
PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO 
E REUSO DE ÁGUA  



Estratégia de 
Implantação do PCRA 

üInstalação de hidrômetros individualizados por edificação e pontos de consumo;

üImplantação de sistema de monitoramento remoto, on line de todo o sistema

hidráulico;

üControle de demanda pelo gerenciamento das pressões no sistema hidráulico;

üCaptação de Água de chuva c/ reaproveitamento no sistema de águas de lavagens e

utilidades;

üReuso de águas cinzas, em especial chuveiros e pias para o sistema de descargas de

vasos sanitários.



Plano de desenvolvimento

Levantamento 
de dados

Análise de 
documentos

Consumo está 
setorizado?

Instalação de 
medidores 

individualizados

Visitas de 
campo

Compilação 
de dados

Identificação 
do potencial 
do consumo 

de água

Otimização do 
uso da água 

• Identificação de perdas 
físicas;

• Identificação para 
redução do consumo da 
água por seguimento;

• Verificação da 
viabilidade de 
substituição de 
equipamentos.

Reavaliação da 
demanda de água e 

dos volumes e 
características dos 
efluentes gerados.



Justificativas:

• Alto custo
• Escassez de água

Produto:

• Programa de 
conservação de água

• Aproveitamento de 
água pluvial

• Reuso de águas cinzas

Premissas:

• Produto inovador
• Cumprir as Normas e 

Condicionantes 
ambientais

• Sustentabilidade 
ambiental/econômica/
financeira

Riscos:

• Limitações de área
• Variações climáticas
• Limitações da 

intervenções civis

Benefícios:

• Redução de custos com 
o insumo água;

• Negociação com a 
concessionária para  
redução da taxa de 
esgoto;

• Maior autonomia em 
caso de suspensão de 
fornecimento pela 
concessionária;

• Melhoria da 
sustentabilidade 
ambiental do 
empreendimento;

• Melhoria da imagem 
TECON com a redução 
de sua pegada hídrica;

Requisitos:

• Baixo custo de 
implantação

• Praticidade operacional
• Confiabilidade

Grupo de entregas:

• Sistema de 
monitoramento 
remoto

• Instalação de 
limitadores de 
consumo e pesquisa de 
vazamentos

• Projeto de captação de 
água pluvial

• Projeto de reuso de 
águas cinzas

Cenário



Instalações – Hidrômetros individualizados

Hidrômetro 01

Hidrômetro 05

Hidrômetro 04

Hidrômetro 03

Hidrômetro 02
Hidrômetro 06



Ações tomadas – Instalação de hidrômetros



O monitoramento diário do consumo de água da TECON através da ferramenta Aquanet. O 
Sistema Aquanet permite o acompanhamento dos níveis dos reservatórios, da operação 
da bomba, do volume de consumo e do nível de vazamento, pela Internet. Avisa, através 
de email e de torpedo celular, quando:

ü Houver falha da bomba;
ü Houver falha da válvula de bóia;
ü Antes do extravasamento dos reservatórios
ü Antes de faltar água no reservatório superior e inferior.
ü Além dos gráficos e alarmes, o Sistema Aquanet
analisa e informa o nível de vazamento no prédio, a
partir do reservatório superior, sendo esta informação
fundamental para efetuar a imediata correção e manter
a conta sempre sobre controle.

Instalações - Sistema Aquanet



Ações tomadas: Alertas enviados pelo sistema Aquanet

ü Via email: ü Via  SMS:



Ações tomadas: Instalação de redutores de vazão e uso de 
geofone para identificação de vazamentos 



Indicadores do PCRA – Consumo Mensal



Indicadores do PCRA – Consumo diário



Indicadores do PCRA – Economia apurada no período

ü Redução estabelecida como meta inicial para todo o projeto: 30% de redução na conta da Embasa



REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL – Cobertura do armazém

Armazém:  Captação de água da chuva da cobertura para 
reaproveitamento. 

Armazém:  Sistema de tratamento. 

Próximos passos:



Fluxo do processo de Reuso de águas cinzas

Destinação: rega de jardins, gramados e áreas verdes, descargas de vasos sanitários, limpeza de piso e pátio e 
lavagem de equipamentos. 

Próximos passos - Reuso de águas cinzas



PROCESSO DE REUSO AGUAS CINZAS  

Prédio ADM:  Captação de águas cinzas 
(vestiário) para tratamento e 

reaproveitamento

Próximos passos


