implantação de novas 

indústrias; 

• Redução do consumo de energia elétrica; 

• Redução do volume de esgotos sanitários lançados nos corpos hídricos; 

• Colaboração efetiva na preservação do meio ambiente e das reservas superficiais e 

subterrâneas de água. 

 

Para FIRJAN (2006), as práticas de conservação de água estão se disseminando pelo Brasil e 

consistem, essencialmente, na utilização de fontes alternativas de abastecimento e na redução dos 

volumes de água captados pela otimização do uso. 

ANA (2005) aponta que o desenvolvimento de sistemas alternativos, planejados de acordo 

com as características específicas de cada sistema usuário-produtor, é peça fundamental para atingir 

o equilíbrio entre oferta e demanda de água, garantindo a sustentabilidade do desenvolvimento 

econômico e social. 

Todas as práticas de reúso, redução de perdas e desperdícios, a adequada gestão da demanda 

de água e a redução do lançamento de efluentes, são, portanto maneiras de promoção da 

conservação de água, desempenhando importante papel na gestão dos recursos hídricos. 
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3 – ESTUDO DE CASO: Edifício da CCVW 

3.1 Caracterização do edifício 

O edifício analisado, localizado no município de São Paulo/SP, é de uso e propriedade da 

empresa Consórcio dos Concessionários Volkswagen (CCVW), pertencente ao Grupo Disal. A 

figura 1 apresenta uma vista da fachada da edificação. 

Trata-se de um edifício comercial, de escritórios, que conta com três pavimentos totalizando 

1.137m² de área construída. Utilizam o edifício cerca de 200 funcionários fixos e mais uma 

população flutuante de cerca de 20 pessoas por dia, entre prestadores de serviço e visitantes em 

geral. 

 
Figura 1: Edifício da empresa CCVW, em São Paulo/SP (CCVW, 2005). 

 

No que tange às instalações hidráulicas, além dos pontos de consumo nas copas, vestiários e 

lavatórios em geral, o edifício conta com 4 banheiros no andar superior, 3 banheiros no andar térreo 

e outros 3 no subsolo. Nestes banheiros, no total, estão instalados 22 vasos sanitários e 9 mictórios. 

O uso da água na edificação também se destina à: 

• Irrigação de 600m² de jardins; 

• Rega de 150 vasos de plantas; 

• Lavagem de 1200m² de pátios e garagem; 

• Limpeza de 800m² de fachada. 
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3.2 Identificação da oportunidade 

Desde a sua construção, o edifício da CCVW conta com peças de utilização que promovem a 

economia de água. Os vasos sanitários são equipados com caixa acoplada que utilizam 6 litros de 

água por descarga. As torneiras e os mictórios contam com sensores eletrônicos para acionamento. 

O abastecimento de água sempre foi feito através da rede pública da SABESP. 

Em 2001 o Departamento de Patrimônio da CCVW iniciou um programa de conscientização 

dos funcionários sobre a importância do uso racional da água, promovendo palestras e treinamentos 

e com a atuação sobre os procedimentos operacionais de limpeza e conservação do edifício. Com a 

adoção desta ação, a empresa conseguiu obter bons resultados, reduzindo o consumo de água. 

Dando continuidade às ações, identificando que ainda havia possibilidades de melhoria nas 

operações de conservação do edifício, em 2002, intensificou-se o treinamento dos funcionários 

envolvidos com estas atividades. Também foi renovada a campanha pelo uso racional, com a 

divulgação em folhetos e no jornal de circulação interna da empresa. Com isso, foi possível reduzir 

ainda mais o consumo de água, demonstrando a efetividade das ações. 

A CCVW identificou que ainda seria possível obter uma redução do consumo de água através 

da otimização da operação de irrigação das áreas verdes, que era responsável por grande parte do 

consumo de água da empresa. Foi então implantado um sistema de irrigação automático, dotado de 

sensores de umidade instalados no solo, que comandam bombas e aspersores, novamente 

conseguindo atingir o objetivo de redução do consumo de água. 

Com os crescentes custos da água de abastecimento público, a empresa continuou a buscar 

novas soluções no sentido de reduzir ainda mais os gastos com água. Após diversas análises, 

identificou-se que, a partir de então, os melhores resultados somente poderiam ser obtidos com a 

utilização de fontes alternativas de abastecimento de água. 

Como fonte alternativa de abastecimento, decidiu-se analisar a possibilidade de utilização de 

águas subterrâneas, captadas através da caixa coletora ou poço de coleta do sistema de drenagem do 

subsolo. A região onde o edifício se encontra é caracterizada por um solo muito úmido, com o nível 

de água elevado. Este sistema tem por objetivo drenar a água proveniente do lençol freático, 

eliminando os efeitos nocivos da água nas fundações do edifício. 

3.3 Plano de ação 

3.3.1 Avaliações preliminares 

Para verificação da viabilidade técnica da utilização da água de drenagem, o primeiro 

procedimento adotado pela empresa foi a realização de ensaios para avaliação dos parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos daquela água. Na tabela 1 são apresentados os resultados 

verificados nesses ensaios. 
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Tabela 1: Parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água do poço de drenagem. 

Parâmetros Resultados 
pH 8,1  
Dureza total (CaCO3) 197,5 ppm 
Dureza carbonato (CaCO3) 118,5 ppm 
Dureza cálcio (CaCO3) 158,0 ppm 
Dureza magnésio (MgCO3) 39,5 ppm 
Alcalinidade total 204,0 ppm 
Cálcio (Ca) 63,2 ppm 
Ferro (Fe) 0,1 ppm 
Cloretos (Cl) 55,2 ppm 
Sulfato (SO4) 5,5 ppm 
Sólidos dissolvidos (NaCl) 280,0 ppm 
Condutividade 460 MOhm/cm³ 
Cor Límpida 
Turbidez 3,1 UT 
Sílica (SiO2) 21,0 ppm 
Coliformes totais 1.100 NMP/100ml 
Coliformes termotolerantes 28 NMP/100ml 
Escherichia coli 21 NMP/100ml 
Contagem de bactérias heterotróficas 1500 ufc/ml 

 

Notas: ppm: partes por milhão 
 NTU: unidade de turbidez 
 NMP: número mais provável  
 ufc: unidade formadora de colônia 

 

Fonte: Departamento de Patrimônio CCVW, 2003. 

 

A água de drenagem não atende aos requisitos de potabilidade, sendo necessária a aplicação 

de tratamento para enquadrar seus parâmetros com os exigidos pela Portaria nº518/2004 do 

Ministério da Saúde, que define os padrões mínimos de qualidade para água potável. Na amostra 

analisada, verificaram-se valores de dureza que impedem a utilização direta desta água em 

equipamentos térmicos. Para esta finalidade, devem ser aplicados à água tratamentos específicos 

para a adequação destes parâmetros. A amostra apresentou ainda parâmetros microbiológicos fora 

dos limites de aceitação para consumo humano, porém permitindo sua utilização, após tratamento 

com cloro, para fins de limpeza em geral e irrigação de jardins. 

Após a análise dos parâmetros da água, iniciou-se a avaliação da capacidade de vazão do poço 

de drenagem, de modo a estimar um volume médio de água que poderia ser captada. Através de 

repetidas medições do volume acumulado em um determinado período de tempo, verificou-se a 

capacidade de uma vazão média de 300 litros/hora. 

Com a finalidade de ampliar a capacidade de oferta de água, dada a facilidade de 

implementação desta ação pelas características construtivas do edifício, foi considerado o desvio 

das tubulações de captação de água pluvial da cobertura do edifício para o poço de captação de água 

de drenagem. Apesar de conseguir através desta medida uma ampliação da capacidade de 
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aproveitamento de água, os estudos econômicos preliminares foram elaborados com base apenas no 

volume de água obtido pela drenagem do terreno, considerando o aproveitamento das águas pluviais 

como uma melhoria para o sistema de captação das águas de drenagem. 

Após estas análises, decidiu-se elaborar um plano de intervenções para a implementação do 

sistema de aproveitamento da água não-potável de drenagem do terreno, juntamente com as águas 

pluviais, para alimentação dos vasos sanitários, mictórios, limpeza em geral e irrigação de jardins. 

Para avaliação das alterações necessárias nas instalações hidráulicas de água fria, a empresa 

levou em consideração as disposições da NBR 5626 – Instalações prediais de água fria, garantindo a 

total separação entre as instalações de água potável e as instalações para distribuição da água de 

aproveitamento, não-potável. 

Sob os aspectos legais, o sistema de aproveitamento da água subterrânea proveniente da 

drenagem do terreno implementado pela CCVW é dispensado de outorga, de acordo com a portaria 

nº 2292/2006 do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE). 

3.3.2 Planejamento e implementação das ações 

Com base nas informações coletadas, foram identificadas e detalhadas as ações necessárias 

para a implantação do sistema. O plano de intervenção elaborado compreendeu as seguintes ações: 

• Implantação do sistema de tratamento da água do poço de drenagem; 

• Instalação do sistema de bombeamento de do poço de captação para um reservatório 

inferior, exclusivo para esta água; 

• Adequação dos sistemas hidráulicos de sucção e recalque, separando a prumada de água 

potável da água não-potável; 

• Alteração das instalações de captação de águas pluviais, direcionando-as para o poço de 

captação, para permitir seu aproveitamento; 

• Separação das conexões de um dos reservatórios superiores, destinando-o exclusivamente ao 

recebimento da água não-potável; 

• Adequação do barrilete superior do edifício, para separar as instalações de água não-potável 

e as prumadas e abastecimento dos vasos sanitários e mictórios; 

• Adequação das tubulações das torneiras de lavagem e do sistema de irrigação no pavimento 

térreo para recebimento da água não-potável. 

 

O sistema de tratamento da água captada implantado é mostrado na figura 2. Este sistema 

consiste de apenas duas etapas, a saber: 

• Filtragem: dupla filtragem, primeiramente em um filtro de areia de quartzo sob pressão, 

seguida de um filtro com elemento de celulose com malha de 5 µm de abertura; 
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• Desinfecção: aplicação de cloro, através de bomba dosadora automática, diretamente no 

fluxo de água, antes de seu armazenamento no reservatório inferior. 

 

 
 

1 Filtro de areia de quartzo 6 Bomba de recalque 
2 Filtro de celulose 7 Manômetro 
3 Tina de cloro 8 Bomba alimentadora 
4 Bomba cloradora 9 Válvula três vias 
5 Hidrômetro 10 Poço de captação 

 
Figura 2: Instalações de tratamento e recalque da água de drenagem aproveitada (CCVW, 2007). 

 

Para o abastecimento das instalações de irrigação, utiliza-se uma válvula de três vias, que 

direciona a água bruta, diretamente da tubulação de recalque da bomba de captação do poço para o 

sistema de irrigação. Este sistema é comandado por sensores de umidade, instalados nos jardins da 

empresa. 

A figura 3 mostra um esquema geral do sistema de aproveitamento da água de drenagem do 

terreno implantado no edifício da empresa CCVW. 
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Figura 3: Esquema geral do sistema de aproveitamento de água implantado no edifício (CCVW, 2007). 
 

O volume de água captada é controlado através de um hidrômetro, disposto após as 

instalações de tratamento da água e antes da entrada do reservatório inferior. 

Em primeiro momento não foi considerada a utilização da água não potável na torre de 

resfriamento do sistema de ar condicionado, devida à elevada dureza da água verificada nos ensaios. 

Para permitir esta utilização, a empresa precisaria utilizar um sistema de abrandamento da água, 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 10



para remoção dos compostos de cálcio e magnésio, agentes potencialmente causadores de 

incrustação nos equipamentos e tubulações. 

3.4 Resultados 

Os efeitos da adoção, desde o ano de 2001, de medidas de conservação de água na CCVW, 

apresentaram resultados satisfatórios, proporcionando economia de água e consequentemente, 

atingindo os objetivos de redução dos custos operacionais do edifício da empresa. 

O gráfico da figura 4 mostra o histórico de variação mensal do consumo de água da rede 

pública no edifício da CCVW, onde, a partir da verificação da sucessiva redução do consumo, é 

possível comprovar a eficácia das diversas medidas de conservação de água adotadas pela empresa. 

Tanto na figura 4 como na figura 5, pode-se verificar também a estabilização do consumo de 

água da rede pública, quando comparados os anos de 2005 e 2006. De acordo com o Departamento 

de Patrimônio da CCVW, esta tendência tem se confirmado também em 2007, onde os consumos 

mensais apurados até abril deste ano estão estáveis em relação a 2005 e 2006. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 
Figura 4: Histórico de consumo de água da rede pública entre os anos de 2001 e 2006 (CCVW, 2007). 
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O gráfico apresentado na figura 5 mostra a variação das médias mensais de consumo de água 

adquirida da rede pública e a redução porcentual conseguida em relação ao ano de 2001. 
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Figura 5: Variação da média de consumo mensal da rede pública e economia obtida (adaptado de CCVW, 2007). 

 

Conforme demonstra o gráfico da figura 5, a partir do ano de 2004, quando foi implementado 

o sistema de aproveitamento das águas de drenagem, em conjunto com a captação de águas 

pluviais, acentuou-se a redução do consumo de água da rede pública. 

Vale ressaltar que o consumo total de água da CCVW continua, em níveis médios, próximos 

aos do ano de 2003, porém houve a substituição de cerca de 60% do consumo de água potável, 

destinada às atividades de limpeza geral, irrigação e banheiros, pela água não-potável obtida a partir 

do sistema de aproveitamento implementado. 

Para a implementação total do sistema a CCVW investiu cerca de R$ 5.000,00, na aquisição 

dos equipamentos para tratamento de água, material para instalações hidráulicas em geral e 

adequação das instalações. A mão-de-obra utilizada foi do próprio Departamento de Patrimônio da 

empresa. 

Considerando os custos operacionais do sistema implementado e, também, a tarifa média de 

água praticada na época pela SABESP de cerca de R$ 14,00 por metro cúbico (incluindo esgoto), a 

economia mensal conseguida pela CCVW foi de cerca de R$ 2.500,00. Com isso, o retorno dos 

investimentos realizados se deu em pouco mais de dois meses, superando inclusive as expectativas 

da empresa. 
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4 – CONCLUSÕES 

Os consumidores comerciais da RMSP, principalmente os edifícios de escritórios, tem 

buscado soluções no sentido de reduzir seus gastos com água. Para estes consumidores, a água não 

é considerada um insumo, por não agregar valor aos produtos e serviços destes estabelecimentos, 

mas, ao contrário, é entendida como uma despesa necessária tanto à higiene e conforto dos 

funcionários como à manutenção da própria edificação. 

Para muitos consumidores comerciais, que passaram a incluir as despesas com água em seu 

planejamento financeiro, a adoção de práticas de conservação de água demonstrou ser um caminho 

viável para atingir a redução do custo operacional. 

Especificamente no caso analisado do edifício da CCVW, que teve seu projeto hidráulico 

concebido levando-se em conta a utilização de aparelhos sanitários que promovem a economia de 

água, as ações de conservação de água adotadas pela empresa concentraram-se nos seguintes 

pontos: 

• Promoção de campanhas e treinamentos internos para a conscientização dos funcionários; 

• Redução do consumo de água, através de adoção de sistema automático de irrigação de 

áreas verdes; 

• Aproveitamento de águas de drenagem do terreno e águas pluviais como fontes alternativas 

de abastecimento, para a utilização em limpeza geral, nos vasos sanitários e mictórios. 

 

O principal resultado obtido pela CCVW com a redução, ao longo dos anos, do volume de 

água adquirido da rede pública, foi a redução de seus gastos com água, com impacto positivo nas 

finanças da empresa. A partir desta constatação, a CCVW estuda a adoção de ações semelhantes em 

outras unidades da empresa, além da utilização da água da fonte alternativa para o abastecimento 

das torres de resfriamento do sistema de climatização do edifício. Além do aspecto econômico, as 

iniciativas de redução o consumo de água demonstram a preocupação social e ambiental da 

empresa, diante da realidade da escassez deste recurso na RMSP. 

Assim sendo, podemos concluir que, independente do porte dos edifícios comerciais é 

possível aplicar ações de conservação de água em maior ou menor escala. Para obter sucesso, um 

programa de conservação de água em uma determinada edificação depende do correto 

desenvolvimento das etapas de levantamento de dados sobre a utilização da água, da identificação 

das oportunidades de redução de consumo e, posteriormente, da avaliação de fontes alternativas de 

abastecimento. 

O planejamento destas ações deve ser orientado à realidade de cada edificação e ser 

condizente com a realidade e objetivos de cada empresa, devendo ser considerados também os 

aspectos legais envolvidos. 
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