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Resumo: O estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o consumo de água em obras civis 
utilizando indicadores que envolvem o número de funcionários, características gerais e construtivas 
das obras e os volumes mensais de água consumida, assim como os valores de tarifação dos 
serviços de saneamento. As informações obtidas foram correlacionadas e analisadas por meio da 
proporção entre os valores. Para as obras aqui estudadas verificou-se que o consumo mensal de 
água está entre 89 e 109 m³/mês. A quantidade de água consumida por metro quadrado construído 
na obra está entre 0,42 e 0,58 m³. Os valores gastos com os serviços de saneamento encontram-se 
entre 0,24 e 0,36% do valor total da obra. O consumo global de água sobre o somatório do número 
de funcionários por mês está entre 1,81 e 2,84 m³/funcionário. Com a análise do consumo de água 
por fase de obra, verificou-se que o consumo tende a aumentar com a superposição dos processos 
produtivos e identificou-se a fase da obra em que há o maior consumo de água: a fase de limpeza 
final. Foi possível compreender que a água é um bem de valor relevante para a execução de obras 
civis, tornando necessário que o setor da construção civil veja o uso da água com os olhos da 
sustentabilidade. Percebeu-se também que a criação de indicadores de consumo de água é 
complexa e depende de diversos fatores relacionados com características intrínsecas de cada obra 
difíceis de serem generalizado. Por fim, percebeu-se a necessidade da repetição do estudo para 
outros grupos de obras com diferentes tecnologias construtivas a fim de validar estatisticamente as 
informações obtidas. 
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 INTRODUÇÃO 
 

Nas décadas iniciais do século XX, 
teve início a preocupação mundial com as 
questões ambientais e com a preservação da 
quantidade de água disponível. Com isso, o 
ramo de edificações deu início à procura de 
materiais de construção que visavam consumir 
menos água no seu processo de produção, 
buscando o desenvolvimento sustentável 
(PESSARELLO, 2008). 

As poucas ações existentes para 
redução do consumo de água estão 
relacionadas com o edifício em operação e 
pouco se fala no edifício em construção. Além 
dos fatores que interferem no consumo de 
água per capta (Pereira, 2001), para a 
construção de edifícios, podem existir outros 
que interferem no consumo de água como o 
número de funcionários e suas rotinas de 
trabalho e as tecnologias utilizadas na 

edificação.  Nesse sentido, o estudo visa 
avaliar o consumo de água dentro de uma 
edificação que compreende diferentes fases 
construtivas.  

A água, que deveria ser analisada com 
os olhos da sustentabilidade, não é nem 
considerada como um material de construção 
em uma edificação e seu excessivo gasto, 
associado ao crescimento acelerado dos 
centros urbanos, pode causar pressão nos 
recursos hídricos.  
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Uma vez que o Edifício Ilha de 
Maiorca não foi considerado adequado para 
as análises, utilizaram-se outras 03 obras da 
Mazzini Gomes, que é a empresa parceira. O 
edifício da construtora B é do trabalho de 
Pessarello (2008) e foi utilizado por permitir 
comparações entre os indicadores. 

Tabela 1 – Indicadores de relação entre consumo e área total construída para as obras estudadas 

Edifício 
Consumo Global Areta Total Período de Execução CG/ATC Média mensal de consumo

m³ m² Meses m³/m² m³/mês 
Luiz Nogueira 2.728 6.426 25 0,43 109 

Lila 2.975 7.054 30 0,42 99 
Parente Frota 2.324 3.988 26 0,58 89 
Construtora B* 2.242 5.100 19 0,44 118 
* Pessarello (2008) 



 

 

Dos trabalhos aqui analisados, a maior 
média mensal de consumo é atribuída ao 
edifício Luiz Nogueira, enquanto a menor é 
para o Parente Frota. 

Analisando-se a média mensal de 
consumo seria prontamente o melhor 
indicador de consumo de água. Entretanto, 
observa-se que tal indicador sofre influência 
do tempo de execução da obra. Prova disso é 
que o CG do Lila é maior que o do Luiz 
Nogueira, mas que a média de consumo 
mensal de água é menor no Lila (Tabela 1). 
Outro exemplo é o edifício da Construtora B 
que apresenta maior valor de consumo médio 
mensal e menor valor de CG em relação aos 

edifícios analisados aqui (devido ao menor 
tempo de execução em relação às outras 
obras). 

O volume de água consumido é 
reflexo de todos os processos que estão 
sendo executados associados à eficiência do 
consumo de água, considerando os 
desperdícios e vazamentos. Dessa forma, 
obras maiores tendem a consumir mais água e 
menores, menos. Entretanto, deve-se 
observar que se o tempo de execução de uma 
pequena obra for muito curto, ela pode 
apresentar altos valores de consumo de água 
mensal. 

Tabela 2 – Consumo global de água, número total de funcionários, valor total da obra e valor tarifado 
com os serviços de saneamento para cada obra 

Edifício CG SFM VTO VTS VTS/VTO CG/SFM
m³ Func R$ R$ % m³/Func

Luiz Nogueira  2.728 960 6.036.220,88 21.884,67 0,36 2,84 
Lila 2.975 1.174 6.693.922,04 16.289,36 0,24 2,53 
Parente Frota 2.324 1.281 5.269.170,68 16.612,14 0,32 1,81 
Construtora B* 2.242 690 - - - 3,25 

* Pessarello (2008) 

É muito importante destacar que o 
valor de tarifação mensal e, 
conseqüentemente o Global, de cada obra 
sofre influencias da classificação imobiliária 
atribuída para o empreendimento. Sabe-se, 
por exemplo, que o valor pago por m³ de água 
consumida com a classificação industrial é 
mais cara que a paga com a classificação 
padrão superior.  

De acordo com as pesquisas 
realizadas nas construtoras entrevistadas em 
seu trabalho, PESSARELLO (2008) encontrou 
VTS/VTO de 0,7% enquanto que os valores 
encontrados aqui estão bem abaixo desse 
valor. Uma vez que o trabalho de 
PESSARELLO é focado na região da Grande 
São Paulo e o presente é realizado na região 
da Grande Vitória, isso pode ser atribuído a 2 
fatores principais: o preço dos materiais 
utilizados na obra, que podem variar bastante 
de região para região e o valor da tarifação da 
água, em função de sua classificação 
imobiliária. 

Observe que a relação VTS/VTO pode 
ser influenciada pelo padrão do edifício: 
quanto mais elevado o nível de acabamento 
da obra (utensílios e materiais), maior será o 
valor do consumo global da obra, mas os 
gastos com água podem sofrer poucas 
alterações em relação ao padrão de 
acabamento do edifício. 
 
 CONCLUSÃO 
 

Com o relatório final é possível 
compreender que a água é um bem de valor 
relevante para a execução de obras civis, 
tornando necessário que o setor da 
construção civil veja o uso da água com os 
olhos da sustentabilidade, consumindo-o de 
forma planejada e eficiente, incluindo a 
implantação de programas de economia de 
água nos canteiros de obra. 

Percebeu-se também que a criação de 
indicadores de consumo de água é complexa 
e depende de diversos fatores relacionados 
com características intrínsecas de cada obra 
difíceis de serem generalizados, mas que não 
é impossível. 

Recomenda-se a repetição do estudo 
para outros grupos de obras com diferentes 
tecnologias construtivas. 
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