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Resumo: Este texto apresenta os resultados de uma pesquisa de campo, por amostragem, a 
qual possibilitou uma análise preliminar da vazão residencial usual na cidade de Ponta 
Grossa, sendo possível determinar uma vazão de conforto ideal para utilização em cálculos de 
volumes e possivelmente estabelecer uma média de consumo para reservação. Da mesma 
forma o estudo possibilita também projetar o consumo médio per capita em relação às 
proposição de formulas de economia e racionalização.  

Palavras chave: vazão de consumo, desperdício de água, volume de reservação  

1. Introdução 

No histórico do Município de Ponta Grossa pode ter havido a predisposição para a situação de 
desperdício generalizado no consumo d´água, devido a abundancia do volume do manancial 
aqui existente e do órgão de distribuição municipal (SASPG) que determinava tarifas mais 
brandas. Este fato que foi modificado com a assunção deste serviço pela SANEPAR, que 
visando a distribuição de água igualitária em todo o Paraná, diferenciou tarifas e 
obrigatoriamente fez com que a população diminuísse o consumo como forma de economia 
de valores.  

Conforme dados históricos coletados nos arquivos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 
em 1971 a média do consumo geral por residência era de 19 m3 por mês, para uma população 
de 120.000 habitantes (SASPG), hoje conforme a SANEPAR para cerca de 300.000 
habitantes o consumo seria em média de 14,00 m3 por mês em cada residência (2004). Vale a 
pena ressaltar que a 30 anos atrás provavelmente cada família tinha mais filhos e se esta 
falando de consumo por residência e não por pessoa que é motivo deste trabalho. 

Talvez se as estatísticas locais anteriores fossem mais confiáveis e se referenciassem  o 
consumo por habitante, poderíamos observar que ao contrário de que aparentemente deixa 
transparecer o consumo aumentou em relação a cada habitante, pois com certeza o número de 
famílias ou residências aumentou em relação ao número de habitantes. 

Então, a fim de evidenciar o consumo médio por habitante e verificar se este dado é expressão 
do que ocorre em termos de consumo geral na cidade de Ponta Grossa e se este valor agrega 
ao desperdício que já citamos anteriormente , elaborou-se este piloto de pesquisa. Neste 
estudo os dados do consumo médio mensal medido no hidrômetro e as projeções de tempos 



ideais de utilização dos aparelhos nos forneceram parâmetros para o desenvolvimento 
estatístico do consumo per capita.   

 Desta forma para que fosse possível com o número que foi estabelecido de amostras, formar 
uma base coerente, procurou-se abranger uma grande área da Cidade, mantendo um entorno 
ao centro, numa média entre centro e bairro e assim obter as informações o mais próximas da 
realidade possível. 

Esta pesquisa reveste-se de um caráter voltado eminentemente para o estabelecimento da 
vazão diária que cada habitante na cidade de Ponta Grossa consome e qual seria a vazão ideal 
para o conforto do ponto de vista econômico. Economia esta refletida até mesmo na questão 
de reservação obrigatória que onera estruturas e manutenções nos edifícios. 

Assim sendo procura-se estabelecer o consumo médio padrão e comparar com o 
economicamente ideal, podendo ser verificada ainda a questão do desperdício, racionalidade e 
o impacto positivo que a economia causaria aos mananciais. 

2. Revisão bibliográfica 

2.1 – Consumo de água residencial e sua economia 

Nos últimos 60 anos, a população mundial dobrou, e o consumo de água multiplicou-se por 
sete. Se mantidas as taxas de crescimento populacional na casa de 1,6% ao ano e as taxas de 
consumo unitário, os 14 mil quilômetros cúbicos de água disponíveis em 2053 já não serão 
mais suficientes para atender à demanda. A crise de água não afetará apenas países como 
Kuwait, Egito ou Arábia Saudita. Mesmo o Brasil, um país privilegiado em recursos hídricos, 
será atingido pela escassez. E não será somente ao sentir sede que os brasileiros perceberão o 
que fizeram com o que lhes foi dado pela natureza: sem água, as hidrelétricas produzirão 
menos energia. A falta de energia certamente vai gerar desemprego. E o desemprego vai gerar 
mais fome. Esta é apenas uma das muitas pontas de uma perversa cadeia que pode ser iniciada 
a partir da escassez da água. (CREA-RJ -02). 

 

Tabela 1 – Uso da água no mundo  

Uso da água no mundo 
Agricultura  69% 
Indústria  23% 
Uso doméstico  8% 
Fonte: Revista do CREA-RJ 2002 

 

Tabela 2 – Quantidade de água no planeta  

Quantidade de água no planeta  

Água salgada 97,30% 
Calotas polares 2,07% 
Água doce 0,63% 
Fonte: Revista do CREA-RJ 2002 

 

 



Tabela 3 – Distribuição de água no território brasileiro 

Distribuição de água no território brasileiro 

Região  Quantidade de água (%) População (milhões de hab.) 
Norte 79,7 7,8 
Centro-Oeste 9,3 6,7 
Nordeste  2,3 28,7 
Sul 4,6 14,6 
Sudeste  4,1 42,2 
Fonte: Revista do CREA-RJ 2002 

 

Apesar de que, o consumo residencial esteja a menos de 10% do consumo geral d´água no 
mundo, é nesse domínio que as ações são mais dispersas. Os pontos de consumo são mais 
numerosos e depende muito do aspecto econômico/social das comunidades envolvidas. Tal 
consumo ainda refleta a falta de saneamento que é visível em algumas populações. Neste 
âmbito o levantamento do consumo é muito difícil devido a não constatação do fornecimento. 

A primeira iniciativa da preocupação com a conservação da água no Brasil deve-se ao 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT), documentada nos “Anais do 
Simpósio Internacional sobre Economia de Água de Abastecimento Público” realizado em 
São Paulo na Escola Politécnica no período de 28 a 30 de outubro de 1986. Os pesquisadores 
do IPT foram os engenheiros Adilson Lourenço Rocha, Douglas Barreto e Marcos Heleno 
Fernandes Montenegro (TOMAZ - 2001). 

As preocupações com a economia mundial de água ainda  não eram tão evidentes nesta época, 
porem a questão do tratamento e posteriormente a distribuição, procedimentos de custos 
consideráveis já traziam preocupações com desperdícios, má reservação e problemas nos 
sistemas hidráulicos das edificações. 

2.2 Métodos de economia de água e verificação de desperdícios 

Em levantamento dos métodos para a determinação das vazões de projeto em sistemas 
prediais de distribuição de água fria, foi verificada a existência de um número significativo de 
abordagens diferentes para o problema em tela. Da análise dos métodos levantados 
destacaram-se dois grupos, segundo a forma de abordagem, métodos empíricos e métodos 
probabilísticos (TOMAZ - 2001). 

No primeiro grupo de métodos, da natureza empírica, incluem-se aqueles cuja técnica de 
determinação das vazões de projeto baseia-se na utilização de tabelas, gráficos e expressões 
matemáticas, estabelecidas a partir da experiência e julgamento de seus propósitos. No 
segundo grupo de métodos, de origem probabilística, incluem-se aqueles cuja técnica de 
determinação das vazões de projeto baseia-se no emprego de tabelas, gráficos e expressões 
matemáticas, estabelecidas a partir de conceitos probabilísticos, utilizando como ferramental 
básico, na maioria dos métodos, a função de distribuição de probabilidades Binomial. O 
primeiro esforço no sentido de se obter um método probabilístico  deve-se a Roy B. Hunter do 
NBS-USA (TOMAZ - 2001). 

O estabelecimento de uma metodologia de determinação de vazões de projeto tem sido de 
grande preocupação dos técnicos, entanto não há concordância com relação a uma 
metodologia geral que atenda, de forma aceitável, às necessidades dos projetistas de 



instalações hidráulicas prediais. A maioria das metodologias aplicáveis observa-se que há 
uma a busca de simplificações, fundamentadas em considerações teóricas que nem sempre 
representam adequadamente as particularidades de cada situação de projeto. 

Conforme GRAÇA (1987) a ocorrência de vazões em um sistema predial de distribuição de 
água fria depende, obviamente, da existência de usuários utilizando o sistema. A relação mais 
direta entre o usuário e as instalações sanitárias prediais se estabelece entre o usuário, 
realizando suas atividades ligadas ao uso de água, e o sistema de equipamento sanitário. 
Assim, as vazões que ocorrem no interior do sistema, e em particular as vazões de projeto, 
dependem basicamente dos seguintes fatores: 

− Atividades dos usuários; 
− Função do tipo de edifício: habitação, escola, hospital, hotel; etc. 
− Função das características do usuário determinadas por fatores fisiológicos, regionais, 

culturais, sociais e climáticos. 
− Características do edifício: 
− População (quantidade e distribuição); 
− Organização espacial. 
− Características do conjunto de aparelhos sanitários: 
− Função do tipo de aparelho; 
− Número de aparelhos disponíveis. 
− Intensidade de utilização do conjunto de aparelhos sanitários; 
− Vazões unitárias dos aparelhos sanitários que constituem o conjunto. 
− Duração da descarga de um aparelho sanitário, denotada por t; 
− Intervalo de tempo entre os inícios ou términos de descargas consecutivas de um aparelho, 

denotado por T; 
− Número de aparelhos sanitários instalados a jusante do trecho considerado, denotado por 

n.  

As várias medidas de economia de água apresentam grande potencialidade para a redução de 
consumo em edifícios. Algumas delas são aplicáveis a quaisquer sistemas, enquanto outras 
são recomendadas somente para sistemas específicos. Daí a importância do planejamento de 
ações, com o objetivo de reduzir volumes utilizados e desperdícios de água, em função das 
características socioculturais, econômicas e ambientais dos usuários, além das características 
físicas e funcionais do edifício. 

A redução de consumo de água requer não somente a implementação de ações, mas uma 
permanente avaliação e readequação das ações implementadas para que o uso e o desperdício 
de água sejam mantidos a níveis mínimos desejáveis e de forma permanente. Assim, as ações 
para a redução do consumo de água em edifícios devem considerar, também, todos os 
aspectos relacionados aos usuários e ao meio ambiente. 

GRAÇA (1987) denomina-se perda a água que escapa do sistema antes de ser utilizada para 
uma atividade fim. Em geral, as perdas ocorrem devido aos seguintes fatores: 

− Vazamento – fuga de água de um sistema hidráulico, quer seja em tubulações – tubos e 
conexões, componentes de utilização, reservatórios e, ainda em equipamentos – conjunto 
motor bomba e outros. 

− Mau desempenho do sistema – por exemplo, um sistema de circulação de água quente 
operando inadequadamente, ou seja, com o tempo de espera longo e, portanto, gerando 
perda de água antes de ser utilizada pelo usuário; 



− Negligência do usuário – torneira deixada mal fechada após o uso por displicência ou 
porque o usuário não quer tocar a torneira. 

− Procedimentos inadequados – banho prolongado, varredura de passeio público com água; 
− Mau desempenho do sistema – um sistema cujos pontos de utilização sejam projetados 

para vazões superiores às necessárias à realização das atividades relacionadas ao uso da 
água, tais como torneiras com vazões elevadas que, além de desperdício, causam 
desconforto aos usuários através de respingos de água. 

Considera-se desperdício toda a água que esteja disponível em um sistema hidráulico e seja 
perdida antes de ser utilizada para uma atividade fim ou, então, quando utilizada para uma 
atividade fim, o é forma excessiva. Conforme apresentado, o conceito de desperdício engloba 
perda e uso excessivo. 

Também como a metodologia apresenta-se  a proposta para a implantação de Programa de 
Uso Racional da Água – PURA em edifícios, eleborado pelo Serviço de Água e 
Abastecimento do Estado de São Paulo – SABESP, onde o conhecimento do sistema 
hidráulico,  do consumo da água no edifício, e das atividades nele desenvolvidas é 
fundamental. 

A metodologia proposta sistematiza as intervenções a serem realizadas em um edifício de tal 
forma que as possíveis ações para a redução de consumo de água sejam resultantes de um 
conhecimento amplo do sistema e, dessa forma, garantindo os níveis mínimos desejáveis e de 
desperdícios de água. 

Considerando-se que as ações tecnológicas sejam as mais eficientes para o alcance desse 
objetivo, uma vez que dependem menos da disposição do usuário em alterar procedimentos 
relacionados ao uso da água, esta metodologia é estruturada basicamente com o apoio dessas 
ações. No entanto, reconhecendo a importância da participação do usuário quando se deseja 
reduzir o consumo de água em um sistema, são contempladas diretrizes para conscientizar e 
preparar os usuários para o exercício de suas atividades utilizando somente a quantidade 
necessária e indispensável de água. 

A metodologia para a implantação do PURA em edifícios é estruturada em quatro etapas, 
descritas a seguir: 

− Auditoria do consumo de água – é a etapa que permite o conhecimento da utilização da 
água no sistema através de planejamento adequado para a realização de levantamento 
documental, das características físicas e funcionais do edifício e, em particular, do sistema 
hidráulico e das solicitações dos usuários ao sistema; 

− Diagnóstico – é a síntese organizada das informações obtidas na auditoria do consumo de 
água, que identifica as condições de operação, os problemas e pontos frágeis do sistema 
de forma quantitativa e qualitativa, tornando-se assim, ferramenta indispensável para o 
planejamento de ações compatíveis com as condições de operação do sistema; 

− Plano de intervenção – é o conjunto de ações, definidas em função do diagnóstico e das 
condições técnico-econômicas, com o objetivo de reduzir usos e desperdícios de água no 
sistema predial, sem, contudo diminuir o nível de conforto e de higiene e, principalmente, 
colocar em risco a saúde do usuário, através do menor volume de água a ser utilizado no 
sistema; 

− Avaliação do impacto de redução do consumo – consiste em verificar o efeito de cada 
uma das ações implementadas no sistema, através da monitoração diária, semanal ou 
mensal do volume de água medido, cujo valor é confrontado com o volume médio medido 



no período anterior à implementação do PURA, considerando-se a influência das variáveis 
e eventos nos dois períodos. 

Após a conclusão dessas quatro etapas, recomenda-se a continuidade da monitoração do 
consumo de água do sistema como forma de detectar e controlar desperdícios – perdas e usos 
excessivos – tão logo eles se manifestarem e, desta forma, corrigi-los no menor tempo 
possível. 

Dentro do estudo piloto que fora determinado para este trabalho, utilizou-se a ferramenta da 
auditoria do consumo de água formalizando-se um levantamento em edificações diferentes, 
mas de ocupações, espaços e populações semelhantes. Insere-se assim a etapa do diagnostico 
onde fora tratados os dados e apresentados os resultados quantitativos da condição do sistema 
de consumo e vazão de conforto as edificações unifamiliares. 

3. Metodologia da pesquisa 

Foram desenvolvidas entrevistas em residências, escolhidas de forma a abranger o maior 
número possível das regiões do perímetro urbano de Ponta Grossa, de forma que a área e o 
número de pessoas fossem similares.  

Em cada residência visitada preencheu-se um formulário para determinar a quantidade de 
utilizações dos diversos aparelhos procedendo então o cálculo do volume final de água 
estimado no consumo diário por pessoa. Também se anotou o consumo familiar registrado no 
hidrômetro, sendo realizada leituras quinzenais e finalmente a comparação com a leitura do 
talonário de cobrança.A planilha utilizada para as entrevistas foi a que segue: 

 

Tabela 4 – Modelo de registro de consumo de água 

Registro de consumo de água (familiar) 
Endereço: 

Bairro: Área : nº bwc: nº coz. 
nº de adultos:  nº de crianças: Obs.: 
Valor medido no 
hidrômetro 

1º semana ( m3) 2º semana ( m3) Registro mensal (m3) 

Aparelho utilizado nº de vezes 
 

Tempo de 
utilização 

Consumo norma Valor geral 
 

Bacia Sanitária válvula   1,70   l/s  
Bacia Sanitária caixa   0,15   l/s  

Chuveiro elétrico   0,10   l/s  
Lavatório   0,15   l/s  
Pia de cozinha   0,30   l/s  
Tanque de roupas   0,10   l/s  
Maquina de lavar roupas   0,25   l/s  

Fonte: PURA-SABESP 

Para o consumo mensal de água, levantado diretamente no hidrômetro, desenvolvemos a 
seguinte planilha que gerou o tratamento estatístico a apresentar que fornece os dados 
necessários a formulação da vazão de consumo mensal ou diário por habitante. 

 
 
 
 



Tabela 5 – Modelo de registro de consumo de água – hidrômetro 

Registro de consumo de água (familiar) 

Endereço Área Banheiros Nº. de usuários Cons.médio mensal 

Setor Bairro   Jovens Adultos Tot. pop. Tot. m3 Tot./pes. 

         

         

         

         

         

Total Geral         

Média Geral         

Fonte: o autor 
 
A setorização da pesquisa foi realizada conforme estabelecido no mapa abaixo, dividindo a 
área urbana em 6 setores distintos que englobam a maioria dos bairros da cidade. 
 
 

 
 

Figura 1 - Mapa de setorização da pesquisa (Fonte: Mapa base do Plano diretor do Município – 2007) 
 

No módulo da pesquisa por utilização de aparelhos teve-se uma desagradável surpresa, pois as 
estimativas pessoais não eram coerentes, justamente por relatar impressões pessoais. Os 
habitantes não têm o habito de controlar o número de vezes em que se usa a bacia sanitária ou 
que se abrem às torneiras, porem com alguns dados de utilização do chuveiro, pudemos 
estimar valores para comparação da vazão ideal para consumo diário. 

Então para a pesquisa de volume de utilização em cada aparelho o resumo final não com  
muita confiabilidade, por dia resultou no quadro médio abaixo, que com algumas reduções a 
aparelhos com volume fixo, apresentam consumo médio por pessoa por dias por cada 
residência 
 



Tabela 6 – Registro de consumo de água por utilização resultados 
 

Aparelho utilizado nº de vezes 
p/ pessoa 

Tempo de 
utilização 

Consumo 
norma 

Valor geral 
 

Bacia Sanitária caixa 03 --- 0,15   l/s 36,00  l 

Chuveiro elétrico 01 720 s 0,10   l/s 72,00  l 
Lavatório 04 30 s 0,15   l/s 18,00  l 
Pia de cozinha 03 * 75 s 0,30   l/s 68,00  l 
Tanque de roupas 01 * --- 0,10   l/s 30,00  l 
Maquina de lavar roupas 01 * --- 0,25   l/s 30,00  l 

Volume Total 254,00  l 
* consumo já ajustado individualmente conforme volume total da residência.   
Fonte tabela: PURA-SABESP – Fonte dados: o autor  
 
Observa-se que o volume médio estimado está 27% acima do que determina a NBR 5626 para 
volume de consumo diário que é de 200 l por habitante por dia. Como já descrito esta forma 
estimativa de pesquisa não pode ser considerada confiável uma vez que os valores na maioria 
dos entrevistados foram superestimados por não haver uma verificação diária de utilização.  

Já no módulo da medição da vazão do consumo familiar, diretamente no hidrômetro, os 
valores ficaram bem coerentes e praticamente iguais aos indicados pela concessionária de 
águas no talonário de cobrança. Ressaltamos que procedemos à medição em 2 semanas e 
projetamos para o mês. Deste levantamento resultaram os seguintes dados: 

 

Tabela 7 – Modelo de registro de consumo de água – hidrômetro resultados 

REGISTRO DE CONSUMO DE ÁGUA (FAMILIAR) 

Endereço Área Banheiros Nº. de usuários Cons.médio mensal 

ÁREA BAIRRO   Jovens Adultos Tot. pop. Tot. m3 Tot./pes. 

 Centro 150 2 1 2 3 10,00 3,33 

 Centro 120 2 0 1 1 4,00 4,00 

ÁREA 1 Centro 120 2 2 2 4 15,20 3,80 

 Centro 120 2 0 3 3 15,00 5,00 

 Centro 120 2 2 3 5 21,00 4,20 

 Ronda 130 3 3 2 5 22,80 4,56 

 Ronda 120 2 - 2 2 7,20 3,60 

ÁREA 2 Ronda 120 2 1 2 3 15,00 5,00 

 Ronda 120 2 - 3 3 11,50 3,83 

 Ronda 100 2 1 4 5 13,80 2,76 

 Nova Rússia 110 2 - 4 4 14,20 3,55 

 Nova Rússia 120 2 2 3 5 15,50 3,10 

ÁREA 3 Nova Rússia 99 1 4 2 6 14,20 2,37 

 Nova Rússia 110 1 1 2 3 10,20 3,40 

 Nova Rússia 110 1 2 3 5 14,50 2,90 

 J. Carvalho 120 2 2 2 4 13,50 3,38 

 J. Carvalho 150 2 0 2 2 13,00 6,50 

ÁREA 4 J. Carvalho 130 3 2 3 5 24,50 4,90 

 J. Carvalho 100 2 1 2 3 10,00 3,33 

 J. Carvalho 100 2 2 2 4 12,00 3,00 

 Uvaranas 180 3 0 4 4 27,00 6,75 

 Uvaranas 100 2 1 2 3 9,80 3,27 

ÁREA 5 Uvaranas 90 1 - 2 2 6,20 3,10 



 Uvaranas 98 1 0 2 2 10,20 5,10 

 Uvaranas 90 1 1 1 2 6,80 3,40 

 Oficinas 120 1 - 4 4 11,80 2,95 

 Oficinas 125 1 2 2 4 11,80 2,95 

ÁREA 6 Oficinas 180 3 2 1 3 19,20 6,40 

 Oficinas 100 1 0 2 2 6,00 3,00 

 Oficinas 
150 3 2 2 4 26,20 6,55 

TOTAL GERAL  3602 55 34 71 105 412,10 119,98 

MEDIA GERAL  120,07 1,87 1,13 2,37 3,50 13,74 4,00 

Fonte: o autor 
 

Neste módulo de pesquisa conseguimos ter um valor médio preliminar de consumo para uma 
residência unifamiliar de média área com um número aproximado em cada casa de 4  pessoas. 
Estes dados serão tratados a seguir. 

4. Considerações sobre o resultado estatístico 

No tratamento estatístico para a tabela de consumo mensal medido nas residências visitadas, 
podemos resumir os dados mais expressivos no quadro a seguir para que as ponderações 
possam ser referendadas mais rapidamente. 

 

Tabela 8 – Resultados da estatística descritiva 

PARA ESTATÍSTICA DESCRITIVA Média Desvio Padrão Variância 

Nº de habitantes por residência (pessoas) 3,50  1,225 1,50  

Volume de consumo mensal  (m3) 13,74  5,896  34,76  

Vazão consumida por pessoa  (m3/mensal) 4,00  1,241  1,54 

Fonte: o autor 

 

A estatística nos revela que o consumo médio mensal de água de uma residência de padrão 
médio em Ponta Grossa, com aproximadamente 120,00 m2 é de 13,74 m3 por mês com uma 
ocupação média de 3,5 pessoas.  

Considerando-se apenas a estatística descritiva, de que por mês cada pessoa consome 3924,76 
litros de água e que nos 12 meses do ano consome-se 47097,15 litros de água, para os 365 
dias isso determina que cada habitante dessa população amostral, consome a vazão de 129,03 
litros de água por dia. 

Para uma consideração mais apropriada, levando-se em conta todas as variáveis levantadas na 
planilha ou as de maior interesse, é necessário um tratamento estatístico mais apurado como a 
regressão linear. Portanto, levando-se em conta que o número de pessoas em cada residência 
influencia substancialmente na questão do consumo per capita, uma que existem algumas 
atividades que utilizam água que são comuns como lavagens de roupas, lançamos mão da 
regressão com duas variáveis, consumo e número de pessoas. 

 

 



Tabela 9 – Resultados da estatística de regressão 

PARA A REGRESSÃO X = Total de pessoas Equação    (Y=a+bX) 
Y1 = consumo médio mensal da 
residência 

a =  2,87058 
b = 3,10496 

Y = 2,87058+3,10496X 

Y2 = consumo médio por pessoa a = 4, 62881 
b = -0,17987 

Y = 4,62881-0,17987X 

Fonte: o autor 

Então se considerando a questão da população existente e levando-se em conta que, quanto 
menos pessoas por residência existirem, mais consumo por habitante haverá, podemos aplicar 
os valor à equação dada pela regressão que leva em conta o número de habitantes e o 
consumo geral da residência. 

Se Y = 2,87058+3,10496X, sendo para um único ocupante em uma casa o consumo seria de 
5,975 m3 por mês ou 196,45 litros por dia, já para a média populacional por residência, dada 
pelo senso (IBGE-2005) em Ponta Grossa de  5,60 ocupantes, o consumo seria de 20,2533 m3 
por mês no total, 3,6172 m3 por habitante por mês ou 118,92 litros de água por dia.  

Conforme havíamos explanado no inicio do trabalho, a verificação do uso dos aparelhos 
estaria prejudicada pela inconstância e inobservância das pessoas na utilização da água nas 
residências, assim sendo podemos apenas especular com os dados de utilização de aparelhos, 
levantados a partir das entrevistas. O consumo individual nos aparelhos tais como chuveiro, 
bacia sanitária e lavatório, é de 120,00 litros por dia e o geral como pia de cozinha, tanque e 
maquina de lavar é de 168,00 litros por dia.  

Se aplicássemos uma equação semelhante a resultante estatística, fixando o valor comum e 
variando a segunda parcela de acordo com o número de pessoas, para um consumo residencial 
teríamos C = 168,00 + 120,00 x N, onde C é o consumo final dia em litros e N o número de 
pessoas.  

Comparativamente aos dados estatísticos, para nossa média de 3,5 pessoas por residência o 
consumo final seria de 168,00 litros por pessoa no dia e para 5,6 pessoas por residência 
teríamos 150,00 litros por pessoa no dia. Verificamos assim que os valores foram majorados 
de 20 a 25 % em relação aos resultados estatísticos que possuem maior fidelidade à pesquisa. 

Realizamos esta simulação não muito confiável, para que possamos demonstrar logo a seguir 
que é possível fixar uma vazão de conforto ainda menor de que aquela que foi estabelecida na 
pesquisa. 

5. Conclusão 

Verificou-se que o consumo diário depende do número de pessoas por residência pois existem 
consumos em comum como é o caso da utilização de cozinhas e lavanderias, então que nossa 
base estatística nos remete a uma vazão de conforto média de 129,03 litros de água por dia 
por pessoa, para uma população média de 3,5 pessoas por residência, porem para a média 
populacional existente na cidade de Ponta Grossa, que é de 5,6 pessoas por residência, a 
vazão final de conforto é de 118,92 litros por pessoa por dia. 

Se levar-se em conta o que pode ser utilizado para redução de consumo que não dependa da 
ação do usuário, ou seja a educação do uso de água, a não ser redução de tempo de banho em 
chuveiro elétrico, poderemos projetar uma vazão de conforto bem menor e viável, a partir dos 
dados que coletamos. 



Desta forma, resumindo o estudo, o valor levantado para a vazão de conforto hoje é de 118,92 
litros por pessoa por dia, que pode ainda ser reduzida se utilizado aparelhos sanitários com 
descarga econômica, já existente no mercado, e com um mínimo de boa vontade de utilização 
racional principalmente no chuveiro. Conforme a SANEPAR o perfil recomendável para 
utilização de água para uma pessoa seria de 84 litros por dia. 

 Considerando-se uma população de 300.000,00 habitantes em Ponta Grossa, nosso 
consumo médio mensal é de 1.085.145,00 m3 de água, com a possibilidade de redução 
verificada, nosso consumo reduziria para 868.153,00 m3  por mês o que folgaria o sistema em 
216.992,00 m3. Esta folga de consumo alivia em 0,78% o manancial de captação existente que 
é de 27.700.000,00 m3.  

Esta redução em porcentagem não parece muito, mas em números absolutos seria responsável 
pelo abastecimento de uma cidade de 59.990,00 habitantes que possuam o mesmo índice de 
consumo de Ponta Grossa. 
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