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Resumo 
Os aspectos técnicos do Projeto intitulado Pegada Hídrica, que foi desenvolvido em 
uma obra denominada Condomínio Residencial Kastori, situado na cidade de 
Jaguariúna - SP, que conta com 656 unidades e estão distribuídas em 41 prédios de 
4 pavimentos. Esta pesquisa tem como objetivo principal realizar uma análise em 
relação à economia de água de abastecimento em obra civil e também, está sendo 
desenvolvida com o intuito de apresentar a distribuição da água utilizada em uma 
obra, analisando o consumo individual de cada setor de um canteiro de obras e 
principalmente, os seus destinos e quantidades utilizadas em cada um deles, assim 
como os fatores que influenciam nos resultados obtidos. Nesse estudo, serão 
abordados os aspectos técnicos sobre o projeto, alguns conceitos da utilização da 
água em obras deste porte, bem como alguns resultados do consumo setorial e para 
finalizar, algumas propostas de soluções para a diminuição de consumo de água em 
canteiros de obra de grande porte de uma forma sustentável, adotando métodos de 
consumo inteligente. A princípio, foi observada a existência de um grande fluxo de 
água utilizado nos canteiros de obras, decorrente do uso tanto na fabricação de 
materiais de construção como também no consumo por parte dos funcionários. 
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Abstract 
The technical aspects of the project entitled Water Footprint, which was developed in 
a work called Residential Condominium Kastori, located in Jaguariúna-SP, with 656 
units and are distributed in 41 buildings 4 floors. This research has as main objective 
to carry out an analysis in relation to the economy of water supply in civil works and 
also, being developed with the aim of presenting the distribution of water used in a 
work, analyzing the individual consumption of each sector of a construction site and 
mainly, their destinations and quantities used in each as well as the factors that 
influence the results obtained. In this study, the technical aspects on the project will 
be discussed, some concepts of water use in the works of this size, as well as some 
results of the sector consumption and finally, some proposed solutions for the 
reduction of water consumption in large construction sites in a sustainable manner, 
adopting methods of intelligent consumption. At first, it was observed that there is a 
large flow of water used in construction sites, the use both in manufacturing as well 
as construction materials for consumption on the part of officials. 
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Introdução 

Segundo ARJEN et. al. (2011, p.24)  

A pegada hídrica é um indicador do uso de água que considera 

não apenas o seu uso direto por um consumidor ou produtor, 

mas também seu uso indireto. É um indicador multidimensional 

que mostra os volumes do consumo de água por fontes e os 

volumes de poluição [...].  



 

 

De acordo com ARJEN et. al. (2011, p.25) a pegada hídrica pode ser dividida 

da seguinte forma: Pegada Azul, Pegada Verde e Pegada Cinza. 

Logo, a pegada hídrica oferece uma ampla perspectiva sobre a forma que o 

consumidor ou produtor utiliza a água doce (ARJEN, et. al. 2011). 

 

Objetivos 

- Estudar a aplicação do conceito de “Pegada Hídrica” em um canteiro de obras, na 

obra do Condomínio residencial Kastori, localizado na cidade de Jaguariúna em 

suas diferentes fases de execução de obra; 

- Apresentar resultados através de análise de dados, comparando-os; 

- Apresentar soluções práticas e eficientes para a diminuição do desperdício de água 

em um canteiro de obras. 

 

Metodologia 

Para a prática da implementação da pegada hídrica em um canteiro de obras, 

foram desenvolvidas planilhas primárias para cálculo do consumo e comparativo de 

resultados em cada etapa da obra e planilhas secundárias, para acompanhamento 

diário de consumo de cada setor. (ARJEN, et al. 2011) 

 

Desenvolvimento 

A obra é dividida em dois padrões construtivos, 80 unidades com 50m² e 

adaptadas para deficientes físicos e 576 unidades com 43m³ convencionais. 

A partir da implantação dos hidrômetros, locados no projeto do canteiro de 

obras um funcionário foi treinado para fazer a aferição diária da quantidade de água 

utilizada em cada um deles. O treinamento deste funcionário consiste basicamente 

na apresentação dos hidrômetros, orientação para aferição de dados – verificação 

da unidade de medida do hidrômetro, aferição diária – para que a planilha tenha 

sempre os resultados mais corretos e próximos da realidade. 

A obra conta com sete hidrômetros e seus dados são relacionados da 

seguinte forma: 

1. Hidrômetro do refeitório: Afere a quantidade de água utilizada no refeitório e 

bebedouros utilizados pelos funcionários; 



 

 

2. Escritório: Afere a quantidade de água utilizada no escritório, almoxarifado e 

outros departamentos como qualidade, segurança e controle tecnológico de 

materiais; 

3. Alojamento: Afere a quantidade de água utilizada pelos funcionários nos 

alojamentos nas atividades de higiene pessoal, limpeza e etc.. A obra conta 

com 50 quartos de alojamento utilizado por funcionários terceirizados e 

próprios; 

4. Banheiros no Canteiro de Obras: Afere a quantidade de água utilizada nos 

banheiros espalhados no canteiro de obra para o uso de funcionários; 

5. Abastecimento de Caminhões Pipa: Afere a quantidade de água utilizada no 

abastecimento dos caminhões pipas utilizados na obra para diversas 

atividades como irrigação, limpeza e todas as etapas construtivas; 

6. Cozinha: Afere a quantidade de água utilizada na produção das refeições 

servidas aos funcionários; 

7. Vestiários: Afere a quantidade de água utilizada no vestiário disponibilizado 

para funcionários não alojados. 

O funcionário deve fazer a aferição em todos os dias úteis, anotando os 

dados e fazendo o lançamento nas planilhas de controle. Através destes dados é 

possível comparar os valores usados em cada etapa de obra, observar vazamentos 

que não estejam visíveis na tubulação. 

 

Resultados Preliminares 

Há um grande fluxo de água num canteiro de obras, tanto na produção de 

materiais de construção quanto no consumo por parte dos funcionários. A análise de 

distribuição para utilização da água por setores tem possibilitado o levantamento 

detalhado de consumo e as relações que afetam a demanda de água, de acordo 

com número de funcionários e serviços em execução. 
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