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RESUMO: O artigo mostra que devido ao crescimento da população mundial e 

desenvolvimento industrial, a nossa necessidade e uso de água doce continua a 
aumentar, e a escassez de água deverá tornar-se predominante nos próximos 
anos. Por ser um recurso fundamental e precioso para a vida, em face às 
ameaças por secas, mudanças climáticas, poluição, resíduos tóxicos, uso 
excessivo de água e desperdício, há uma enorme necessidade de fomentar 
práticas sustentáveis relativas ao uso e desperdício de água. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O corpo humano é composto por cerca de 70% de água. Estima-se que para o 
bom funcionamento do organismo deve-se consumir aproximadamente 2 litros de 
água por dia. É assustador pensar que um dos elementos mais importantes para o 
homem está se esgotando em um ritmo tão acelerado. 

Apenas nove países no mundo possuem fontes de água potável, segundo o 
Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Entre eles 
encontram-se: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Colômbia, República Democrática do 
Congo, Rússia, Índia, China e Indonésia. Estudos recentes já apontam guerras mundiais 
pela detenção de poder sobre a água doce num futuro próximo. Cabe ao ser humano 
estar ciente de que a água, fundamental para sua sobrevivência, é um elemento 
limitado (finito), e que a partir de pequenas atitudes, guerras, mortes e sedes podem 
ser evitadas ao longo de gerações. 

Segundo Ernani Curíaco de Miranda, coordenador do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades, no Brasil as 
estimativas do desperdício de água tratada são graves: 40% são consumidos, 60% são 
desperdiçados. Uma sucessão de fatores nos faz ter estes altos índices de má utilização 
da água, entre eles: a falta de conscientização da população, desconhecimento da 
realidade que nos cerca, falta de orientação aos cidadãos dos principais fatores que 
levam ao desperdício.  

Cabe ressaltar que estamos avançando na busca de conscientizar sobre o uso 
correto da água. Porém, para alcançar grandes resultados é necessário mudar nossos 
hábitos. Dessa forma, como diziam nossos antepassados “sabendo usar, não vai faltar” 
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e assim não se tornarão realidade os grandes impactos que a falta de água pode trazer 
a humanidade. 

Felizmente, algumas soluções para evitar o desperdício de água já foram 
desenvolvidas, como exemplificaremos no item a seguir. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 
 

Em 22 de Março comemoramos o “Dia Mundial da Água”, recurso natural 
renovável. Até quando? A chuva reabastece os rios, lagos e mares, abastece a vida no 
Planeta Terra. Hidrata, nutre, alimenta e ainda é utilizada para a produção de bens de 
consumo. Todo o descuido, todo o mau uso, está comprometendo a água do planeta. 
A água é limitada. Toda a sociedade tem sua parcela de responsabilidade.  

 Há algumas décadas a produção industrial em prol do crescimento econômico 
implicava em gerar a maior quantidade possível de produtos e serviços, estimulava a 
sociedade a consumir (dentro de obsolescência programada) de maneira que para ser 
feliz tinha que consumir muito e atualizar-se com as tendências do mercado sem levar 
em conta as variáveis ecológicas. Hoje percebemos um comportamento diferente na 
produção e consumo, pois sabemos o impacto gerado no ecossistema, na economia e 
no âmbito social. Segundo DOUGHERTY (2012), a água está ameaçada devido à 
extração em quantidade maior do que o ecossistema é capaz de produzir. O consumo 
da água doce de rios e lençóis subterrâneos está indo em uma velocidade maior do 
que ela é reposta pelas chuvas e pela neve. Aterros para a construção de grandes 
loteamentos, explosão demográfica, acabam impermeabilizando o solo que nunca 
mais infiltrará água da chuva.  As águas subterrâneas são atualmente a fonte de 
abastecimento preferida (BURGIERMAN, 1999).  

 A água encontra-se desigualmente distribuída em nosso planeta: 97,3% da água 
está nos oceanos, 2% nas calotas polares e no vapor d’água da atmosfera, e os 0,7% 
restante nos rios, lagos e aquíferos que nos abastecem. O Brasil tem 20% do total de 
volume de água disponível na Terra, e (supostamente) não corre o risco de 
esgotamento. Isto é, desde que o Brasil adquira a competência necessária para 
preservar suas fontes e aprenda a manejar a abundância com parcimônia. No sudeste 
do Brasil as companhias de abastecimento perdem cerca de 30% da água já tratada em 
vazamentos. No Nordeste a perda chega a 60%. Segundo o geólogo Aldo Rebouças “Se 
isso não mudar, pode haver muita água no país, mas um dia vai faltar na torneira". 
(BURGIERMAN, 1999).  

Já estamos percebendo as consequências de nossas atitudes e se não 
mudarmos nossa maneira de agir, as gerações futuras serão as maiores vítimas. Assim 
como os demais países, o Brasil consome água em maior quantidade com a irrigação 
da agricultura (63%), seguido pelo uso doméstico (18%), indústrias (14%), e os 5% 
restantes serve para matar a sede dos animais de criação (BEI COMUNICAÇÃO, 2003). 
Todo esse consumo de água ocorre de maneira abusiva, sem nenhuma regra de uso e 
sem consciência de cuidado para que não ocorra desperdício.  
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Um bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. Isto é 
aproximadamente uma em cada nove pessoas da população mundial. A crise da água e 
do saneamento reivindica mais vidas através de doenças do que qualquer guerra 
armada. 

A produtividade agrícola poderá cair gerando a batalha por alimento. A falta de 
alimentos e água deve eclodir dentro de cinco a dez anos, devido ao efeito das 
mudanças climáticas segundo a projeção do Banco Mundial.  

O uso adequado e responsável só vai acontecer no dia em que o homem 
perceber a sua importância e passar a respeitar a natureza, mergulhar num 
desenvolvimento sustentável e gerenciar seu uso adequadamente. 

O Design busca a melhor maneira de utilizar de interfaces, materiais, recursos 
gráficos, gerir sistemas. Assim, está favor da sustentabilidade em pesquisas e projetos; 
experimenta e implementa as melhores soluções para os problemas do meio ambiente 
e sociedade. Em sua essência, o design consiste em promover a mudança. O design 
tem capacidade de causar impactos que vão muito além do papel impresso ou objeto. 
Pode criar e transmitir mensagens e ideias que tenham um impacto positivo no 
mundo, e mudem hábitos de culturas, de pensamentos e atitudes. O design 
sustentável consiste em uma força para a mudança positiva. 

Nesse estudo, abordaremos alguns tópicos importantes sobre a água e 
posteriormente abordaremos soluções para o problema do desperdício. Utilizaremos 
assim o design a favor da água, design a favor da vida, e o design como ferramenta de 
mudança. 

 

2.1 Irrigação 

Os 18% das áreas cultivadas globalmente são irrigadas. No Brasil, há 3 milhões 
de hectares irrigados (BEI COMUNICAÇÃO, 2003). 

Para enfrentar o desperdício é necessário ampliar a eficiência da irrigação. Em 
geral, os agricultores promovem a inundação de seus campos ou constroem canais de 
água paralelos aos canteiros. São comuns os sistemas de aspersão, como o de pivô 
central, com uma haste aspersora que gira em torno de um eixo, molhando uma 
grande área circular. Nesses casos as plantas só recebem uma parte pequena da água, 
o resto evapora ou corre para corpos d'água próximos. Muitas vezes isso acaba 
promovendo erosão, salinização da água ou sua contaminação com agroquímicos. 
Técnicas mais eficientes podem reduzir em até 50% a água necessária.  

 

2.2 Indústrias 

As indústrias utilizam a água de diversas maneiras no resfriamento e na 
lavagem de seus equipamentos, como solvente ou ainda na diluição de emissões 
poluentes. Em termos globais a indústria é responsável por 22% de toda a água doce 
consumida. Nos países ricos essa porcentagem chega a 59%, e nos países pobres, 8%. 
Algumas indústrias gastam excessivamente água. No Brasil, a maior parte das grandes 



4 

 

indústrias tem programas de reaproveitamento de água, uma vez que ela se torna 
cada vez mais rara e cara.  

 

2.3 Uso Doméstico 

De acordo com as Nações Unidas, crianças nascidas no mundo desenvolvido 
consomem de 30 a 50 vezes mais água que as dos países pobres. Mas as camadas mais 
ricas da população brasileira têm índices de desperdício semelhantes, associados a 
hábitos como longos banhos ou lavagem de quintais, calçadas e carros com 
mangueiras. O banho é um grande problema. Quem opta por uma ducha gasta até 3 
vezes mais do que quem usa um chuveiro convencional. São gastos, em média, 30 
litros a cada cinco minutos de banho. De acordo com a Agência Nacional de Águas, 
cerca de 40% da água captada e tratada para distribuição se perde no caminho até as 
torneiras, devido à falta de manutenção das redes, à falta de gestão adequada do 
recurso e ao roubo. 

A seguir, serão abordadas 6 soluções já desenvolvidas a fim de reverter o 
quadro do desperdício de água. Há soluções de diversas áreas do design (gráfico, 
produto, gestão, etc.).  

 

2.4 Solução 1: Waterbee (Finalista no Irish Green Awards 2014 na categoria Prêmio 
de Tecnologia Verde) 

Segundo a World Wildlife Foundation (WWF) 60% da água doce utilizada no 
mundo é destinada à agricultura. Um sistema inteligente de irrigação é uma 
necessidade real e urgente. Melhorar a eficiência, o desempenho e facilidade de 
operação de programação de irrigação teria um grande impacto em termos de redução 
de custos.  

O Waterbee é um sistema de irrigação inteligente (automatizado e auto-
suficiente) que pode ser operado via smartphone. Desenvolvido na Espanha, o sistema 
economiza água, reduz o custo para os agricultores e ainda resultou em um aumento 
na produção das lavouras. O projeto visa o problema da escassez e desperdício de 
água. 

"Nós desenvolvemos um sistema de irrigação inteligente que economiza 40% 
de água na irrigação. E nós esperamos que ele tenha um grande impacto 
porque 60% de toda a água doce no mundo é usada para irrigação," afirmou 
o Dr. John O'Flaherty, coordenador do Waterbee. 

O WaterBeesystem foi desenvolvido para ser  mais acessível e flexível, fácil de 
instalar e manter, a fim de aumentar sua adesão por parte dos agricultores, 
produtores, hotéis, clubes de golfe, e até mesmo proprietários domésticos. 

O WaterBee utiliza sensores de umidade colocados no solo. Os sensores sem 
fios indicam o nível de umidade do solo com precisão em cada área da lavoura. Um 
programa de computador recebe as leituras dos sensores (através da rede sem fio 
ZigBee, de baixo custo e baixo consumo de energia) e envia a um gateway GPRS (que 
envia todos os dados para um serviço web central que usa um aplicativo para analisar 
os dados e agir sobre eles) que avalia os melhores horários e a intensidade da água a 
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ser lançada, de forma a maximizar os efeitos da irrigação, sobretudo o tempo de 
retenção de umidade pelo solo. Estes sensores são efetivamente distribuídos ao longo 
da área de cultivo, uma vez que diferentes áreas do campo (ou campos) têm diferentes 
necessidades de água. O sistema pode ser controlado inclusive em um Smartphone 
App ou Web Browser. 

Dentre as vantagens do Waterbee, destacam-se: 

 Maior controle sobre as suas necessidades de irrigação e ganhar mais lucro por 
hectare através do uso eficiente da água e outros insumos; 

 Informações precisas e completas sobre as condições de colheita e de campo; 

 Fácil de implantar e usar (para garantir a sua aceitação generalizada por parte 
dos agricultores) e com dados em tempo real; 

 Facilita o agendamento de tarefas de irrigação; 

 Modular e flexível; 

 Custos operacionais mais baixos, grandes produções e culturas de maior 
qualidade.  

 

2.5 Solução 2: Waterbydesign (Prêmio nacional do programa de inovação do 
AustralianWaterAssociation (AWA) em 2011) 

O Waterbydesign reúne conhecimentos e experiências em 
WaterSensitiveUrban Design (WSUD) e gestão da água urbana sustentável (SUWM), a 
fim de ajudar a indústria de desenvolvimento de terras e governo a fazer a transição 
para a forma mais inteligente de gestão da água. É financiado pelas organizações 
membros Healthy Waterways Network incluindo os governos locais de Queensland, e 
parceiros da indústria. 

WaterSensitiveUrban Design (WSUD) é uma abordagem para o planejamento e 
design de ambientes urbanos que suporta ecossistemas saudáveis, estilo de vida e os 
meios de subsistência através da gestão inteligente de todas as águas. 

A Comissão Nacional da Água define WaterSensitiveUrban Design como 
garantia "[...] para que a gestão da água urbana seja sensível aos ciclos hidrológicos e 
ecológicos naturais. Ele integra o planejamento urbano com a gestão, proteção e 
conservação do ciclo urbano da água". 

Alguns objetivos WSUD específicos são: 

 Minimizar os impactos sobre os recursos naturais existentes, processos 
ecológicos; e comportamento hidrológico natural de bacias hidrográficas; 

 Proteger a qualidade da água das águas superficiais e subterrâneas; 

 Minimizar a demanda sobre o sistema de abastecimento de água reticulado; 

 Minimizar e melhorar descargas de águas poluídas para o ambiente natural; 

 Incorporar o tratamento e/ou reutilização de escoamento; 

 Reutilização do efluente tratado e minimizar a geração de efluentes; 

 Melhorar os valores visuais, sociais, culturais e ecológicos; 

 Agregar valor e minimizar os custos de desenvolvimento (por exemplo, custos 
de infraestrutura de drenagem); 

 Harmonizar as práticas do ciclo da água. 
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O ciclo urbano da água inclui os três cursos d'água: água potável, águas 
residuais e de águas pluviais, como ilustrado na Figura 1. O ciclo natural da água inclui 
a captação, córregos, rios, lagos, estuários e águas marinhas. 

O programa suporta a gestão de todo o ciclo urbano da água (não apenas águas 
pluviais urbanas), a fim de alcançar o desenvolvimento sustentável, incluindo proteger 
e restaurar o ciclo natural da água.  

 

Figura 1: Aspectos da Gestão do Ciclo de Água Integrado (de Hoban e Wong 2006) 

O projeto concentra esforços em aspectos específicos da gestão integrada do 
ciclo da água. É importante ressaltar que o projeto promove uma abordagem holística 
e integrada para a gestão da água urbana (de forma a complementar ao invés de 
competir com programas já existentes) e visa desenvolver a capacidade da região para 
tornar a gestão da água urbana sustentável. 

O contexto institucional se apresenta como grande impedimento para a gestão 
da água urbana sustentável, assim como a incapacidade de profissionais para entender 
e praticar as técnicas mais sustentáveis. A gestão da água em uma bacia ou região 
depende não só de ter capacidade de recursos humanos suficientemente 
desenvolvidos, mas também capacidade suficiente em contextos organizacionais. 

Existem cinco fases fundamentais do ciclo de vida da infraestrutura de ativos de gestão 
de água, como mostrado na Figura 2: 
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Figura 2: Ciclo de Vida de Infra-estrutura da Água Urbana 

Política forte e planejamento por si só não trazem benefícios positivos para 
cursos d'água. É fundamental que os projetos e desenhos de construção reflitam essa 
política. 

WSUD é um campo relativamente novo, e, consequentemente, há pouca 
experiência na indústria da construção sobre como construir adequadamente e 
estabelecer infraestrutura. Uma vez construído, são necessários sistemas de gestão 
ativos adequados para assegurar que a manutenção seja realizada durante todo o ciclo 
de vida da infraestrutura, e que o desmantelamento ou remodelação ocorra no final 
da vida útil da mesma. 

 

2.6 Solução 3: Dispositivos economizadores de água – Draco 

A Draco é uma indústria de Capital e Tecnologia Nacional localizada em São 
Paulo, no mercado há mais de 10 anos. Oferece ao mercado Produtos Sanitários 
Automáticos Profissionais, desenvolvidos especialmente para sanitários de grande 
fluxo de pessoas e lavatórios profissionais. As linhas Draco visam o desenvolvimento 
sustentável aliado à economia da água, com foco principal na preservação deste 
recurso natural, oferecendo produtos sanitários de acordo com as normas 
internacionais de sustentabilidade.  

Os dispositivos economizadores regulam a vazão de água e podem ser 
facilmente acoplados em torneiras, chuveiros e descargas, não necessitando de 
rupturas para sua instalação. É uma solução simples e de baixo investimento para 
evitar o desperdício em locais de grande fluxo, como shoppings, indústrias, escritórios, 
hotéis e etc., além de obter economia na fatura de água destes estabelecimentos. 

Estes dispositivos acoplados em torneiras oferecem cerca de 60 a 80% de 
economia. Quando acionados eliminam mínimo fluxo de água (1,8 Litro/minuto), 
contudo, não perde a qualidade da lavagem das mãos e oferece cobertura completa 
sem desperdício. 
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Figura 3: Especificações Dispositivo Economizador de Água 

 

Figura 4: Especificações Dispositivo Economizador de Água 

Instalados em chuveiros sua economia pode variar entre 40 e 70%, já em 
descargas de 30 a 60%. Tecnicamente o regulador de vazão fixa se auto-ajusta, 
compensando a pressão e mantendo a vazão da água. Isto é possível, pois o dispositivo 
é composto por um elastômero que quando o produto é acionado, obstrui a passagem 
da água com o aumento da pressão, conforme Figura 5. 
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Figura 5: Especificações Técnicas Reguladores de Vazão Fixa 

Os dispositivos Draco são ótimas opções para obter economia e minimizar o 
desperdício de água. Uma solução pensada para atender nichos específicos, mas que 
pode se disseminar e colaborar para evitar o desperdício residencial. 

 

2.7 Solução 4: Cuba acoplada ao vaso sanitário – Grupo Roca 

Outra solução já desenvolvida para reduzir o desperdício em domicílios é a 
cuba acoplada ao vaso sanitário, produzida pelo Grupo Roca, que iniciou seu mercado 
em Barcelona e hoje se estende por mais de 135 países. Atualmente é uma empresa 
de referência mundial no segmento.  

 

Figura 6: Cuba acoplada ao vaso sanitário – Linha W+W 
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Figura 7: Sistema de reutilização da água da cuba acoplada ao vaso sanitário 

Neste sistema, toda a água utilizada no lavatório é filtrada e enviada para a 
caixa de descarga, que pode funcionar com 3 ou 6 litros. A cuba acoplada ao vaso 
sanitário da linha W+W pode proporcionar uma economia de água de até 25%. Uma 
proposta sustentável que permite o uso duplo da água e que já recebeu diversos 
prêmios de design e sustentabilidade. 

Assim o Grupo Roca promove sua missão de conscientizar e incentivar o debate 
entre o público e as organizações sobre a necessidade de criar uma nova cultura de 
água, a fim de permitir o desenvolvimento equitativo e gestão sustentável dos 
recursos hídricos do mundo. 

 

2.8 Solução 5: ECOFONT 

A Agência de Comunicação da Holanda, a SPRANQ, desenvolveu uma fonte 
para pessoas que gastam muita tinta desnecessariamente ao imprimir documentos 
diversos. A iniciativa está descrita no site www.ecofont.eu. Trata-se de fonte Open 
Source, sem restrições comerciais de uso. Pode ser usada em PC’s e MAC’s. A fonte 
tem uma proporção diferenciada (o tamanho 10 da EcoFont equivale ao tamanho 12 
da Times New Roman). Um ponto importante a observar é a perfeita legibilidade do 
documento. A Ecofont economiza até 25% de tinta a cada impressão. 

http://www.ecofont.eu/
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Figura 10: Ecofont 

Fonte: http://www.ecofont.com/pt/produtos/verde/imprimir/impressao-ecologica-com-ecofont.html 

2.9 Solução 6: Garafas Pet 100% recicláveis evitando a contaminação das águas, a 
produção de lixo, consientizando e promovendo ação social. 

Estamos vivendo uma época em que os consumidores tomam decisões 
baseados nos valores, ou seja, na credibilidade da marca, no que tem por trás dessa 
marca, quais as ações positivas que agradam os consumidores, as tribos ou grupo de 
pessoas reunidas por interesses e valores compartilhados. O designer está cada vez 
mais enfrentando o desafio de criar essa nova geração de marcas baseadas em valores. 
E pensando nisso encontramos na embalagem da Água Salve que são feitas em PET 
100% recicláveis. Além disso, a empresa incentiva a reciclagem da garrafa através de 
uma máquina especial que emite descontos no momento da devolução nos pontos de 
venda, estimulando o consumidor a não colocar a embalagem no lixo. O produto e 
branding da água Salve foram concebidos pela empresa de design À La Carte e 
desenvolvidos em parceria com a empresa de consultoria AcquaIncorp. 

http://www.ecofont.com/pt/produtos/verde/imprimir/impressao-ecologica-com-ecofont.html
http://www.alacarte.net.br/
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Figura 11: Identidade da Água Salve 

A identidade segue a concepção da coletividade, composta por vários 
elementos representando atitudes positivas que, embora pequenos, realizam um 
objetivo maior. O designer explora o azul que remete a água, gotas, nuvens e outros 
pequenos desenhos de sustentabilidade. Remete ao retornável, reciclado, reutilizável. 
O consumidor da Água Salve é o da “Geração G” – geração da generosidade – como 
apontou o site Trendwatching.  Essa geração alimenta e é alimentada por essa 
urgência em se fazer o bem, não apenas para si próprio, mas para o máximo de 
pessoas que puder atingir. E é justamente nesse anseio em se fazer o bem em que a 
Salve aparece transformando o simples ato de comprar uma garrafa d’água em um 
movimento coletivo, que ajuda a transformar vidas.  

 

Figura 12: Identidade da Água Salve criada para a parceria com o Instituto Criar 
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As embalagens trazem mensagens de conscientização e estímulo ao 
consumidor e com isso a fidelização ao produto. 

 

Figura 13: Identidade da Água Salve criada para a parceria com o Instituto Criar com informações para 

conscientizar o consumidor. 

 

 Dando continuidade à sua filosofia, a água Salve fez parceria com a instituição 
Make-A-Wish Brasil®! “A Make-A-Wish Internacional, fundada em 1993, conta hoje 
com cerca de 25.000 voluntários que fazem com que estes desejos (de fazer o bem 
para o máximo de pessoas) se tornem realidade, levando a estas crianças (do Instituto 
Criar) esperança, força e alegria.” E com o nascimento dessa nova parceria, um novo 
rótulo passa a ser veiculado: 

 

Figura 14: Identidade da Agua Salve criada para a parceria com a Make A Wish e informações ao 

consumidor no sentido de conscientizar o consumidor a compartilhar a idéia. 

http://makeawish.org.br/
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O designer é um agente de mudanças e elas estão acontecendo em diferentes 
direções. Não é algo passageiro, mas uma grande transformação que vem para 
atender uma nova era a da sustentabilidade. 

 

3.  VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA 
 

 Tendo o design como visão holística, abrangente, propomos como solução um 
conjunto de ações que visam melhorar o uso da água. Uma visão ecossistêmica no 
sentido de entender as escolhas projetuais como um ecossistema, onde tudo está 
interligado, afetando o meio ambiente e refletindo seus princípios/objetivos. Esse 
conjunto de ações (em sua maioria) podem ser executadas não apenas por designers, 
mas pela população em geral, a fim de obtermos resultados mais efetivos. 

 A informação como ferramenta vem a ser uma necessidade no meio atual em 
que vivemos. Levar informação como forma de sensibilização da população e forma de 
instrução é imprescindível se quisermos ter um retorno massivo em atitudes mais 
ecológicas. Nessa parte, o designer gráfico pode atuar na construção de infográficos a 
fim de levar informações às pessoas de maneira simples e fácil de entender.  
Ainda na parte do design gráfico deve-se incentivar o uso de tecnologias ainda não tão 
populares no Brasil, tais como impressão com tinta de soja e uso de papéis reciclados 
(que evitam o uso de cloro no branqueamento, que acaba por ser acumulado nos 
lençóis freáticos), evitar quadricromias (lavagens de máquina que demandam água 
extra) e etc. 

Seguir diretrizes ambientais (recomendações de projeto a fim de alcançar o 
objetivo ambiental ao longo do ciclo de vida) na hora de projetar impacta (menos) o 
meio ambiente na questão relacionada à água em vários aspectos. Como exemplo, a 
escolha de materiais tóxicos afeta o lençol freático; a distribuição que necessita de 
muitas viagens faz com que se utilize mais água para combustível e lavagem de 
caminhões; a escolha de  embalagens envolve a quantidade de água necessária para 
sua produção, e assim por diante.  

Na área de produto as escolhas são vastas, porém para isso é preciso conhecer 
as opções que se têm. Tanto na hora de escolher detalhes de projeto, quanto na hora 
de dar preferência à produtos que utilizem a água de maneira mais inteligente (visto 
que existem várias opções no mercado atual). Minimizar impacto na produção, 
distribuição e descarte, bens de consumo deveriam ser reutilizados, reciclados ou 
substituídos;  dar preferência para produtores locais; Reduzir a utilização de recursos 
naturais e de energia; Usar Materiais não exauríveis (esgotáveis); Usar Materiais não 
prejudiciais (danosos, perigosos), esses são só alguns exemplos de diretrizes 
ambientais que poderiam ser seguidas a fim de melhorar o quadro atual percebido. 

Ver o design na perspectiva de gestão vem agregar no aspecto ecossistêmico 
abordado aqui. O Brasil é o maior detentor desse ouro transparente, mas como para 
gerir recursos financeiros e ver seus frutos é preciso boa estratégia, para gerir a água e 
seus sistemas também é necessário estratégia, prudência e consciência. O designer 
tem nas mãos a possibilidade e a responsabilidade de fazer escolhas (o que pressupõe 
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conhecer suas opções) inteligentes e em prol de sua própria moradia e de seu próprio 
"elixir da vida". 

 

3.1 Justificativa 

O design hoje se encontra formatado na sociedade como aquele que norteia o 
que iremos usar. Desde as tendências de moda, marcas, mídias, embalagens, produtos 
e serviços. Está intrinsecamente inserido na cultura por que é atrelado ao mercado, 
mas não são necessariamente escravos do sistema; ao contrário, detém as 
ferramentas que podem despertar e conduzir ações coletivas. Ações que materializem 
ideias, objetos, serviços ou sistemas com uma visão social e sustentável tão urgente e 
desejável no contexto do século XXI. O design está deixando de ser aquele que 
simplesmente materializa uma ideia e passa a mergulhar em toda a sua função e 
utilidade como ferramenta de mudança. Essas ferramentas são as forças que 
estimulam novos comportamentos do consumidor, pois informados ficam atentos aos 
produtos que causam impacto ao meio ambiente e empresas que prezam por ações 
mais conscientes e inteligentes.  

A mudança de comportamento também cria uma mudança nos projetos de 
design. Informar o consumidor sobre o que realmente ele está consumindo é 
fundamental. Por vezes não é possível trazer todas as informações sobre um produto 
na própria embalagem, mas as informações sobre ele afetarão aos similares, e assim 
vai se construindo um hábito de curiosidade, de saber. O consumidor participando do 
processo e não simplesmente no ato de comprar um produto ou serviço. A 
consciência, a responsabilidade, o comprometimento e a vontade de querer fazer 
parte do movimento em benefício do coletivo e da sustentabilidade ganha amplitude. 
Neste sentido é importante reforçar a informação através de rótulos, selos, 
certificação, cartilhas, ações que desvendem o que há muito tempo já deveria ser 
explicito: a responsabilidade sustentável. 

 

3.2 Solução proposta 

Em busca de motivar e transmitir a responsabilidade que a sociedade possui em 
evitar o desperdício da água, aliando o respeito com o ecossistema e a prática 
projetual, torna-se necessário alertar e transmitir com clareza o verdadeiro impacto de 
nossas escolhas como designers. A busca por informações claras e precisas torna-se 
uma nova força de mercado (que logo priorizará a sustentabilidade como força motriz 
para os novos produtos) e faz com que os designers comecem a projetar com maior 
responsabilidade sustentável e estarem preparados para esse novo mercado. 

Conforme GOLEMAN (2009) é preciso descobrir e compartilhar entre nós todas 
as formas de operação da interconexão humana com a natureza, a fim de enxergar os 
padrões que conectam a atividade humana ao fluxo da natureza como um todo, 
entender os verdadeiros impactos que nossas escolhas inferem na natureza e 
aprender o que podemos fazer para melhorar. Com isso é necessário difundir a 
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inteligência ecológica, esta que a partir da transmissão da informação objetiva alertar 
sobre os reais impactos ecológicos que nossas escolhas cotidianas causam ao planeta. 
A Inteligência ecológica nos permite compreender sistemas em toda a sua 
complexidade, bem como a interação entre o mundo natural e o mundo construído 
pelo homem. Assim sendo, aliar a inteligência ecológica à transparência das 
informações nos leva a obter novos caminhos projetuais ligado à prática sustentável. 

Portanto, a fim de auxiliar as escolhas de designers e gerenciar o uso adequado 
da água, nossa solução proposta é aliar o design em todas as suas especialidades. 
Contribuir com informações sobre como utilizar de maneira consciente este recurso. 
Uma cartilha capaz de oferecer informações de materiais, produção, distribuição, 
consumo e o desempenho da quantidade de água que cada escolha projetual irá trazer 
e como elas impactam sobre o projeto (produto, serviços, etc.), a fim de buscar 
métodos mais positivos e que causem o menor desperdício possível e manejo mais 
adequado desse recurso hídrico. 

A cartilha irá abranger conceitos e sugestões presentes no livro "Inteligência 
Ecológica" de Daniel Goleman, bem como os aspectos abordados no livro "Design 
Gráfico Sustentável", do autor Brian Dougherty. Pensando na possibilidade de utilizar 
para demais habilidades de design, dentro de cada particularidade que um 
determinado projeto dispõe (de acordo com Brian), há três maneiras diferentes de 
pensar o papel do designer gráfico no que se refere à sustentabilidade: como 
manipulador de materiais, como criador de mensagens e como agente de mudanças. 

3.2.1 Quanto à escolha dos materiais: 

Pesquisar alternativas e técnicas de fabricação dos materiais: tintas atóxicas (a 
maioria possuem metais pesados que contaminam o solo e as águas), outras ciências 
que inspirem como a biomimética (estudo da  natureza no sentido de aprender com 
ela); Em outras habilidades do design, pode-se mencionar as alternativas de materiais 
e técnicas de fabricação e conseqüentemente abordar o desperdício que as escolhas 
podem trazer. 

3.2.2 Quanto à mensagem transmitida: 

Arquitetar marcas e comunicações com impacto positivo no público alvo: marcas, 
embalagens, banners, folhetos, livretos, infográficos e outras ferramentas com 
informações agregadas que orientam, informam, e induzem o usuário a refletir sobre 
as questões não só sobre a água, mas sobre todo o ecossistema. Gerindo a informação, 
conscientizando e/ou sensibilizando o usuário no uso racional da água. Atuar junto às 
empresas a se posicionarem como líderes em questões ambientais e sociais, com o 
marketing de causa e responsabilidade; arquitetar e buscar alternativas viáveis 
(materiais/produção/distribuição) para elaboração de projeto, agregar ao seu produto 
e/ou serviço soluções ecologicamente amigáveis na utilização da água. 
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3.2.3 Como agente de mudanças: 

Influenciar a substância de um produto ou serviço para uma mudança sustentável: 
mudar a experiência que o cliente tem com a marca, estabelecer uma relação de 
confiança em uma percepção de valores compartilhados. Exemplo: Impressão 
ecológica, com tintas não tóxicas; buscar mudanças em todos os nichos abordados 
pelo design seja no âmbito gráfico, de produto ou no design de animação; transmitir a 
mensagem sustentável ao consumidor ao adquirir determinado produto e/ou serviço. 

 

4. CONCLUSÃO 

Proteger a água é sinônimo de manter a vida humana, evitar o desperdício é evitar 
que futuras gerações sofram com sua falta e convivam com seu racionamento. 
Procurar gerir os recursos hídricos de maneira correta e transmitir esse contexto ao 
mundo é uma tarefa que prevê uma jornada longa, porém, de fundamental 
importância a fim de manter o planeta em equilíbrio com todos os ecossistemas. 

Buscar soluções inteligentes em escolhas cotidianas frente a essa problemática 
pode alavancar grandes resultados. O mercado atual já se reformula e emprega novos 
métodos mais eficazes e amigáveis para proteger este recurso básico à vida. Em 
contrapartida, a transmissão da informação na sociedade e medidas cabíveis a cada 
um para evitar o desperdício, é pouco disseminada. 

Soluções responsáveis voltadas à economia e proteção da água já existem, 
contudo, é necessário prioritariamente conscientizar, informar e sensibilizar cada 
cidadão, cada indústria, cada segmento de mercado. Utilizar ações e ferramentas 
capazes de minimizar os impactos e assim projetar com a consciência necessária de 
que a água é recurso finito (e essencial). 

A principal solução apresentada neste estudo visa aliar todo este contexto voltado 
ao olhar do design, este que detém grandes ferramentas para efetuar mudanças. É 
preciso esboçar novas técnicas, oferecer novos produtos e serviços ecologicamente 
viáveis e amigáveis, buscar a responsabilidade social e transmitir novos conceitos a fim 
reger escolhas corretas e alertar os riscos que a falta de água pode trazer à 
humanidade. 
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