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Janeiro de 2014 foi um dos meses mais
quentes no Brasil. Para a cidade de São Paulo,
foi o mês de maior calor desde 1943. Aliado
a isso, no sudeste, o volume precipitado ficou
bem abaixo do esperado. Segundo o Inmet,
em um típico janeiro, o esperado seriam 247
mm de chuva, mas em 2014 o volume registrado ficou abaixo dos 150 mm.
A ausência das chuvas e o aumento do
consumo devido às elevadas temperaturas
culminou em uma situação preocupante
quanto ao volume de água armazenado nos
principais reservatórios da Região Metropolitana de São Paulo e no interior paulista.
Esses reservatórios e os demais do sudeste têm dupla importância: servem como
manancial para o abastecimento de algumas
das regiões mais populosas do Brasil, e
fornecem a fonte motriz da geração de uma
parcela significante da energia elétrica consumida no país.

alterada por meio de campanhas educativas
de esclarecimento da população a respeito
da necessidade da economia de água, em um
caso de urgência. Apesar do objetivo imediato
usualmente ser alcançado, a educação para
o correto uso dos recursos hídricos não deve
ser pontual, mas um processo contínuo que
permita alterar de forma permanente a ideia
ainda comum de que a água é um recurso
infinito que pode ser utilizado despreocupadamente.
É importante que o usuário saiba de onde
vem a água que consome, como é feito seu
tratamento e transporte, para onde e em que
condições a água servida é encaminhada após
o uso e quanto do líquido é gasto em cada um
das principais utilizações em seu ambiente.
O volume de água consumido per capita também deve ser informado de modo
contínuo e relacionado com uma meta média
desejável para o consumo, de forma que o
usuário consiga correlacionar o seu comportamento em relação
aos principais usos da
água, identificando
pontos de possível racionalização.
Na vertente tecnológica, cabe aos projetistas, construtores e fabricantes elaborar
sistemas, componentes e processos que permitam a utilização mais eficiente das águas,
a redução de seu consumo e desperdício
–a conservação desse recurso–, sem que se
prejudiquem as atividades que necessitem
desse recurso.
Essa vertente deve ser explorada de forma adequada em todas as etapas do empreendimento: concepção, projeto, execução e uso,
e não utilizada apenas como marketing verde.
Sistemas bem projetados, que permitam
a setorização e monitoramento do consumo,

Sistemas bem projetados permitem
uso racional na vida útil da edificação
A redução do volume de água armazenada e a manutenção das previsões de elevadas
temperaturas e reduzido volume de precipitações traz à tona a urgência de adoção de
padrões de economia de água pela redução
do consumo imediato e pelo investimento na
conservação da água e em seu uso racional
em médio e longo prazos.
O padrão de consumo de água conta com
duas principais vertentes, uma comportamental, ligada aos hábitos de um determinado
povo e região, e uma tecnológica, relativa
ao desempenho de sistemas, componentes
e processos.
A vertente comportamental pode ser
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por exemplo, possibilitam a detecção de
vazamentos a partir da análise do histórico
do consumo antes que qualquer patologia
proveniente da umidade causada pela água
possa ser detectada. Essa detecção de forma
antecipada permite que ações de manutenção sejam realizadas em um tempo menor,
reduzindo os possíveis problemas decorrentes de um vazamento e reduzindo o volume
desperdiçado.
A identificação, busca e reparo de vazamentos é uma prática que deve ser incentivada
e facilitada em edificações. Muitas vezes
reparos simples e com baixo custo, como a
manutenção de torneiras e válvulas, podem
levar a uma economia considerável no volume
de água desperdiçado em vazamentos.
A operação do sistema predial de distribuição de água com pressões adequadas
também reduz a ocorrência de rupturas e
vazamentos, e no caso de ocorrerem tais vazamentos, quanto maiores as pressões, maiores
serão os volumes de água desperdiçados.
Economia realizada durante o projeto
ou construção dos edifícios pode acarretar
a ocorrência de vazamentos mais corriqueiros. O projeto hidráulico deve ser realizado
corretamente, de forma que permita o cumprimento da vida útil de projeto prevista. Sua
concepção deveria ser repensada para permitir
a facilidade de acesso e manobra, garantindo
a possibilidade de manutenção facilitada.
Os materiais utilizados nos sistemas hidráulicos prediais devem ser bem especificados e ter qualidade adequada à sua utilização.
A execução das instalações deve ser realizada
com cuidado, o surgimento de patologias nesse sistema durante o período de instalação é
bastante comum: entupimento de tubulações

ainda no período de obra, construção em
desacordo com projeto, interferências entre
diversos sistemas e execução equivocada
são exemplos dessas patologias que podem
culminar em vazamentos.
Equipamentos simples, como arejadores colocados em torneiras ou restritores,
diminuem a vazão de água reduzindo o
volume consumido para o mesmo tempo de
utilização desses componentes. É importante, nestes casos, verificar o atendimento de
requisitos de conforto de utilização da água
pelo usuário.
Bacias sanitárias com acionamento
duplo de descarga permitem melhorar o
consumo de água em relação à necessidade
de limpeza dos dejetos, acionando descargas
de 2 ou 6 litros.
Quando a busca é por maior economia
em descargas, podem ser utilizados os mictórios, que utilizam um volume de água ainda
menor que o das descargas dos vasos sanitários ou ainda os mictórios a seco.
É extensa a lista de alternativas tecnológicas que possibilitam a economia de águas
em uma edificação de forma simplificada.
Nos casos em que é possível e necessário
aplicar soluções mais elaboradas, podem ser
utilizados sistemas de substituição de fontes,
como o aproveitamento de água de chuva
ou o reúso de água. Para ambos os casos, é
necessário um projeto adequado à realidade
local e a previsão de recursos para operação
e manutenção desses sistemas.
Opções existem. Cabe aos profissionais
que lidam com o tema da utilização de água
usá-las de forma adequada e facilitada, para
que sejam adotadas de forma natural e consciente pela população.

Represa do Jaguari –
Sistema Cantareira
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