
 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLINA BARROS COLLET E SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TEORIA DAS PRÁTICAS E O CONSUMO RESIDENCIAL DE ÁGUA:                

UM ESTUDO NOS LARES PAULISTANOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2020 



 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

CAROLINA BARROS COLLET E SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

A TEORIA DAS PRÁTICAS E O CONSUMO RESIDENCIAL DE ÁGUA:                

UM ESTUDO NOS LARES PAULISTANOS  

 

 

 

 

 

 

Trabalho Aplicado apresentada à Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo 

da Fundação Getulio Vargas, como 

requisito para obtenção do título de Mestre 

em Gestão para a Competitividade.  

 

Campo do Conhecimento: Varejo  

 

 

Orientador Prof. Dr. Benjamin Rosenthal 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Silva, Carolina Barros Collet e. 

     A teoria das práticas e o consumo residencial de água : um estudo nos lares paulistanos / 

Carolina Barros Collet e Silva. - 2020. 

     79f. 

  

     Orientador: Benjamin Rosenthal. 

     Dissertação (mestrado profissional MPGC) – Fundação Getulio Vargas, Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo. 

  

     1. Água - Consumo - São Paulo (SP). 2. Eficiência do uso da água. 3. Consumidores - 

Atitudes. 4. Ciências sociais. I. Rosenthal, Benjamin. II. Dissertação (mestrado profissional 

MPGC) – Escola de Administração de Empresas de São Paulo. III. Fundação Getulio Vargas. 

IV. Título. 

  

  

CDU 628.1(816.11) 

  

  

Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-010191/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 

 

 



 

 

CAROLINA BARROS COLLET E SILVA 

 

 

 

 

 

 

A TEORIA DAS PRÁTICAS E O CONSUMO RESIDENCIAL DE ÁGUA:                

UM ESTUDO NOS LARES PAULISTANOS  

 

 

 

 

Trabalho Aplicado apresentada à Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo 

da Fundação Getulio Vargas, como 

requisito para obtenção do título de Mestre 

em Gestão para a Competitividade.  

 

Data de aprovação:  

 

27/04/2020 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

 

__________________________________ 

 

Prof. Dr. Benjamin Rosenthal  

(Orientador) – FGV-EAESP 

 

 

     

__________________________________ 

 

            Prof. Dr. Lucas Sciencia do Prado  

FGV-EAESP 

 

 

 

__________________________________ 

 

Profa. Dra. Karen Perrotta L. de A. Prado 

Universidade Presbiteriana Mackenzie    

 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço minha família, principalmente meu marido e meus filhos. Meu muito obrigada 

pelo apoio incondicional da minha prima querida.  

Grata pelo apoio do meu orientador Benjamim Rosenthal que me manteve na linha de 

pesquisa, sem permitir desvios, tornando possível a conclusão do trabalho.  

A obrigada ao time de professores e colaboradores da FGV-EASP, com os quais, tive a 

oportunidade de ter uma extensa e intensiva troca de conhecimento.  

Sinto-me realizada ao finalizar esta etapa e carrego no coração a turma da minha classe, 

em especial os colegas de trabalho, que se tornaram amigos para a vida toda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

Frente ao prognóstico de escassez de água potável e os períodos de racionamento de água nos 

lares de grandes metrópoles mundiais, promover a conscientização do consumo residencial de 

água tornou-se uma necessidade. Para que haja mudanças nos padrões de consumo é necessário 

compreender as dinâmicas de uso de água, investigando sua estrutura e suas práticas no 

cotidiano de seus usuários. Considerando que a abordagem da teoria das práticas é comumente 

usada no âmbito do consumo por ser capaz de ajudar no esclarecimento de questões referentes 

a continuidade, seus processos de interferências e surgimento de novas práticas, por meio de 

uma pesquisa qualitativa exploratória, este estudo, teve como objetivo central compreender 

como é o consumo residencial de água usando a lente da teoria das práticas sociais. Para cumprir 

tal objetivo, foi necessário entender como os elementos constituintes da teoria das práticas 

(competências, materiais e significados) norteiam o uso consciente de água nas práticas de 

consumo doméstico de lavagem (roupa, louça e áreas externas) e higiene pessoal. Também foi 

fundamental compreender a inter-relação de tais práticas. Os dados foram coletados em lares 

da cidade de São Paulo e analisados seguindo as premissas da técnica de análise de conteúdo. 

Os resultados elucidaram os diferentes papéis entre os consumidores (agentes internos) e suas 

percepções sobre ensino e comunicação, racionamento, sistema de cobrança, normas sociais 

(agentes externos), bem como, os principais pontos pertinentes a inter-relação entre as práticas 

que promoveram a redução do consumo, tendo-se destacado a economia como o principal 

elemento. 

 

Palavras-chave: Consumo de água; teoria das práticas; práticas sociais; consumo consciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Concerning the prognosis of potable water scarcity and also the water rationing levels in homes 

of metropolitan cities, fomenting awareness of running water consumption has happened to be 

fundamental. In order to promote changes in consumption patterns, it is required to perceive 

the water use dynamics, scrutinizing their structures and practices in the user´s daily 

application. What approaches to the theory of practice is commonly used in consumption since 

it is capable of helping clarify issues related to permanency, its interfering processes and the 

appearance of new practices through an exploratory qualitative research. Such a study has had 

as its major objective to grasp how the running water consumption functions through the lens 

of social practices. In order to achieve such an objective, it was needed to comprehend how the 

elements that compound the theory of practice (competences, materials and meanings) guide 

the sustainable and conscious use of water in household consumption for washing (clothes, 

dishes and outdoor spaces) and or personal hygiene. It was also essential to realize the 

interrelated practices. The data were collected in the cities of São Paulo and analyzed according 

to the premises of the content analysis technique. The results explain the different roles among 

agents (internal agents) and their perceptions about teaching and communication, rationing, the 

charging system, social norms (external agents), as well as the main points related to the 

interrelationship between the practices that caused a reduction in consumption, having 

highlighted the economy as the main element.  

 

Keywords: Water consumption; theory of practices; social practices; conscious 

consumption. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“A Terra é azul”. A famosa frase de Yuri Gagarin (1961), primeiro ser humano a avistar 

a Terra do espaço, explicita a soberania da água como o principal recurso natural do planeta. 

Cerca de 71% da superfície terrestre é composta de água líquida, entretanto, aproximadamente 

97% deste volume é salgada, já que provêm dos oceanos (USGS, 2020). Assim, a 

disponibilidade de água doce acessível para o consumo humano, que não ultrapassa 0,3% do 

volume total, tem tornado a água um dos recursos mais raros e valiosos do planeta (USGS, 

2020; MARTINS, 2003). 

Em agosto de 2019 o World Resources Institute (WRI), um dos principais órgãos 

mundiais de pesquisa sobre o meio ambiente, anunciou: “Nos últimos cem anos, o uso da água 

cresceu mais de duas vezes a taxa da população humana. À medida que o abastecimento de 

água continua diminuindo, algumas partes do mundo enfrentam uma crise iminente”. Andrew 

Steer, presidente desta organização ainda enfatizou “O estresse hídrico será a maior das crises 

e ninguém fala sobre isto”. Sobre tais crises, Wolkmer e Pimmel (2013) reforçam o alerta da 

ONU sobre à previsão de escassez no abastecimento de água em áreas metropolitanas a partir 

de 2025. Estes autores ainda ressaltam a urgente necessidade de reavaliar as complexas e 

multifacetadas práticas de consumo de água e a imprescindível mudança em práticas de 

desperdício deste recurso. Desta forma, para não somente evitar crises hídricas, mas também 

mitigar problemas ambientais, é inevitável que haja significantes alterações nas práticas de 

consumo de água (SCHULTZ, 2002).  

No Brasil, dados divulgados em diversos relatórios alertam sobre o aumento do 

consumo médio de água per capita (habitante/dia) (SNIS, 2018). Em 2018, segundo o vigésimo 

quarto relatório do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2018), o uso 

médio de água per capita no país foi 0,5% maior do que nos anos de 2016 e 2017. Este 

percentual é representado por uma média de 155 litros por habitante/dia, que, como cita o SNIS 

(2018) e o IBGE (2018) só tende a crescer. Apesar da relevância de tais informações, o relatório 

de sustentabilidade da Sabesp de 2018 explica que o consumo per capita na Região 

Metropolitana de São Paulo (cidade de maior aglomeração urbana da América Latina) foi de 

128 litros habitante/dia, mantendo o mesmo patamar dos quatro anos anteriores (quando 

registrou média de 126 litros habitante/dia) e 24% menor que os 169 litros habitante/dia 

registrados em 2013, antes de deflagrada a crise hídrica. Ainda assim, o consumo é superior ao 

indicado pela UN Water (2019), divisão da ONU especialista em água, que afirma que 100 
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litros de água por pessoa/por dia são suficientes para suprir todas as necessidades de nutrição, 

higiene e saúde das pessoas.  

De acordo com Buckeridge e Costa (2018), autores do Livro Branco da Água publicado 

pela USP, resultados positivos na economia e combate ao desperdício de água somente serão 

possíveis frente a uma gestão transparente dos recursos hídricos que interaja com a sociedade 

civil e com a participação ativa das mídias sobre a seriedade do assunto. Além disso, a 

promoção do consumo consciente da água também depende da sensibilização da sociedade no 

fomento de um novo padrão de consumo, e para isso, torna-se necessário compreender os 

elementos que norteiam as práticas do consumo residencial de água (TUNDISI, 2003; SACHS, 

2002). Sobre o consumo e as questões ambientais, segundo Ropke (2009), a teoria das práticas 

pode ser abordagem proeminente na compreensão das relações de consumo da sociedade 

moderna.  

Estudos relacionados as mudanças nos padrões de consumo ilustram a importância do 

entendimento da dinâmica entre os elementos da teoria das práticas, já que tais alterações não 

dependem somente do condicionamento ou persuasão de consumidores a tomarem decisões 

diferentes das quais estão habituados, mas sim, de transformar a natureza da prática de 

consumo, que só é possível quando há compreensão das inúmeras variáveis que constituem seus 

elos, sejam elas decorrentes de atividades mentais ou corporais (WARDE, 2005). Pesquisas 

sobre padrões de consumo sob a ótica da teoria das práticas como a de Shove e Walker (2010), 

Ropke (2009), Gram-Hanssen (2011) tem evidenciado que as práticas do cotidiano são 

decorrentes tanto das escolhas individuais quanto do complexo sistema de interligação de 

elementos do ambiente dos indivíduos, como por exemplo, estruturas de abastecimento, 

estruturas físicas, equipamentos e tecnologia, significados e motivações, normas e 

procedimentos.  

Apesar da prática de consumo no âmbito dos recursos naturais, como água,  ser foco de 

diversos embates sociais, econômicos e políticos da sociedade contemporânea (COSTA; 

TEOSIDO, 2011), a materialização do consumo consciente de água somente ocorrerá quando 

houverem mudanças nos padrões de consumo dos usuários, e para tal, é imprescindível a 

compreensão dos elementos que compõem tal consumo (SACHS, 2002). Assim, analisar sob o 

prisma da teoria das práticas os elementos que compõem as práticas de uso residencial de água 

torna-se pertinente, especialmente entre os consumidores de áreas como da cidade de São Paulo, 

um dos maiores centros urbanos do planeta. Além disso, considerando os períodos de crise 

hídrica que esta cidade viveu recentemente, a possibilidade de elucidar e elencar, por meio de 

uma pesquisa qualitativa exploratória, as práticas que promoveram (ou não) a redução do 
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consumo de água, pode ajudar a embasar futuras intervenções público-privadas na promoção 

do consumo consciente deste recurso. Tendo em vista tal cenário, investigar a estrutura do 

consumo de água, no íntimo de seu cotidiano, ou seja, nos lares paulistanos, tornou-se o foco 

principal desta pesquisa. Assim, o objetivo geral deste trabalho foi compreender o consumo 

residencial de água por meio da teoria das práticas sociais. Para responder a este objetivo, dois 

objetivos específicos foram estabelecidos: a) entender como os elementos constituintes das 

práticas: competências; materiais; significados, norteiam o uso consciente de água nas práticas 

de consumo doméstico; b) compreender a inter-relação das práticas de uso residencial de água 

nas atividades domésticas. 

Dado esse objetivo, a pergunta de pesquisa que esse trabalho visa resolver é: como a 

conscientização do consumo residencial de água pode ser entendido por meio das lentes da 

teoria de práticas? 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Teoria das práticas e as práticas de consumo 

 

Os estudos sobre a teoria das práticas têm origem no campo da sociologia e tiveram 

início a partir da década de 1980 com as publicações de Pierre Bourdieu e Anthony Giddens, 

que baseados na premissa de que a sociedade está inserida em um sistema organizado em 

múltiplas conexões entre estrutura e agente, de um lado regras institucionais; infraestrutura; 

recursos e do outro lado conhecimento do agente, em uma série de perspectivas e atitudes 

básicas que podem envolver uma prática (KISS, 2000). Diferentemente da abordagem até então 

predominante neste campo, a estruturalista, que é caracterizada por dicotomias, 

individuais/coletivas, de corpo/mente, sujeito/objeto, a teoria das práticas dá foco em recursos 

até então ignorados ou não reconhecidos, como por exemplo, as características pessoais de um 

indivíduo, suas percepções/entendimentos e atuações em certa sociedade (KISS, 2000).  

O termo “prática” deriva da palavra Praxis, que significa um conjunto de ações humanas 

(RECKWITZ, 2002). Neste sentido, Bourdieu (1977; 1990), um dos primeiros autores que 

rompe com os preceitos da sociologia estruturalista, pontua a prática como sendo a relação entre 

as ações dos agentes, não próprias, mas decorrente de um complexo e completo sistema de 

relações, nas quais e pelas quais, as ações se realizam, incorporadas ou não por experiências 

adquiridas, que podem variar de acordo com o tempo (período) e/ou o ambiente. Segundo ele, 

tais relações, quando inseridas na vida cotidiana dos indivíduos, se tornam hábitos, que, de 

forma recorrente, mantém ou alteram a dinâmica social. Reckwitz (2002) complementa tal 

definição dizendo que a prática nada mais é do que uma maneira rotineira pela qual os corpos 

são movidos, objetos são manipulados, assuntos são tratados, coisas são descritas e o mundo é 

entendido.  

Giddens (1984) afirma que a prática é uma entidade ordenada no tempo e espaço, e que 

sua existência dependente do desempenho de seus atores. Este autor explica que a prática não 

se origina unicamente da experiência individual de um ator, tão pouco da conjuntura social, 

mas sim de práticas sociais, caracterizadas por atividades sociais humanas recursivas, que 

ocorrem independentemente dos indivíduos, mas que são continuamente recriadas por eles, 

através dos próprios meios pelo qual se expressam como atores. A partir desta ideia, do termo 

“prática”, fazer parte de estruturas sociais, Blue et al. (2016) afirmam que crucialmente a 

definição do termo “práticas” também é social. Sendo assim, segundo Reckwitz (2002), 

conceito de “práticas” envolve uma série de comportamentos rotineiros compostos de diversos 
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elementos interconectados uns com os outros. Tais elementos, segundo este autor, consistem 

em: a) atividades físicas ou mentais; b) o uso de objetos; c) o entendimento sobre certo tema 

baseado em um conhecimento profundo pre-adquirido; d) a habilidade de fazer as coisas; e) 

estados de emoção; f) motivação. Este autor ainda sustenta que o termo “práticas” tem o mesmo 

significado do termo “práticas sociais", já que toda prática é social, pois se trata de um tipo de 

comportamento e entendimento, que mesmo em diferentes localidades ou momentos, pode ser 

realizada por corpos/mentes diferentes, destacando o indivíduo como portador de práticas, por 

estar normalmente envolvido em muitas práticas. 

Warde (2005) elucida que as práticas apresentam um percurso de desenvolvimento, 

diferenciadas entre si, decorrentes de arranjos de tempo, espaço e conjuntura social. Segundo 

ele, compreender a dinâmica que envolve este conceito direciona ao entendimento da vida como 

ela é, ou seja, o motivo pelo qual os indivíduos fazem o que fazem, e de que forma eles 

compreendem o que fazem e quando as fazem. Castañeda (2010), buscando compreender as 

noções de conduta e não do condutor de uma prática, define as práticas levando em 

consideração o papel dos elementos de: rotina; emoção; realização; desejo. Ele ainda pontua as 

práticas como sendo o resultado da coesão das ações de fazer e pensar, relação entre corpo e 

mente, bens materiais e seus usos, conhecimentos, sentimentos e anseios, adquiridos durante a 

vida de um indivíduo. 

Embasada em tais conceitos, a teoria das práticas permite a compreensão do cotidiano 

social em um contexto pluralista e flexível, uma vez que abordam, de forma distinta, as relações 

e ações de determinados grupos, frente as diferenças e especialidades de outros núcleos sociais, 

além disso, a análise de tais relações, a partir da interpretação da ação (fazer) e comunicação 

(dizer), abriu portas para a existência de estudos sociológicos embasados na teoria das práticas 

(WARDE, 2005; SCHATZKI,1996). Por exemplo, estudos relacionados as mudanças nos 

padrões de consumo, ilustram a importância do entendimento da dinâmica entre os elementos 

falar e fazer citados na teoria das práticas, já que tais alterações não dependem somente do 

condicionamento ou persuasão de consumidores a tomarem decisões diferentes das quais estão 

habituados, mas sim, de transformar a natureza da prática de consumo, que só é possível quando 

há compreensão das inúmeras variáveis que constituem seus elos, sejam elas decorrentes de 

atividades mentais ou corporais (WARDE, 2005). 

A aplicação dos elementos que envolvem o conceito da teoria das práticas pode variar, 

dependendo do contexto a ser estudado (WARDE, 2005). Por exemplo, no âmbito do consumo, 

pode-se considerar as duas diferentes dimensões indicadas Schatzki (1996): práticas como 

entidade coordenada e; práticas como performance. A primeira, de acordo com Schatzki (1996), 
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refere-se um “nexus”, uma conexão dispersa no tempo e espaço, entre elementos relacionados 

a fazer e dizer, como por exemplo, as práticas culinárias, as práticas de votação, as práticas de 

industrialização e as de recreação. Este autor explica que para afirmar que existe um nexo entre 

como as coisas são feitas e faladas, elas precisam estar conectadas estrutura organizacional 

composta por certos elos principais: 1) o entendimento, por exemplo, do que dizer ou fazer; 2) 

regras, princípios, preceitos e instruções explícitas; 3) por meio de estruturas teleoafetivas que 

se referem a tarefas, projetos, crenças, humor e emoções. Considerando que os nexos são 

permeados materialmente, uma vez que objetos são usados pelas pessoas para moldar as 

conexões que transformam uma prática em uma entidade (SCHATZKI et al., 2001). Warde 

(2005) ressalta que estudos focados em analisar a dimensão das práticas como entidades 

coordenadas devem, necessariamente, procurar compreender o que é de fato, tanto o “falar” 

como o “fazer”, isto é, o que representam e quais são seus elementos. Ele simplifica a ideia de 

Schatzki (1996), apontando que os elos que formam o nexo, ou seja, que unem o falar e o fazer, 

a um ponto que possam ser considerados como coordenados, tem base em três principais 

componentes: a) compreensão/entendimento; b) procedimentos; c) engajamento.  

A segunda dimensão a ser considerada no contexto do consumo é denominada de 

práticas como desempenho, que Schatzki (1996) refere como sendo o entendimento da 

multiplicidade de ações e ditos que atuam e se repetem amparando a prática como um “nexus”. 

Reckwitz (2002) elucida o conceito práticas como desempenho como sendo aquela que 

evidencia um padrão, composto por diversas ações únicas, provenientes de um agente portador 

de um comportamento mental e corporal individual, e não coletivo. Apesar importância de cada 

dimensão, as duas estão sempre conectadas, posto que para as práticas coordenadas existirem é 

essencial que haja desempenho (WARDE, 2005). 

No campo do consumo, a contribuição de Schatzki (1996) sobre a teoria das práticas 

pode ir mais além, já que o conceito pode ser dividido em práticas dispersas e práticas 

integrativas, sendo essas as interessantes para pesquisa sociologia do consumo (WARDE, 

2005). As práticas dispersas são aquelas que podem estar presentes em diversos campos da vida 

social e seguem regras e exemplos embasados em ações decorrentes do conhecimento de 

práticas coletivas e/ou compartilhadas, além disso, seus desempenhos derivam de situações de 

controle de regras e entendimentos comuns, e passíveis de exemplificação (SCHATZKI, 1996). 

Por outro lado, as práticas integrativas são individualizadas e mais complexas, constituídas de 

domínios particulares e profundos, e peculiares a um grupo social (SCHATZKI, 1996), uma 

especialização derivada de uma prática dispersa, formada pela união de componentes e ações 
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relacionadas a habilidade em seguir regras, leis em particular arranjos teleoafetivos dos próprios 

agentes (WARDE, 2005). 

Sobre a questão do conhecimento, Castañeda (2010), indica que, as diferenças entre os 

nexos de fazer e falar dos agentes, nível de entendimento, os procedimentos adotados e o grau 

de engajamento, podem variar de forma separada de outros elementos do conjunto e entre os 

participantes, por conta dos diferentes modos de aprendizagem. Já a habilidade pode variar 

dependendo das aptidões de compreensão e das funções/posições dos agentes no sistema social 

(WARDE, 2005). No que se referem as funções/posições, Warde (2005) pontua sete como 

sendo as principais: a) antigos e iniciantes; b) teóricos e técnicos; c) generalistas e especialistas; 

d) conservadores e radicais; e) visionários e seguidores; f) exímios conhecedores e 

relativamente ignorantes; g) profissionais e amadores. Ressaltando a questão do potencial do 

indivíduo para a reprodução e desenvolvimento de novas práticas, Warde (2005) comenta que 

é fundamental verificar e compreender os elementos que compõem os perfis de cada agente, 

como por exemplo, nas pesquisas sobre consumo, nas quais os elementos relacionados as 

peculiaridades do processo de escolha dos indivíduos devem ser considerados. 

Apesar do termo consumo ter sentido duplo, o de compra e o de utilização, no geral é 

considerado uma prática dispersiva, já que pode ocorrer com certa frequência e em diferentes 

lugares (WARDE, 2005; ABBOTT, 2001). Assim, o consumo pode ser entendido como um 

processo em que os consumidores constituem os agentes das práticas de consumo e se engajam 

em atos de apropriação e apreciação de bens, serviços, experiências, informações, adquiridas 

ou não (WARDE, 2005). Sendo assim o consumo é descrito como um “fenômeno sócio 

multidimensional”, como um momento inserido em quase todas as práticas, no qual o 

significado pode variar frente aos propósitos e desempenho de atuação do agente (WARDE, 

2005).  

Castañeda (2010) aplica a teoria das práticas no campo do consumo considerando três 

principais abordagens: transmissão de mensagens; delimitação social; relações/adversidades 

culturais. As análises deste autor indicam os desempenhos são decorrentes de escolhas pessoais, 

por isto, quando aplicados em uma mesma prática nunca são idênticos, e que as pessoas 

almejam ganho material e social e para tal, participam de práticas que proporcionam o 

crescimento de tais ganhos. Ademais, o autor reconhece, que o consumo como ferramenta de 

comunicação, pode ser efetiva ou não.  

Outros estudos apresentam o tema de práticas e de consumo focando em questões 

referentes a continuidade das práticas, ou em seus processos de mudanças e o surgimento de 

novas práticas, como apresentado por Shove e Pantzar (2005), que usando como âmbito a 
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popularização do exercício da Caminhada Nórdica, pontuam os elementos das mudanças e 

alterações no consumo como sendo resultados de práticas sociais. Estes autores tomam como 

base as contribuições de: Schatzki (2001) ao descrever práticas como um bloco incorporado 

pelo cruzamento do material a uma ação organizada e centrada em torno de significado 

compartilhado; e Reckwtiz (2002) sendo a prática integra a utilização certas coisas em 

determinadas maneiras e que os materiais estão no centro e envolvidos na formação e 

reprodução das práticas, para a concretização Teoria Prática Social, concomitantemente a esta 

os mesmos apresentam uma estrutura de investigação empírica baseada na composição de três 

elementos: material, significado e competência. A utilização deste método em estudos da vida 

cotidiana, costumes domésticos se torna vantajoso nas linhas de estudo de consumo e meio 

ambiente (RØPKE, 2009). Segundo Shove e Pantzar (2005), as práticas sociais são constituídas 

pela integração destes três elementos da seguinte forma: 

• Material: objetos, equipamentos, tecnologia, material de composição e corpos (ou 

partes do corpo) no sentido instrumentalizado envolvidos na realização da prática;  

• Significados: emoções, ideias, aspirações, crenças e entendimentos, podendo ser 

genérico e ou compartilhado, com exemplo, ser saudável;  

• Competências:  conhecimento, que engloba habilidade e técnica ao realizar algo, 

regras, princípios, preceitos e instruções formais. 

Shove e Pantzar (2005) destacam que a ligação entre os elementos não é estática, mas 

sim interdependentes de uma força mutante de transformação, que é parcialmente consistente e 

relativamente duradoura, ademais, a alteração em um elemento pode modificar toda a dinâmica. 

Por exemplo, as inovações tecnológicas alteram as competências e os significados, a alteração 

em um dos elementos, bem como o vínculo entre eles, que pode promover uma nova prática, a 

transformação/renovação ou mesmo a extinção de uma prática (SHOVE; PANTZAR, 2005). O 

vínculo entre práticas, segundo Shove, Pantzar e Watson (2012) ocorrem mutualmente 

formando “bundles” que são “grupos” e conglomerados, dos quais suas uniões podem ocorrer 

a partir de combinações rígidas e integradas capazes de constituir novas entidades, ou de formas 

mais fluídas, não perenes. Os processos de conexão, interrupção e influência de uma prática a 

outra que podem ocorrer em relações:  

1. prática sem integração;  

2. prática com ligações de: a) coexistência – em arranjos espaciais e temporais em 

mesmo espaço, normalmente formam ligações mais frágeis em decorrência de 

alterações espaciais e sociais; b) co-dependência – temporal, sequencial e 

sincronizadas, formam fortes laços; c) práticas de curta duração. 
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Sobre este ponto da integração/interligação entre as práticas, Shove, Pantzar e Watson 

(2012) ainda destacam a importância de identificar as combinações entre: tempo e espaço; 

colaboração ou competição; seleção e integração. 

Diversas publicações sobre a teoria das práticas e o consumo abordam a existência de 

outros elementos, que também que influenciam na relação entre estes constructos, utilizando 

novamente, como por exemplo, as inovações, que segundo Schatzki (1996) provêm justamente 

das práticas. Reckwitz (2002) aponta a tecnologia como um componente importante para 

promoção de mudanças nas práticas, e sobre este ponto, a pesquisa de Gram-Hanssen (2011) 

sobre a influência da tecnologia nas mudanças nas práticas de consumo de energia elétrica 

residencial como ponto de interligação e conexões entre diversas práticas. Os resultados do 

estudo deste autor mostraram a relação entre os elementos como sendo os mais relevantes na 

promoção de mudanças de práticas, já que o elemento (tecnologia) acabou alterando outras 

práticas que refletiram em hábitos de consumo: conhecimento e hábitos incorporados; regras e 

normas institucionalizadas; engajamento; tipo de tecnologia. Shove (2004) também aborda em 

seu estudo esta questão da tecnologia e as práticas, mencionando que para a constituição e 

repetição de práticas sustentáveis em atividades domésticas é primordial que haja a criação de 

programas que promovam o uso da eficiência tecnológica. A mesma autora discute demanda 

de energia, infraestrutura e políticas públicas, destacando a energia como elo entre práticas. 

No intuito de contribuir na criação de futuras políticas públicas de desenvolvimento 

energético, Shove (2004) apresenta em seu estudo sobre “a eficiência e consumo, tecnologia e 

práticas”, uma ferramenta de análise de consumo e demanda de energia. Tal ferramenta é 

embasada em um esquema de interdependência de práticas sociais, que são o elo entre os 

agentes: regulamentações/recursos naturais (público); e o ator/agente individual (usuário de 

tecnologia: novos equipamentos domésticos).  

Acerca este ponto da criação de programas focados na mudança de práticas de consumo, 

diversas pesquisas citam o papel das políticas públicas, como o estudo de Blue et al. (2016), 

que ao aplicarem, em sua pesquisa sobre tabagismo no Reino Unido os conceitos da teoria das 

práticas, descobriram que as intervenções, por meio de políticas públicas, estão altamente 

relacionadas as mudanças na prática de fumar. Os autores explicam que o tabagismo depende 

principalmente das condições estruturais da ação, que por sua vez, podem promover o 

comportamento inconsciente de fumar, e por isso, medidas como a proibição do fumo em locais 

fechados e o fomentando de práticas saudáveis como atividades físicas que são incompatíveis 

ao hábito de fumar, podem intervir e modificar seu desenvolvimento tanto material quanto 

emocional (simbologia), concluindo portanto que a reconfiguração dos elementos alteram 
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práticas sociais. Este grupo de autores ainda destacam que a prática do tabagismo tem sofrido 

uma série de reconfigurações ao longo do último século.   

No contexto do consumo de bens/recursos relacionados a preservação do meio 

ambiente, o estudo de Scheurenbrand et al. (2018), que objetivou identificar os elementos da 

prática de ciclismo urbano nas Ilhas Canárias, indica que uma vez que práticas sustentáveis 

(que visem a redução ou uso consciente de recursos que agridem o meio ambiente) nem sempre 

estão à disposição dos consumidores, é primordial que os agentes externos interfiram na 

formação das relações entre elementos da prática. Estes autores pontuam que para tanto, devem 

existir medidas não só provenientes de políticas públicas, por meio da criação de leis e 

desenvolvimento de ciclovias, mas também de iniciativas privadas, com a oferta de 

materiais/bens que possibilitam a prática acontecer, como uma bicicleta e equipamentos de 

segurança. 

 

2.2 O consumo sustentável de água 

 

As condutas de consumo tem sido foco de diversos embates sociais, econômicos e 

políticos da sociedade contemporânea, e neste cenário, especificamente, o uso de recursos 

provenientes da natureza é um dos temas mais abordados (COSTA; TEOSIDO, 2011). Uma 

série de acontecimentos que envolvem o crescimento econômico, mudanças sociais e culturais 

do mundo moderno, têm provocado uma continua e crescente degradação de recursos naturais, 

fato que, colocou em cena o desenvolvimento sustentável como sendo um dos principais 

desafios da humanidade (FEITAL et al. 2008). 

Se o comportamento humano é o causador dos problemas ambientais, as mudanças nas 

condutas de consumo apresentam-se como uma das principais soluções para o problema 

(SCHULTZ, 2002). Assim, faz-se necessário a aplicação do conceito de consumo sustentável, 

o qual, de acordo Heap e Kent (2000), consiste basicamente no consumo de bens e serviços 

respeitando os recursos ambientais, garantindo assim, o atendimento das necessidades presentes 

sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Press e Cooper (2017) complementam 

tal ideia, pontuando que característica padrão do consumo sustentável é atender tais 

necessidades minimizando e eliminando a degradação ambiental.  

 O consumo consciente é definido pelo Instituto Akatu (2007) como o ato individual de 

decisão de compra ou uso de serviços, bens industriais ou naturais, que esteja em equilíbrio 

entre a satisfação pessoal e impacto ambiental/social. Não se trata da negação ao consumo, mas 

sim da conscientização do ato de consumir (AKATU, 2007). Fabi, Lourenço e Silva (2010) 
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completam tal definição assinalando que o consumo consciente é o ato ou decisão de compra 

ou uso de serviços, de bens industriais ou naturais, praticado por um indivíduo, levando em 

conta o equilíbrio entre satisfação pessoal, as possibilidades ambientais e os efeitos sociais de 

sua decisão. Complementando esse ponto, Whiteman e Cooper (2011) salientam que uma 

pessoa somente poderá ser considerada comprometida ecologicamente quando 

concomitantemente for capaz de reconhecer a existência de problemas ambientais e as 

consequências relacionadas aos seus atos de consumo não adequados.  

A mudança no padrão de consumo para o consumo sustentável ocorre por meio da 

conscientização, que por sua vez, é definida como sendo a mudança de comportamentos em 

diferentes campos da vida dos indivíduos e da sociedade (BUTZKE; PEREIRA; NOEBAUER, 

2002; REIGOTA, 1998). Andrade (1998) explica esse ponto indicando que a conscientização 

dos atores acontece principalmente por meio da educação e da publicidade. 

Uma das principais bases da conscientização do consumo sustentável está na educação 

(REIGOTA, 1998). A OECD, em seu relatório de 2008 “Promoting sustainable consumption: 

good practices in OECD countries” afirma que a educação é uma das ferramentas mais 

poderosas no fornecimento das habilidades e competências capazes de transformar uma pessoa 

em um consumidor sustentável. A educação de caráter ambiental, constituída de propostas 

pedagógicas focadas na conscientização, alteração de comportamento, ampliação de 

competências, capacidade de avaliação e participação dos indivíduos que estão sendo educados, 

é a ferramenta mais eficaz para a mudança de valores e aperfeiçoamento de habilidades 

individuais voltados a sustentabilidade (REIGOTA, 1998). São condições fundamentais para o 

incentivo da integração e harmonia dos cidadãos com o meio ambiente (PÁDUA; 

TABANEZ,1998). No Brasil, Silva, Corrêa e Aguiar (2010) indicam que a questão educacional 

é fator chave na criação de um novo pensamento capaz de promover a de mudança. O governo 

e as empresas devem ser os encarregados na criação e aplicação de projetos educacionais que 

visem provocar mudanças nos hábitos de consumo e os indivíduos os responsáveis pela ação 

(SILVA, 2012; SILVA; GOMEZ, 2010).  

Além da educação, programas de comunicação tem desempenhado um papel crucial na 

conscientização generalizada sobre o desenvolvimento sustentável em todo o mundo, posto que, 

são capazes de construir opiniões públicas e influenciar a vida e os comportamentos de todos 

os agentes (BAGDARE, 2018). Bagdare (2018) aponta que a comunicação, por ser a força mais 

poderosa na promoção de ideias, produtos ou serviços, é a chave para a sustentabilidade, pois 

somente por meio dela é possível criar movimentos em massa em prol do desenvolvimento 

sustentável.  
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Tendo em vista a crescente importância dos consumidores em termos de consumo 

responsável ou sustentável, Trivedi, Trivedi e Goswami (2018) apontam que o desenvolvimento 

de estratégias de comunicação eficazes é um dos principais desafios enfrentados pelos agentes, 

já que existe uma enorme dificuldade de combinar os elementos do composto do mix de 

comunicação (mensagem, mídias, etc). Bagdare (2018) explica que uma campanha de 

comunicação voltada a sustentabilidade deve ser informativa, persuasiva e creditável, pois 

somente assim, será possível sensibilizar e influenciar padrões de consumo sustentáveis. 

Campanhas de comunicação promovidas pelo governo com o objetivo de sensibilizar a 

população tem sido umas das principais ferramentas usadas pelos países desenvolvidos na 

promoção do consumo sustentável (OECD, 2008). O relatório de sustentabilidade da Unep 

(2015) aponta que as campanhas de comunicação mais efetivas tem sido são aquelas que, por 

meio de ferramentas de multimídia, focaram na abordagem de questões únicas e específicas e 

em aconselhamentos sobre ações de consumo. Tais abordagens, segundo este mesmo relatório, 

são frequentemente baseadas em técnicas de marketing social “orientadas para o cliente” que 

usam os conceitos e ferramentas de empresas de marketing e publicidade comercial, além disso, 

a pesquisa, o planejamento, a segmentação, o uso de diferentes ferramentas e a manutenção da 

campanha até que os resultados sejam alcançados, são os principais ingredientes para o sucesso. 

O conjunto de estudos e relatórios destacam a importância do ensino e da comunicação 

na promoção do consumo sustentável de água, tornando a interferência, ou não, destes um 

componente importante quando se avalia as relações entre agentes e estruturas/instituições 

(SHOVE, 2004).  

 

2.3 O consumo residencial de água e suas práticas: 

 

Cada vez mais, estudos alertam sobre necessidade de conscientização da utilização de 

água para consumo humano, uma vez que aumento da demanda por conta do crescimento 

demográfico, o desenvolvimento econômico e deterioração da qualidade da água causada pela 

poluição, estão tornando este recurso cada vez mais escasso (TUNDISI; 2003). A demanda por 

água doce ultrapassa a oferta em muitas cidades ao redor do mundo, fato que possivelmente 

ocasionará uma escassez de abastecimento em áreas metropolitanas partir de 2025 

(WOLKMER; PIMMEL, 2013; PHIPPS; BRACE-GOVAN, 2011). O índice de utilização de 

água no último século, divulgado pela World Resources Institute (WRI) (2019), prevê que a 

população mundial vai dobrar de tamanho, e que tal fato intitulará o estresse hídrico como a 

maior crise na história. 
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No Brasil, os fundamentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH), por 

meio da lei Lei n. 9.433 de 1997 definiu a água como um recurso natural limitado, econômico 

e público, na qual o objetivo prioritário é o uso para o consumo da população e da natureza. 

Nesta lei ainda é reiterado o ponto sobre a necessidade latente de fortalecimento da ideia de que 

o reuso da água e a preservação das bacias hidrográficas como unidade básica de gestão devem 

envolver a participação não somente do poder público, mas também de seus usuários. A gestão 

compartilhada do consumo de água é apontada por Wolkmer e Pimmel (2013) como uma das 

formas de promoção da visão de governança democrática e de sustentabilidade ambiental. 

Apesar do Brasil ser um dos países com maiores bacias de água doce (cerca de 16% da 

disponibilidade mundial) sua distribuição não é uniforme, pois não é distribuída nas áreas de 

maior concentração populacional, que são justamente aquelas que, devido a degradação, 

poluição e o desperdício, o acesso já está se tornando comprometido (TUNDISI, 2003).  

Uma vez que a crescente demanda por água potável se projeta ser insustentável, Feital 

et al. (2008) destacam uma urgência na melhoria nos processos de gestão de recursos hídricos, 

não apenas por parte do governo, como também por parte de entidades privada e da população. 

Para Tundisi (2003), apesar do fato de que algumas iniciativas políticas governamentais já 

estejam surgindo, por meio de alterações de diretrizes sobre direitos e obrigações de 

propriedade direcionadas a preservação ambiental, bem como algumas ações de estímulo ao 

uso consciente, o desenvolvimento de fato do consumo consciente da água somente ocorrerá 

quando houve mobilização da sociedade em novas consultas de consumo residencial de agua. 

Ainda segundo Sachs (2002) realça que a materialização da consciência do consumo de água 

somente ocorre quando há mudança no padrão de consumo dos usuários, e para tal, torna-se 

imprescindível compreender os elementos que compõem o tal consumo. 

Sobre a questão da compreensão do consumo de água residencial e as possíveis medidas 

na promoção da conscientização do consumidor, Feital et al. (2008) desenvolveu uma pesquisa 

feita em 300 domicílios de um município do Estado de São Paulo. Os resultados deste estudo 

mostram que: 1) o uso consciente da água não é influenciado pelo grau de instrução dos 

consumidores; 2) existe uma relação positiva entre a idade dos consumidores e uso consciente 

da água; 3) existe uma relação positiva entre a renda familiar com o consumo consciente; 4) 

existe uma relação positiva entre a disposição de pagar mais pelo fornecimento da água e a 

renda da família. Além disso, 38,7% da amostra indicou que a oferta inadequada de água é 

decorrente da falta de investimento público. Também foi evidenciado que: os consumidores 

enxergam a água como um recurso finito; existe uma preocupação com atitudes pró-ambientais 

incentivadas pelo governo; os consumidores acham justo cobrar pelo consumo e se predispõem 
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em pagar mais caso o valor extra seja aplicado para medidas que visem a recuperação dos 

mananciais. Assim, os autores desta pesquisa concluem que o uso consciente da água é um ato 

de cidadania, pois que, eleva o senso o de coletividade, além disso, a mudança individual pode 

ser promovida pela comoção e mobilização social.   

Embora muitos estudos citem que a inter-relação entre os agentes é extremamente 

necessária para o desenvolvimento sustentável de uma sociedade, aparentemente, existe uma 

discordância na questão sobre quem é o principal agente da mudança. Kilbourne e Carlson 

(2008), Kilbourne, McDonagh e Prothero (1997), Press e Arnould (2009) por exemplo, 

defendem que o desenvolvimento de uma cultura sustentável é mais complexo do que uma 

simples mudança individual de valores e condutas, pois requer mudanças também em outros 

aspectos do mercado. Sendo assim, as implicações mais amplas da mudança social sustentável 

e do papel do mercado na promoção da mudança existem não apenas no nível individual, mas 

também, nos níveis políticos e social ambiental, por isso, é fundamental investigar os 

antecedentes mercadológicos (PRESS; ARNOULD, 2009; KILBOURNE; CARLSON, 2008; 

KILBOURNE; MCDONAGH; PROTHERO, 1997). Tais antecedentes incluem aspectos 

culturais como por exemplo: normas sociais; estrutura política; geografia; nível de mudança 

tecnológica (MITTELSTAEDT; KILBOURNE; MITTELSTAEDT, 2006). Estes antecedentes 

são parte de um complexo conjunto de interferências estruturais e institucionais e desempenham 

um papel importante na interação do consumidor, (SHOVE, 2004). Mittelstaedt, Kilbourne e 

Mittelstaedt (2006) declaram a existência de três classes básicas de antecedentes: formal; 

informal; e filosófica. O Quadro 1 abaixo mostra os principais elementos de cada antecedente: 

 

Antecedente Principais elementos 

Formal Quadro legislativo do sistema de mercado 

Políticas públicas 

Informal Cultura do sistema de mercado 

Normas sociais   

Filosófica Filosofia do sistema de mercado 

Organização de princípios 

Quadro 1: Principais elementos de cada antecedente mercadológico. 

Fonte: a autora (2020) com base na classificação de Mittelstaedt, Kilbourne e Mittelstaedt (2006). 

 

Phipps e Brace-Govan (2011) explicam que os três antecedentes indicados por 

Mittelstaedt, Kilbourne e Mittelstaedt (2006) variam em dois principais níveis: social e 

organizacional. O primeiro é mais abstrato e menos tangível, e as características sociais de 
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caráter estrutural são mais gerais e normalmente permanecem mais estáveis, como por exemplo, 

o quadro legislativo geral, cultura e as sustentações filosóficas que regem um mercado. Phipps 

e Brace-Govan (2011) explicam que o grau de influência de cada um destes antecedentes em 

resultados que possam provocar mudanças varia entre as características organizacionais, que 

por sua vez, são mais concretas e tangíveis, e assim, podem ser capazes de limitar ou alterar 

certos comportamentos individuais de determinado mercado. Entre estas características os 

autores citam: mudanças no quadro legislativo de políticas públicas do sistema de mercado; 

alterações em normas sociais que afetam a cultura do sistema de mercado; e a organização de 

princípios que são parte dos fundamentos filosóficos do mercado. O segundo nível, é justamente 

o que engloba as características organizacionais. 

As características sociais e organizacionais dos antecedentes de um mercado preparam 

o terreno para as ações e comportamentos dos agentes de um mercado, por exemplo, estes dois 

níveis de antecedentes são capazes de definir a escolha dos consumidores limitando ou 

expandindo a quantidade (variedade) da oferta de produtos e serviços (MITTELSTAEDT; 

KILBOURNE; MITTELSTAEDT, 2006).  

Assim, como explanam Phipps e Brace-Govan (2011), qualquer mudança nos níveis 

mais altos dos antecedentes de um mercado, inevitavelmente, terá uma repercussão em toda 

cadeia dos níveis dos antecedentes, até chegar no nível individual, que, possivelmente mudará 

de comportamento. Os resultados no nível individual são compostos de mudanças de atitudes, 

comportamentos e opiniões relacionados a cada classe de antecedente, por exemplo, a 

motivação (ou falta) em seguir leis são resultados relacionados aos antecedentes formais, 

enquanto que, o acesso a diferentes alternativas estão no escopo dos antecedentes informais, e 

por último, a mudança na percepção ideológica são resultados provocados por antecedentes 

filosóficos. As constatações que decorreram da pesquisa realizada por estes autores sobre as 

mudanças nas práticas de consumo residencial de água, se tornaram permanentes após a crise 

fornecimento de água ocorrida em Melboune no ano de 2007 (PHIPPS; BRACE-GOVAN, 

2011). Os resultados mostram que a alteração mais significativa foi a mudança sobre a 

percepção do consumo, que deixou de ser visto como um direito para ser visto como uma 

responsabilidade. Os autores explanam que tal mudança somente foi possível porque houve, 

previamente, modificações nos níveis mais altos dos antecedentes, como por exemplo, novas 

leis, programas de educação, novo discurso público e investimento em um sistema de 

comunicação eficaz, que combinadas, alteraram a composição dos antecedentes formais, 

informais e filosóficos. Algumas das principais mudanças ocorridas nos antecedentes 

pontuados no trabalho de Phipps e Brace-Govan (2011) estão no Quadro 2 abaixo: 
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Modificações Principais pontos Conclusão 

-Remoção de leis que proibiam a 

captação e armazenamento de 

água pluvial; 

-Criação de leis de restrição de 

consumo; 

-Educação por meio da 

comunicação nas mudanças 

legislativas e explicação e 

incentivo de novas práticas; 

-Aplicação de estratégias de 

marketing: descontos na 

aplicação de tanques de água; 

sistemas de uso de água cinza; 

sorteio na participação de 

pesquisas de mercado online. 

-Reconhecimento dos tanques de 

armazenamento de água de chuva 

como fornecedores de água potável 

de qualidade; 

-Aplicação de restrição de consumo 

em estágios: por estação do ano; e 

por tipo de atividade; 

-Por exemplo: no estágio 4 (épocas 

mais secas) é proibido regar 

jardins, lavar carros ou encher 

piscinas. Mudança nos 

antecedentes culturais em manter 

os gramados verdes com na 

Inglaterra.  

-Alterações na legislação mudou 

fortemente o quadro legislativo; 

-A remoção das barreiras, incentivo ao 

uso de fontes alternativas, oferta de 

descontos e a coerção por meio de 

restrições, atuaram como facilitadores 

na mudança e constância de novas 

práticas de consumo de água;  

-As mudanças legislativas 

contribuíram para uma maior 

conscientização da necessidade de 

conservação da água. 

Quadro 2: Mudanças nos antecedentes formais, informais e filosóficos e o consumo residencial de água. 

Fonte: a autora (2020) base classificação resultados da pesquisa de Phipps e Brace-Govan (2011). 

 

Delorme et al. (2003) ressaltam a importância do antecedente filosófico como sendo um 

dos maiores impasses na conscientização do consumidor na mudança de práticas de consumo 

residencial. Os resultados da pesquisa deste grupo de autores, sobre as perspectivas dos 

consumidores sobre a problemática do consumo de água, indicaram que os consumidores não 

sabiam que suas práticas individuais ameaçam a disponibilidade e a qualidade da água de suas 

comunidades quando comparadas as práticas de outros agentes. Ademais, os consumidores 

pontuaram que apoiam a massificação de campanhas que foquem na educação de melhores 

práticas de uso e gestão da água.  Campanhas de comunicação que forneçam informações sobre 

como reduzir o uso de água motivam indivíduos e famílias a mudarem seus comportamentos, e 

tentar implementar sistemas hídricos residenciais mais eficientes (GRAYMORE; WALLIS; 

O’TOOLE, 2010).  

Renwick e Green (2000) e Klein et al. (2006) afirmam que modificações nas práticas do 

consumo de água provocadas por medidas públicas, como leis de restrição por exemplo, podem 

ser efetivas na redução do consumo, porém, o engajamento voluntário (não compulsório) do 

consumidor é um dos elementos mais impactantes na continuidade da prática. Sobre esta 

questão, estudos diversos pontuam que a atuação da gestão pública na redução do consumo de 

água que se basear somente em informações ou estudos da demanda metropolitana, não será 

eficaz na promoção da mudança, posto que também é essencial analisar as diferenças nos 

grupos de consumo, bem como, possíveis variações em suas características pessoais (internos) 
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e situacionais (externos), pois só assim a mudança poderá ser permanente (GRAYMORE; 

WALLIS; O’TOOLE, 2010). 

Os antecedentes de comportamento são importantes na promoção do consumo 

sustentável, por isto é indispensável o uso de diferentes abordagens que possam influenciar o 

consumidor (OECD, 2008). Segundo o relatório da OECD (2008) “Household Behavior and 

the Environment” os consumidores apresentam um olhar positivo, porém passivo para o 

consumo sustentável, por isto, é fundamental que haja planos de políticas públicas que 

fomentem a promoção do consumo responsável em variadas abordagens e segmentações 

sociais. No âmbito de consumo de água residencial, este relatório indica como alguns dos 

pontos fundamentais a serem considerados na elaboração de políticas públicas, o preço 

atribuído a água e as questões relativas à poluição e degradação. Martínez-Espiñeira e Nauges 

(2004) complementam tal ponto, assinalando que campanhas de comunicação informativas ou 

de promoção de equipamentos redutores do consumo de água devem focar na propagação de 

estratégias de preço, quando certo grau de educação já tiver sido alcançado. 

A introdução e motivação no uso de fontes alternativas de abastecimento de água pode 

colaborar com a redução da demanda e na promoção do uso sustentável (SANTOS et al., 2006). 

Santos et al. (2006), em seu estudo aplicado em um condomínio residencial, apresentam um 

esquema de hierarquização das práticas de consumo de água que geram economia deste recurso, 

conforme mostra a Figura1: 

 
Figura 1: Hierarquização das práticas de consumo de água 

Fonte: a autora (2020) com base no esquema de Santos et al. (2006) 

A respeito da mensuração do consumo residencial de água o trabalho de Barreto (2008) 

mostra o perfil do consumo médio diário de água em residências da zona oeste da cidade São 

Paulo. O consumo foi monitorado por um equipamento específico instalado em casas nas quais 

o consumo variava entre 15 a 20m³ e que tivesse uma média de três residentes. Os resultados 

obtidos, destacaram o chuveiro como equipamento de maior participação no consumo médio 

de água. A Tabela 1 abaixo, mostra o ranking dos pontos de utilização de água provindos dos 

resultados deste estudo: 



29 

 

Tabela 1 – Ranking dos pontos de utilização residencial de água 

Ponto de utilização 
Participação 

(%) 

Consumo 

(L/dia) 

Consumo               

per capita 

(L/dia/hab.) 

Chuveiro 13,9 106 35,3 

Pia de cozinha 12 91 30,3 

Máquina de lavar roupas 10,9 83 27,7 

Tanquinho de lavar 9,2 70 23,3 

Tanque com máquina de lavar 8,3 63 21 

Caixa acoplada 5,5 42 14 

Tanque 5,4 41 13,6 

Lavatório 4,2 32 10,8 

Outros usos 30,6 232 77,4 

Total 100 788 262,7 

Fonte: a autora (2020) com base na tabela de Barreto (2008) 

 

Novas práticas, de acordo com Shove, Pantzar e Watson  (2012), geralmente estão 

conectadas com práticas antigas, como por exemplo, a prática de tomar banho diariamente, que, 

segundo Burke (1996), além de perdurar em certos círculos sociais, apresenta um crescimento 

(da prática) influenciado por agentes externos, como a arquitetura e aumento da oferta de 

produtos e materiais utilizados nos banheiros, que promoveram o bem-estar do consumidor em 

tomar banho. Neste contexto, sem mudanças significativas na ação de tomar banho, a prática 

tem apresentando um forte crescimento, e pesquisas apontam que a água, nesta prática, que 

deveria estar sendo consumida para higiene pessoal, se tornou um bem, utilizado para uma 

experiência que proporciona prazer frescor (WALKER, 2009). Além disso, Shove, Pantzar e 

Watson (2012) pontuam que mesmo de forma despercebida, a prática do banho passa por 

processos de renovação composto de um conjunto de elementos (aquecimento, eficiência de 

distribuição e produtos) que agem integrados na rotina diária das pessoas, e sendo assim, outras 

práticas podem surgir e evoluir via a pequenos ajustes, decorrentes da interação com diferentes 

materiais, significados e competências. 
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3 ÂMBITO: O MERCADO DE ÁGUA RESIDENCIAL NO BRASIL E NA 

CIDADE DE SÃO PAULO 

 

3.1 Esclarecimentos e justificativas sobre o âmbito escolhido 

Frequentemente, dados divulgados em diversos relatórios alertam sobre o aumento do 

consumo médio per capita (habitante/dia) de água no Brasil (SNIS, 2018). Segundo o vigésimo 

quarto relatório do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2018) o uso 

médio de água no país em 2018 foi 0,5% maior do que nos anos de 2016 e 2017. Este percentual 

é representado por uma média de 155 litros por habitante/dia, que, como cita o SNIS (2018) e 

o IBGE (2018) só tende a crescer. Apesar da relevância de tais informações, o relatório de 

sustentabilidade da Sabesp de 2018 explica que o consumo na Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP) (considerada a área de maior aglomeração urbana da América Latina, e que tem 

como base a cidade de São Paulo, que é uma das seis maiores cidades do mundo) representa 

apenas cerca de um décimo do é indicado como sendo considerado consumo “crítico” 

(“pobre”), pela Organização das Nações Unidas (ONU) (1,5 milhão a 2,5 milhões de litros por 

habitante/ano).  

Dados como estes (aumento/redução do nível de consumo de água; uso de diferentes 

indicadores como bases comparativas) bem como, aqueles conectados ao aumento da incidência 

de eventos naturais provocados por mudanças climáticas (como as secas prolongadas), 

demonstram que embora tais pontos possam ser alarmantes, ainda há uma necessidade latente 

de aprofundamento da discussão (estudo, entendimento, compartilhamento), de tais temas entre 

os diversos agentes da sociedade brasileira (gestores públicos, academia e população), como 

relata João Paulo Ribeiro Capobianco, atual Vice-presidente do Instituto Democracia e 

Sustentabilidade (IDS) (ex-secretário Nacional de Biodiversidade e Florestas e ex-secretário 

Executivo do Ministério do Meio Ambiente) no relatório “O livro branco da água” sobre a crise 

hídrica na região metropolitana de São Paulo, que foi publicado em 2018 pela Universidade de 

São Paulo em parceria com o Instituto de Estudos Avançados (IEA) e a ACIESP (Academia de 

Ciências do Estado de São Paulo).  

Este ponto, citado por Capobianco, sobre a necessidade de melhoria na compreensão 

dos elementos que envolvem o uso da água também foi referenciado em um estudo 

encomendado pelo Governo Federal Brasileiro a CNI (Confederação Nacional da Indústria). 

Neste trabalho, que foi publicado no ano de 2017, o principal objetivo foi debater, a partir de 

comparações internacionais, algumas possíveis soluções para os desafios do saneamento 

brasileiro. Os autores deste estudo afirmam que pelo fato de que cada país/região tem as suas 
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peculiaridades (história, cultura, situação socioeconômica etc.) que influenciam diretamente no 

sistema de fornecimento e uso de água, não existe um modelo que possa ser considerado 

“ideal/de sucesso”.  

Ainda neste estudo da CNI (2017), os autores indicam que, futuras pesquisas 

interessadas em abordar questões referentes ao uso de água no Brasil, devem levar em 

consideração tais pontos, principalmente, aqueles pertinentes as particularidades 

socioeconômicas e o cenário de escassez hídrica vigente em algumas regiões do país. 

Considerando-se que ambos os pontos (socioeconômico e crises híbridas) vão de encontro com 

o fato de que a cidade de São Paulo tem a maior atividade econômica do país, a mais alta 

densidade populacional, ocupação desordenada e irregular do solo e localização geográfica, e 

que tais fatos acabam lhe causando uma baixíssima disponibilidade hídrica, como ressalta a 

Sabesp em seu relatório de sustentabilidade de 2017, esta cidade foi escolhida como o âmbito 

deste trabalho aplicado. Sendo assim, o objetivo desta sessão foi elencar alguns dados que 

ilustrassem um panorama geral destes dois principais pontos no Brasil, mas especialmente, na 

cidade de São Paulo. Vale destacar que apesar de existirem diversas informações publicadas 

nos anos de 2018 e 2019, nas páginas na internet do SNIS (Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Sabesp (órgão 

fornecedor de água em São Paulo) e outros órgãos, a maioria dos dados são antigos (2013, 2014, 

2015 e 2016).  

 

3.2 Informações sobre o consumo residencial de água 

 

 Em termos econômicos, um artigo divulgado em 2018 na página de notícias do IBGE, 

afirma que em 2015 a atividade econômica da venda de água e esgoto representou 0,5% do 

Valor Adicionado Bruto (VAB) total da economia brasileira. Em reais, segundo dados deste 

mesmo artigo, este percentual significou cerca de 42,5 bilhões, que foram direcionados a três 

principais fins:  

1. a agricultura e pecuária: representaram 32,5 bilhões de m³;  

2. a captação, tratamento e distribuição da água (que também tem a nomenclatura de 

“fornecimento de água e tratamento de esgoto”): representou 17,1 bilhões de m³;  

3. a indústria de transformação e construção: representou 6,1 bilhões de m³. 

Segundo dados deste artigo do IBGE (2018), os serviços relacionados ao segundo 

colocado deste ranking (fornecimento de água e tratamento de esgoto) geraram em 2015 uma 
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receita de R$ 65,5 bilhões, sendo os lares brasileiros, os maiores consumidores de água 

(58,30%), tanto no quesito distribuição e serviços de esgoto. 

“O livro branco da água” (2018) relata que o sistema de saneamento no Brasil é 

caracterizado pelas desigualdades de acesso, fato que impacta fortemente no acesso do uso de 

água pelas classes sociais mais vulneráveis, principalmente aquelas localizadas nas regiões mais 

pobres das grandes cidades. Especificamente, na região metropolitana de São Paulo, segundo 

este livro, as regiões mais periféricas são as mais afetadas pela política redução de pressão por 

apresentarem características sociais menos favorecidas.  

A política de redução pressão entrou em vigor em 1990, e tem sido intensificada nos 

últimos anos, após o início das crises hídricas, principalmente nas capitais brasileiras e apesar 

do aumento da população em áreas urbanas, como na cidade de São Paulo, entre outros fatores 

que implicam na distribuição de água residencial, esta lei ainda é aplicada seguindo os mesmos 

padrões estabelecidos em 1997: distribuição de água em períodos noturnos que varia de região 

a região  a depender da topografia, tamanho da população e características do tipo de tubulação 

enterrada de cada local (SABESP, 2018). Acerca desta questão da distribuição de água e 

características geográficas, os resultados de uma pesquisa de opinião feita pela Datafolha IDS 

(2019) encomendada pela Sabesp, destacaram a região sul e leste da cidade de São Paulo como 

as mais afetadas, respectivamente, durante a crise hídrica de 2014-2016, sendo as duas regiões 

também as mais consideradas como as periféricas deste município. A Figura 2 abaixo mostra 

um gráfico extraído desta pesquisa, que exibem alguns dados sobre o consumo de residencial 

de água na capital paulista.  

 

Figura 2: Gráfico do consumo residencial de água pesquisa feita pela Datafolha IDS (2019)  

Fonte: Pesquisa feita pela Datafolha IDS (2019) 

 

A composição familiar dos lares que fizeram parte desta pesquisa é acima de três 

pessoas,  e na grande maioria, casas e não de apartamentos, além disso, entre a população da 
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amostra deste estudo, foi indicado um baixo nível de conhecimento nos assuntos referentes 

questões do saneamento básico e sistema de tarifação (IDS, 2019). Em contraponto, a população 

da amostra demonstrou um alto índice preocupação com a necessidade na redução do consumo 

de água residencial, e uma forte preocupação com o risco de uma nova crise hídrica (IDS, 2019). 

 

3.3 Informações sobre os períodos de racionamento de água 

 

Mudanças climáticas são percebidas como fatores impactantes na sobrevivência humana 

posto que produzem sérios efeitos no desenvolvimento econômico que acentuam as diferenças 

sociais (ANA; GGES, 2016). Sendo a água o recurso natural mais afetado pelas mudanças 

climáticas, já que causam alterações nos índices pluviométricos (aumento da intensidade e da 

variabilidade da precipitação) e variação nos níveis nos rios e reservatórios, tais eventos 

poderão tornar frequentes os períodos de seca e também, de fortes enchentes, fatos que 

impactam diretamente as populações menos favorecidas (ANA; GGES, 2016).  

A indecência de baixos índices pluviométricos nas capitais da região sudeste do Brasil 

é recorrente, porém, a partir do ano de 2012, os números começaram a cair ainda mais, 

principalmente nas bacias que abastecem a região metropolitana de São Paulo. Entre os anos 

de 2014-2015 esta região enfrentou a maior crise de sua história, fato que fez necessária a 

aplicação do não oficial do sistema de racionamento (rodízio) no início de janeiro de 2014 como 

afirmam os autores do relatório sobre a “Disponibilidade e escassez de água na Grande São 

Paulo”, (RODRIGUES; VILLELA, 2016). Segundo este dossiê, já em 2001 a demanda e a 

disponibilidade se igualaram no índice de 66,3 n³/s, fato que mostrou a necessidade imediata 

da implantação de um plano de investimento em um sistema que visasse suportar os acréscimos 

de demanda frente ao o crescimento populacional. De acordo com dados da mídia o então 

governador Geraldo Alckmin só admitiu o racionamento de água em 14 de janeiro de 2015 

quando os níveis dos mananciais apresentaram estágio crítico “O racionamento já existe. Não 

tem racionamento no sentido de ‘fecha o sistema e abre amanhã’. Isso não tem e nem deve ser. 

Agora, restrição hídrica, claro que tem”, declaração feita no dia que o nível do reservatório da 

Cantareira chegou a 6,3% da sua capacidade total de armazenamento. 

Em meados do ano de 2015 a Sabesp disponibilizou em seu site o documento CHESS - 

Crise Hídrica, Estratégia e Soluções da Sabesp, que mostrou um histórico detalhado das ações 

implantadas até então no plano denominado de “Medidas estratégicas para contenção da crise” 

que destaca  a não implantação de um sistema informal de rodízio (suspensão do abastecimento, 

com altos riscos operacionais) frente ao conjunto de “ações que refletissem na redução das 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/geraldo-alckmin/
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vazões de retirada do Sistema” (SABESP, 2015).  A este programa, somado às “Ações de 

Contingência para Redução de Vazões”, foram adicionadas as seguintes medidas: 1) um 

programa de bônus que incentiva redução do consumo de água; 2) transferência de outros 

sistemas para o Cantareira; 3) programa de combate as perdas, agregando as obras para a 

utilização das reservas técnicas das represas do Cantareira (SABESP, 2015).  

No Relatório de Sustentabilidade Sabesp de 2018 foi relatado novamente a incidência 

de baixo índice pluviométrico entre os meses de abril e agosto 2017. No mesmo relatório, 

mesmo perante as ameaças climáticas, os números apresentados se mostraram suficientes no 

enfrentamento de um novo período de estiagem, resultantes dos esforços dos grupos de 

profissionais capacitados por parte dos órgãos públicos, bem como da população comprometida 

com a economia de água, por meio de “hábitos racionais adquiridos durante a crise hídrica”, 

em especial os consumidores residenciais,  (SABESP, 2018). A Figura 3 abaixo mostra um 

gráfico extraído deste relatório com os números referentes ao consumo de água per capita antes, 

durante e depois da crise de racionamento de água na cidade de São Paulo. 

 

Figura 3: Gráfico do consumo de água per capita na cidade de São Paulo 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Sabesp 2018 

 

O aparente otimismo com que dados pós crise hídrica tem sido apresentada, bem como 

as condutas dos órgãos governamentais paulistas, foram questionados no “Livro branco da 

água” de Buckeridge e Costa (2018). Neste livro, os autores indagam se os montantes de R$ 

830 milhões gastos em obras emergenciais que não consideraram as necessidades da população, 

foram suficientes para garantir tranquilidade dos paulistanos quanto a futuras crises híbridas. 

Eles ainda sugerem uma resposta nada otimista a tal questão, ao vislumbrarem falta de medidas 

positivas e transparentes. Segundo este grupo de autores, resultados positivos somente serão 

possíveis frente a uma gestão transparente dos recursos hídricos que interaja com sociedade 

civil, e ao comprometimento da mídia ser atuante no assunto.    
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

4.1 Método e Tipo de pesquisa 

 

Visto que o método de pesquisa qualitativo foca na exploração e entendimento do 

significado que as pessoas ou grupos atribuem a um problema social ou humano no qual os 

indivíduos constroem a realidade interagindo com seu mundo social sobre problemas poucos 

explorados (CRESWELL, 2010; MERRIAM 2002) identificou-se que este método seria o mais 

apropriado para responder os objetivos desta pesquisa. Segundo Hesse-Biber e Leavy (2010) 

este tipo de pesquisa é classificada em três principais frentes: exploratória, descritiva e 

explicativa. Quando um problema pesquisa for pouco explorado, ou seja, quando houver 

necessidade de identificar padrões, ideias, suposições, o tipo exploratório deve ser escolhido 

(COLLIS; HUSSEY, 2005). Já o segundo tipo, o descritivo, deve ser selecionado quando o 

objetivo for desenvolver descrições densas que explanem a realidade social de um determinado 

processo ou fenômeno complexo (HESSE-BIBER; LEAVY, 2010). Por último a pesquisa 

explicativa deve ser escolhida quando o foco do pesquisador for identificar e explicar os fatores 

que influenciam ou determinam a ocorrência dos fenômenos (PATHAK, JENA; KALRA, 

2013). 

Neste trabalho, o tipo exploratório foi selecionado pela natureza do problema de 

pesquisa que é ainda pouco conhecido, e por isso foi necessário buscar a compreensão do 

fenômeno como um todo. Além disso, estes tipos de estudo permitem que o pesquisador colete 

os dados no ambiente natural em que ocorre o fenômeno de estudo, fato que possibilita a 

interpretação por meio dos significados que as pessoas atribuem a um fenômeno pouco 

explorado (CRESWELL, 2010).  

 

4.2 Coleta de dados e sujeitos da pesquisa 

 

Esta pesquisa utilizou dados coletados de fontes primárias e secundárias, que foram 

selecionados em duas etapas. Na primeira etapa, foi feita uma revisão da literatura, que suportou 

os objetivos da pesquisa a partir do entendimento dos constructos que o compõem: os elementos 

da teoria das práticas no contexto das as práticas de consumo residencial de água. Na segunda 

parte, utilizando a ferramenta de entrevistas em profundidade, os dados foram coletados por 

meio de uma pesquisa de campo exploratória.  
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De acordo com Collis e Hussey (2005) a entrevista em profundidade é um método de 

coleta de dados no qual o pesquisador deve selecionar participantes que possam responder 

perguntas relacionadas aos constructos e objetivos da pesquisa. Assim, neste trabalho, as 

perguntas das entrevistas emergiram dos dados descritos nos capítulos de revisão da literatura. 

O foco das perguntas tentou direcionar as entrevistas de forma que os tópicos de interesse 

fossem abordados, possibilitando assim, abertura para inserção de informações relevantes ao 

estudo. Ademais, já que a riqueza da pesquisa qualitativa (MERRIAM, 2002), é justamente 

colher as percepções que usualmente não estão explícitas em procedimentos de atuação ou 

mesmo em papéis e responsabilidades associados às atividades do dia a dia, o método de 

entrevistas em profundidade foi escolhido também pelo fato de que, por meio dele, a 

possibilidade de extração de dados e insigts a partir percepção dos entrevistados, ser 

considerada maior do que maior do que em outros métodos. Seguindo as premissas de Mazzon 

(1981), uma matriz de amarração (mostrada no Quadro 3 abaixo) foi construída no intuito de 

conectar os objetivos desta pesquisa e os principais conceitos teóricos, que deram suporte as 

perguntas do roteiro de entrevistas (Apêndice I). 

 

Objetivo geral: compreender o consumo residencial de água por meio da teoria das práticas. 

Tópico Autores Suporte teórico 
Pergunta do roteiro de 

entrevistas 

Identificar os 

agentes 

internos 

Reckwitz 

(2002) 

Warde (2005) 

Castañeda 

(2010) 

- Agente como transportador de 

práticas sociais;  

- Diferenciar com base na contribuição 

potencial dos agentes para a reprodução 

e desenvolvimento da prática  

- Os desempenhos das práticas são 

decorrentes de escolhas pessoais; 

- Como lidam com o consumo de 

água na sua casa, há um 

controle?  

- Como funciona? Quem é que 

costuma exercer influência sobre 

os outros nesse quesito? 

- Alguém na sua família morou 

em local ou conta com histórico 

de escassez de água?   

- Quem gasta mais água aqui? 

Como é que isso é tratado por 

você? 

Identificar os 

agentes 

Externos 

 

Shove (2004) 

Wallis, 

O’Toole 

(2010) 

Buckeridge e 

Costa (2018) 

Reigota 

(1998) 

- Elos entre os agentes são baseados 

nas regulamentações/ recursos naturais 

(público) e o ator/agente individual; 

- Campanhas de comunicação com 

informações sobre como reduzir o uso 

de água motivam mudanças de 

comportamentos,  

- Necessidade de transparência na 

gestão dos governamentais. 

- Educação como pilar da na promoção 

da conscientização do consumo 

sustentável. 

- Você se lembra de campanhas 

sobre redução de consumo?  

- Você acompanha ações das 

escolas, empresas, governo que 

promova a mudança de hábitos 

sobre o consumo de água?  

- Você acredita que as pessoas 

apresentam o mesmo 

comportamento dentro e fora de 

casa?   

- Você compreende a 

composição da conta água?  
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- No seu bairro teve 

Racionamento? E o que mudou 

na rotina nessa época e o quê 

continua? 

Elementos 

das práticas: 
Barreto (2008) 

 

Schatzki 

(2001) 

 

Shove e 

Pantzar (2005) 

-    Ranking de pontos de consumo de 

água em residências da zona oeste da 

cidade São Paulo. 

- Práticas descrita como um bloco 

incorporado pelo cruzamento do 

material a uma ação organizada e 

centrada em torno de significado 

compartilhado. 

 - Práticas são constituídas pela 

integração dos três elementos: Material, 

Significados, Competências. 

Perguntas direcionada a cada 

atividade: 

- Quem é o responsável por essa 

atividade? 

- Existe uma regra, dia e horário 

para essa atividade? 

- Qual o motivo (ou não) 

implantou dessa regra? 

- Você comprou e/ou utiliza 

algum equipamento específico 

para essa atividade?  

- Você e sua família fecham a 

torneira ao escovar os dentes, 

para se ensaboar e lavar cabelo?   

Relação entre 

práticas: 

Schatzki 

(2001) 

 

Shove, Pantzar 

e Watson 

(2012) 

 

- Prática abrange um conjunto de ações 

e ditados, tarefas e projetos 

hierarquicamente organizados 

- Vínculos entre práticas: Co-

dependência; Coexistência; Conexão 

leve   

 

Para cada atividade: 

- Como é que realiza (atividades) 

nessa casa? Me fale por exemplo 

quanto tempo leva, quantas 

vezes por dia. 

- Vocês captam a água de 

descarte? 

- Onde você usa água de 

descarte? 

Pergunta específica sobre a 

atividade como:  

- No dia desta atividade, você 

aproveita para fazer que 

atividade?  

Quadro 3: Matriz de Amarração 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) com base em Mazzon (1981) e nos dados estudados do capítulo 

de revisão da literatura 

 

Uma vez que na pesquisa qualitativa de caráter exploratória não há indicação quanto 

ao número de entrevistados participantes na coleta de dados (MERRIAM, 2002), nesta pesquisa 

foram entrevistadas dez indivíduos que fazem parte do universo de moradores de residências 

unifamiliares, ligadas à rede de água e esgoto da cidade de São Paulo, o âmbito desta pesquisa.  

Os entrevistados escolhidos foram segmentados considerando a critérios de Feital et 

al. (2008): famílias que adotaram medidas relacionadas ao uso consciente da água; idade; renda 

familiar. Além disso, com objetivo de identificar possíveis padrões (ou falta deles), 

semelhanças ou diferenças, relativas ao uso residencial de água, foram escolhidas pessoas de 

classes sociais diferentes (A-C), residentes principalmente da zona sul da cidade de São Paulo 

(região apontada pela pesquisa da Datafolha IDS de 2019, como sendo a mais afetada pelo 

Racionamento de água) e pessoas que tinham diferentes posições/papéis no núcleo familiar. O 

critério de seleção usado com relação a classe social, seguiu a base indicada pelo IBGE (2020) 

mostrado Quadro 4 abaixo: 
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Critério do IBGE para definição de Classes Sociais  

base salário regional estado de São Paulo 2020 - R$ 1.163,55   

Classe Salário Mínimo (SM) Renda Familiar  

A Acima de 20 SM Acima de R$ 23.271,00 

B De 10 a 20 SM De R$ 11635,5 a R$ 23.271,00 

C De 4 a 10  De R$ 4.654,20 a R$ 11.635,50 

D De 2 a 4 SM  De R$ 2.327,10 a R$ 4.654,20 

Quadro 4: Definição de classe social do IBGE (2020) 

Fonte: A autora desta pesquisa (2020) segundo os dados do IBGE (2020) 

 

As entrevistas que compõe a pesquisa foram realizadas presencialmente entre os meses 

de dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, que geraram 03 horas e 06 minutos de gravações, 

posteriormente foram transcritas totalizando um material de 106 páginas utilizado no processo 

de interpretação e análise de dados. O Quadro 5 abaixo mostra as informações pertinentes aos 

perfis dos entrevistados: 

 

Código do 

Entrevistado  
Idade 

Perfil 

Socioeconômico  
Profissão 

Posição 

familiar  

N° de 

moradores 

na casa  

Bairro  

E1 44 C Professor responsável  6 Interlagos 

E2 22 B 
Administrador 

de Empresa 
dependente 4 Jabaquara  

E3 24 C Professor dependente 3 Interlagos 

E4 20 C fisioterapeuta  dependente 3 Santo Amaro 

E5 47 A  
Administrador 

de Empresa 
responsável  4 Butantã 

E6 32 C Cabelereiro responsável  3 
Jardim 

Vergueiro 

E7 38 B Fisioterapeuta  responsável  5 Vila Sonia 

E8 43 C 
Empregada 

doméstica 
responsável  4 Real Parque  

E9 58 A Arquiteto responsável  4 Vila Cordeiro 

E10  41 C Manicure dependente 5 Interlagos 

Quadro 5: Informações dos perfis dos entrevistados 

Fonte: A autora desta pesquisa (2020) com base nos dados coletados nas entrevistas 

 

4.3 Análise dos dados 

 

Para interpretar e analisar os significados dos dados coletados nas entrevistas de modo 

a responder ao objetivo geral desta pesquisa foi adotada a técnica de análise de conteúdo 

(SPIGGLE, 1994). Esta técnica, que é comumente utilizada em pesquisas exploratórias, é 
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indicada como sendo um como um conjunto de técnicas de análises das comunicações que 

objetiva extrair, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos (CRESWELL, 2010). 

Entre os procedimentos da análise de conteúdo, Spiggle (1994) indica seis como sendo os 

principais: categorização; comparação; dimensionalização; iteração; relação com a teoria; 

refutação. Nesta pesquisa, optou-se por exibir como o cerne da análise de dados a categorização.  

De acordo com Richardson (1996), a base na construção de categorias está no 

reagrupamento dos elementos semelhantes narrados pelos sujeitos e transcritos nas entrevistas. 

Ainda segundo este autor, a categorização é desenvolvida pela operacionalização de 

classificação de tais elementos, a partir dos seguintes critérios: exaustividade; exclusividade; 

concretude; homogeneidade; objetividade; fidelidade. Segundo Spiggle (1994) e McCracken 

(1988) a fundamentação da categorização está na identificação de possibilidades, ou até mesmo, 

na apresentação de exemplos, por meio da nomeação ou da rotulação dos dados interpretados. 

Spiggle (1994) explica que para fazer a categorização, o pesquisador deve procurar nas 

entrevistas elementos (códigos), que uma vez agrupados, formam “labels” que tenham 

significados comuns. 

Neste estudo, este procedimento foi seguido em dois momentos. Primeiramente, por 

meio do software Atlas.ti (que tem um conjunto de ferramentas que auxiliam na codificação e 

análise de dados qualitativos) foram criados os primeiros códigos referentes a comparação e 

conglomeração dos trechos/palavras mais citados pelos entrevistados. Estes códigos serviram 

como “insights” para a segunda etapa, que, por meio do programa Excel da Microsoft, foram 

agrupadas as principais palavras/trechos provindos da etapa um (do software Atlas.ti).  

Assim, seguindo uma ordem lógica fundamentada no contexto dos agentes relacionados 

aos constructos desta pesquisa, no conjunto de ações do “falar e fazer” indicados por Schatzki 

(1996) e algumas das principais atividades referentes ao consumo de água residencial pontuados 

no trabalho de Barreto (2008) (higiene pessoal; jardim e quintal; lavar roupa e louça) as 

palavras/trechos selecionados formaram os códigos - os labels (Spiggle, 1994), descritos no 

capítulo de resultados desta pesquisa. O Quadro 6 exibe um exemplo dessa segunda etapa: uma 

tabela com a junção de trechos/palavras que deram significância a um dos códigos/labels que 

representaram os agentes citados na teoria das práticas descritos na revisão da literatura deste 

trabalho. 
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Código do 

entrevistado 
Trechos/palavras 

Exemplo de 

códigos/labels 

primários (atlas 

ti) 

código/label 

final 

E4 "Minha mãe (controla) todo o mês (E4) 

mãe controla; mês; 

pai; consumo; 

valor; conta; maior 

consumo; 

economizar 

Agente Interno 

Observador  

E3 
"A minha mãe. (controla conta) sempre controlou... 

Todo mês..."(E3) 

E3 
"Ela controla mais por questão do valor eu acho que 

dá conta do que de consciência."(E3) 

E2 

"Sim controlamos, geralmente a gente tem uma 

média assim pelo que vem pela conta de água, a 

gente não ultrapassa o valor, sempre fica a mesma 

média. meu pai o controle fica com ele. "(E2) 

E9 

"Sim, meu marido acompanha...Pelo valor. Daí se o 

valor vai muito alto, a gente olha o consumo.... 

Sempre fica brigando por conta da água, da luz."  

(E9) 

Quadro 6: Exemplo de códigos/labels referentes aos agentes da teoria das práticas 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) com base nos dados coletados nas entrevistas. 

Considerando a importância da relação entre os agentes (SHOVE, 2004) e que as 

atividades selecionadas para esta pesquisa foram embasadas nos elementos do framework do 

trabalho de Shove e Pantzar (2005) (material, significado e competência), conforme recomenda 

Spiggle (1994), foi feito um novo agrupamento, desta vez, dos “labels” (códigos) similares 

entre si. A partir desta junção, foram criadas as categorias finais desta pesquisa, como recorte 

mostrado no Quadro 7, no Apêndice II pode-se observar os quadros completos com os trechos 

de falas destacados das entrevistas: 

Categoria Código/Label Final 
Exemplo de Códigos/Labels Primários (Atlas 

ti) 

Agente 

Agente Interno - Controlador acompanho; mês; consumo; valor; conta; maior; 

economizar 

Agente Interno – Observador  mãe controla; mês; pai; consumo; valor; conta; 

economizar 

Agente Externo – Racionamento  racionamento; conta; taxa; valor; água; crise 

Agente Externo – Sistema de Cobrança não; taxa; água; esgoto; valor 

Agente Externo – Normas Sociais   diferença; conscientização; lavar; calçada; carro 

Agente Externo – Comunicação e 

Ensino  

escola; governo; campanha; televisão; 

Instagram; radio; população; mensagem; 

anúncio; esquecido; faculdade 
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 Lavar Roupas e 

Louças  

Competência  
junta louça na máquina; não liga ciclo; não é 

todo dia; junta roupa; reutiliza; duas vezes por 

semana;  

Material  
máquina de lavar roupa; sabão; tanquinho; 

máquina de lavar louça  

Significado 
no final de semana; economia; água; energia; 

tempo 

 Higiene Pessoal  

Competência  

passar shampoo; fazer barba; cuidado cabelo; 

fecho a torneira escovar o dente; reutiliza água 

para descarga; minuto; balde; banho; dois 

banhos 

Material  
shampoo; chuveiro; caixa acoplada; tratamento 

cabelo; balde  

Significado 
música; barba; sonhando no banho; produto; 

pensando na vida;  

 Área Externa  

Competência  
água que sai do enxague; lavar quintal; chuva; 

reutiliza; reuso 

Material  água do enxague; VAP; galão; balde 

Significado Rápido; cuidadoso 

Quadro 7: Categorização final  

Fonte: Elaborada pela autora (2020) com base nos dados coletados nas entrevistas 
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5 RESULTADOS  

 

Posto que a abordagem da teoria das práticas nos estudos relacionados às mudanças nos 

padrões de consumo ilustra a importância de o entendimento sobre a dinâmica entre os 

elementos falar e fazer (WARDE, 2005), esta pesquisa procurou, por meio da teoria das 

práticas:  

1) Entender como os elementos constituintes das práticas: competências; materiais; 

significados, norteiam o uso consciente de água nas práticas de consumo doméstico.  

2) Compreender a relação entre as diversas práticas de uso residencial de água.  

Esse trabalho usou a lente da teoria das práticas, elementos e vínculos indicados no 

framework de Shove e Pantzar (2005) e Shove, Pantzar e Watson (2012)  (material, competência 

e significado) para analisar o consumo residencial de água nos pontos de maior consumo 

indicados por Barreto (2008), além disso, foi inspirado em diversos estudos cujo o foco era  

entender o comportamento de consumo na ótica da teoria das práticas, como por exemplo o de 

Gram-Hanssen (2011), Shove (2004) e Blue et al. (2016). 

Com base no contexto apresentado, inicialmente procurou-se entender a percepção dos 

entrevistados sobre os agentes envolvidos nas práticas de uso residencial de água. Estes agentes 

foram classificados em dois blocos: agente interno; agente externo. O bloco referente ao agente 

interno foi dividido de acordo com seu papel no acompanhamento do consumo domiciliar, 

formando assim dois grupos principais: os responsáveis pela verificação mensal da conta de 

água - denominado Agente Interno Controlador (controlador) e os intitulados de Agente Interno 

Seguidor (seguidor) são os indivíduos que não são responsáveis pela conta de água. Destacando 

as falas dos controladores observou-se que controle permeia as atividades domésticas e seguem 

com a redução do consumo nas práticas de uso de água, como exemplificam as seguintes falas: 

“Eu controlo meu filho, tipo, em cinco minutos ele toma banho.” (E7); "Geralmente faço isso 

no dia que lavo roupa... " (E1). Já os seguidores assumiram uma posição de executores de 

regras impostas, como destacado nas respostas de E3 e E4:   

"Ela (mãe) controla a gente, né? O banho e tal, cinco, oito 

minutos para não ficar também demais." (E3);  

"Pra mim e pra minha irmã foi muito difícil essa questão de ficar 

pegando balde, tinha que ir lá pegar o balde, às vezes não tinha 

no banheiro e a gente tinha que ir lá fora buscar pra jogar." (E4). 

Considerando o fato de que as práticas também sofrem interferências de Agentes 

Externos, sobre este ponto, observou que há um potencial de influência pouco explorado na 
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prática de controle do consumo de água na conta do Sistema de Cobrança, uma vez que os 

Agentes Controladores demonstraram ter um baixo nível de compreensão sobre a composição 

dos valores cobrados, como narraram  E1 e E6:  

"Realmente não entendo porque eles cobram esse valor, o que 

significa essa taxa mínima eu sei que eles dobram porque o 

mesmo preço que eles cobram da água..." (E1); 

"Não, eu só vejo o valor." (E6). 

Alguns entrevistados criticaram a forma como as informações são apresentadas na 

conta, comentando que as informações são confusas e difíceis de analisar, elucidado por E5:  

"Não... não é uma coisa claríssima a conta, até essas coisas das 

taxas e tudo mais, não é uma coisa super clara, você se baseia no 

comparativo." (E5). 

O conjunto de respostas demonstrou o quanto o grau de entendimento sobre a 

composição do cálculo vai de encontro com as citações de Buckeridge e Costa (2018) acerca 

da falta de transparência no processo de gestão dos governamentais paulistas, um dos pontos 

críticos na análise destes autores o período da crise hídrica.  

Assim como na pesquisa do Datafolha IDS (2019), os entrevistados também revelaram 

que a crise hídrica de 2014-2015 permanece em suas memórias. Para a maioria, o período de 

Racionamento foi um marco que promoveu a introdução de práticas que visassem a redução do 

consumo. Durante suas narrativas, alguns citaram este fato às mudanças, que em alguns casos, 

foram incorporadas na dinâmica de suas casas, como comentaram E2 e E5:  

"Economizamos água para caramba nesse tempo (racionamento) 

a gente começou a usar mais água da máquina de lavar roupas 

...  comprou essa VAP... foi benéfico também e a gente adotou os 

métodos e estamos seguindo até hoje." (E2);  

"Um teste durante a época do racionamento e eu achei que 

funcionou superbem, então a gente manteve isso." (E5). 

Apesar disso, alguns entrevistados comentaram que as práticas de economia foram 

abandonadas após o término do período de crise hídrica, uma vez que alguns acabaram 

indicando que o significado perdeu relevância e as competências necessárias para a continuação 

acabaram se transformando em dificuldades. Tais constatações corroboraram com os 

apontamentos de Shove, Pantzar e Watson (2012) sobre mudanças em um dos elementos pode 

ocasionar tanto o surgimento de uma nova prática (transformação/renovação) quanto a extinção 

dela. As falas de E9 e E10 comprovam tais constatações:  
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"Esse não, era um baita de um transtorno, muito trabalho." (E9);  

"Ah sim, na época de racionamento a gente, eu guardava..., mas 

eu não tenho muito esse hábito não, por que eu acho que é a 

correria do dia a dia mesmo, acho que é isso." (E10). 

Ainda quanto aos relatos sobre as práticas no contexto do Racionamento os 

entrevistados E1 e E7 citaram o Racionamento, mas não associaram suas práticas de controle e 

redução do consumo a este fato, mas sim, como decorrência de seus históricos de vida:  

"Experiência que eu tive na minha infância, minha mãe fazia isso, 

nós morávamos num sítio e era difícil a água, a água se buscava 

num balde na cabeça..." (E1);  

"Olha, não. A minha mãe tem muito isso, a minha mãe faz isso na 

casa dela também, então eu já implantei aqui desde sempre." 

(E7); 

Estes entrevistados apresentaram um discurso mais fluído, tranquilo e natural ao 

descreverem que suas práticas de economia já foram incorporadas como um hábito, como 

destacado por E7: "Essa captação (chuva) é bem simples mesmo.". Os exemplos evidenciam a 

afirmação de Castañeda (2010) a respeito da relação do valor atribuído a água (significado) de 

uma mesma prática poder apresentar variações de um indivíduo para o outro, decorrentes da 

intensidade de interação dos participantes com os elementos internos, serem resultantes das 

diferenças entre as formas de aprendizagem. Além do mais, este ponto também elucidou o 

apontamento da OECD (2008) acerca dos antecedentes dos comportamentos apresentarem um 

papel significativo na promoção do consumo sustentável e que, por consequência, é 

indispensável o uso da comunicação em várias abordagens que permitam influenciar o 

consumidor.  

Bagdare (2018) refere-se à comunicação como chave para a sustentabilidade, por ser a 

força mais poderosa na promoção de ideias, produtos ou serviços. Sobre esta questão, a pesquisa 

explorou o tema com perguntas relacionadas a campanhas educativas nos meios de 

comunicação e ensino (escolas e universidades). Quando questionados se tais campanhas são 

atualmente divulgadas, os entrevistados responderam negativamente, e mencionaram o 

conhecimento sobre propagandas feitas no passado, como narraram E1, E7 e E9:  

"Sim, já vi algumas propagandas da Sabesp que eles faziam 

vídeos mais instrutivos, vídeos que eles faziam sobre o consumo 

da água, de você ter a consciência de gastar menos água...vou 



45 

 

confessar que tenho acompanhado pouco a televisão, não tenho 

visto propagandas desse tipo."(E1); 

"Não, hoje em dia não… mês passado não." (E7);  

"Se eu estou vendo campanha? Então, eu acho que não. Por sinal, 

eu acho que parou total." (E9). 

A resposta da E1 “Lembrança de vídeos mais instrutivos”, remete a indicação de 

Graymore, Wallis, O’Toole (2010) sobre as campanhas de comunicação mais eficazes serem 

as que fornecem informações de como reduzir o uso de água e ao mesmo tempo motivam os 

indivíduos a mudarem seus comportamentos. Ainda sobre as campanhas de comunicação, os 

entrevistados citaram pontos referentes aos canais e mídias usados, em destaque fala do E5:  

"Eu não tenho visto, hoje eu acho que a gente assiste menos 

televisão, escuta menos rádio, a sua exposição a essas 

campanhas é muito menor... está todo mundo no seu celular 

olhando seu Instagram, recebendo mensagem do seu amigo." 

(E5).  

Como destacado por E5, as mídias alternativas (redes sociais, blogs, entre outros) se 

destacaram com um importante veículo na divulgação dos problemas enfrentados pela 

população paulistana no período da crise hídrica. Estes pontos foram de encontro com os citados 

por Buckeridge e Costa (2018), notou-se que tais mídias têm potencial na influência do 

consumo, e este ponto deve ser explorado por agentes públicos e privados que regulam o setor.  

Outro potencial pouco explorado, se refere ao ensino de condutas de uso consciente de 

água nas escolas. Alguns entrevistados fizeram relatos favoráveis nas escolas de ensino 

fundamental, como expôs E1:  

"Com os dois mais novos... a escola faz com as crianças trabalhos 

de reuso de água ...já um sinal de que está mudando, eles estão 

discutindo." (E1).  

Entretanto, no ensino superior as narrativas foram diferentes: "Faculdade não. Difícil 

ter alguma campanha de economia de água" (E2); "E é uma faculdade de medicina e não tem 

nada." (E9). Apenas E2 relatou sua experiência de sucesso vivenciada no ensino superior, 

exposto no relato:   

"Eu fazia curso no Senac, tive que fazer um trabalho para 

elaborar alguma economia dentro da empresa, aí eu até fiquei 

feliz porque a empresa adotou, a gente adotou isso em casa." 

(E2).  
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Mesmo sendo classificado como um agente seguidor, o E2 foi capaz de replicar em 

casa as práticas de sucesso aprendidas no curso que citou. Tal fato remeteu as afirmações de 

Shove, Pantzar e Watson (2012) sobre as transformações decorrerem do compartilhamento e 

do aprendizado, tanto por parte do praticante, quanto da prática em que estão envolvidos e de 

Reigota (1998) a respeito da educação deve ser o pilar da na promoção da conscientização do 

consumo sustentável. 

Assim como destacado por Blue et al. (2016) acerca das intervenções externas, por meio 

de políticas públicas, como a proibição de fumar em ambientes fechados e em espaços públicos, 

alteraram as condições estruturais e elementos simbólicos na prática de fumar. Relatos denotam 

existência de mudanças nas normas sociais, indicando que as políticas restritivas implantadas 

(lei Nº 16.172 de 17 de abril de 2015 ampliada via decreto Nº 58.341 de 27 de julho 2018) 

proibindo o uso de água potável para lavar calçadas e carros, favoreceram alterações nos 

elementos simbólicos. As narrativas dos entrevistados E9 e E10 explicaram:  

"Tem um vizinho que lava o carro todo domingo. Dá vontade de 

bater nele. E ainda fica horas...tipo assim, “eu tenho, não me 

importa se o outro não tem”. Mas não pensam no futuro, só 

pensam no momento. É complicado isso. Às vezes, eu faço a 

minha parte, mas também o coleguinha não faz." (E6);  

"Eu acho um absurdo... e você vê a pessoa que nem pega uma 

vassoura e vai usando VAP para limpar calçada. Eu acho um 

absurdo." (E9);  

"Ah sim, vejo, vejo, hoje em dia bem menos, mas eu vejo ainda 

pessoas lavando calçada com mangueira. É um absurdo." (E10).  

Os relatos que focaram na falta de consciência no uso residencial de água também foram 

de encontro aos apontamentos de Whiteman e Cooper (2011) sobre o fato de que uma pessoa 

poderá ser considerada comprometida ecologicamente somente quando for capaz de reconhecer 

a existência de problemas ambientais e ao mesmo tempo reconhecer as consequências de seus 

atos de consumo não adequados. 

Após a análise da percepção dos entrevistados sobre os agentes externos, a interpretação 

e análise dos dados coletados focou na compreensão da relação entre os elementos que 

compõem as principais atividades domésticas que envolvem tais práticas bem como as relações 

entre elas, usando como base os elementos da teoria das práticas apontados por Shove e Pantzar 

(2005) (material; significado; competência) e quatro das principais atividades relacionadas ao 
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consumo de água residencial pontuados no trabalho de Barreto (2008): higiene pessoal; jardim 

e quintal; lavar roupa e lavar louça. 

 

5.1 Práticas de lavar roupa  

 

A prática de lavar roupa destacou-se por ter um conjunto de elementos que a torna 

capaz de interferir em práticas paralelas por meio da: a) das competências, observada, por 

exemplo, na relação do dia de lavar a roupa ser o mesmo dia ao de lavar o quintal; b) dos 

aspectos materiais, por exemplo no aproveitamento do sabão, uma vez que a água do enxague 

mostrou-se transitar como o elo de ligação entre as práticas, ponto em linha com estudo de 

SHOVE (2017) sobre  a demanda de energia; c) e do significado, dado ao aroma residual dos 

produtos e a satisfação em deixar a casa cheirosa com  economia, como exemplificado nas falas: 

 "Isso no dia que lavo roupa, porque faço faxina e lavo a roupa... 

a água que desperdiça coloco em tonéis e essa água eu jogo nos 

quintais...tudo com essa água, fica todo mundo com cheiro de 

amaciante." (E1);  

"A minha mãe sempre reutiliza a água quando lava a roupa...e 

essa água é utilizada pra descarga." (E4); 

“Uso a água do enxague da máquina eu coloco dentro do galão... 

como é água com sabão, não atrapalha em nada eu lavar o quintal 

com essa água.” (E5).  

Lavar roupa foi a prática que indicou mais pontos de redução do consumo, já que todos 

os entrevistados citaram a existência de tipos de controles, como por exemplo, a determinação 

prévia dos dias de lavar e/ou a prática uma certa quantidade mínima de roupas, como ilustrado 

na fala de E5: "Essa história de colocar uma peça de roupa para lavar, não se faz mais, .... a 

gente junta roupa" (E5), mas ainda assim condicionando a agenda ao cuidado com a roupa, 

como citado por E7:  

"Não tenho dia certo, não. Depende da quantidade, mas eu 

espero juntar um tanto de roupa, lavo as claras e lavo às escuras 

separadas, né? (E7). 

Em linha com a afirmação do Instituto Akatu (2007) sobre a prática de consumo 

consciente estar relacionada não com a negação ao consumo, mas sim, pela conscientização do 

ato de consumir, a maioria dos entrevistados relatou a utilização da máquina de lavar de forma 
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controlada, uma vez que o ciclo completo está associado ao alto consumo de água, como 

narrado pelo E7 e E8:  

"Devo lavar umas duas vezes na semana.... Eu lavo, mas nunca 

no ciclo completo." (E7);  

"Então eu vou onde é mais rápido (ciclo), para economizar 

também. Porque a máquina gasta muita água. Vai enchendo, 

gasta muito. Porque lavar e enxaguar é muita água." (E8). 

Com intuito de reduzir o consumo e ganhar tempo, E1 e E10 relataram a utilização 

conjunta de dois equipamentos: a máquina de lavar e o tanquinho elétrico. Tais relatos foram 

de encontro com o ponto da tecnologia, destacado por Shove (2004), ser incorporada e capaz 

de moldar a prática de lavar roupas. Ademais, o E10 demonstrou cuidado e zelo pelas roupas 

ao descrever o processo de lavagem em forma sequencial em cores e equipamentos visando 

tanto o cuidado com a roupa quanto o aproveitamento máximo da água com sabão.  As falas 

abaixam abordam tanto o ponto do tanquinho quanto da separação de roupas:     

"Faço uma pré-lavagem no tanquinho e depois coloco essas 

roupas num ciclo menor na máquina de lavar. " (E1);  

"É o tanquinho ele é muito econômico... você começa com uma 

roupa branca, vai dar o tempo dela você tira, dá pra você colocar 

uma outra roupa na mesma água, com o mesmo sabão, tipo 

creme, uma cinza ... ainda dá pra você lavar uma montanha de 

roupa dessas cores, e economizar água e sabão também. Aí 

depois eu coloco na máquina só pra enxaguar e centrifugar." 

(E10). 

Considerando as explicações dos entrevistados acerca do processo de lavagem de roupa 

e os apontamentos de Shove, Pantzar e Watson (2012) sobre os vínculos de co-dependência 

entre práticas serem capazes de criar laços fortes de tal forma que podem resultar em um bloco 

único de prática, notou-se que o ato de lavar roupas, decorre da lavagem sequencial, 

sincronizada e gerenciada (agendada e controle) de duas práticas menores, bem como suas 

relações com os elementos de competência, material e significado:  

1. Lavar: usar o tanquinho; no dia determinado, separar as roupas por 

coloração; aproveitar a água e o sabão, preservar a peça de roupa; 

2. Enxaguar + Centrifugar: no mesmo dia de lavar; usar a máquina de lavar; 

utilizar somente parte do ciclo com o objetivo de economizar água. 
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Posto que um conjunto de atividades que ao ser analisado sob a ótica das práticas passa 

a ser visto como um bloco incorporado pelo cruzamento do material a uma ação organizada e 

centrada em torno de um significado compartilhado (SCHATZKI, 2001), pode-se constatar que 

a economia (significado) apresentou fortes indícios de ser o elemento de maior relevância na 

composição da prática de lavar roupas, uma vez que interfere tanto nas competências (com a 

determinação dos dias; com a não-utilização do ciclo completo da máquina) quanto na criação 

de regras como a de sequência de cores das roupas para aproveitar a água e o sabão e no uso e 

na associação dos equipamentos e reutilização produtos. 

 

5.2 Práticas de lavar louça  

 

Os resultados demonstraram que a prática de lavar louças não apresentou relação ou 

interferência em outras práticas domésticas que envolvem o uso de água. Os relatos indicaram 

que as demandas da vida moderna alteraram a dinâmica de refeições em casa, fato que 

ocasionou uma a redução na frequência da prática de lavar louça. Este ponto corroborou com a 

colocação de Warde (2005) sobre o progresso de uma prática decorrer de arranjos de tempo, 

espaço e conjuntura social, como exemplificado por E1, E2 e E4 em suas falas:  

"A louça é manual, com essa correria do dia a dia, eu saio 

cedo...as crianças já têm o hábito de organizar e deixar limpo" 

(E1);  

"É por que, geralmente a gente não passa muito tempo em casa, 

então é difícil ter muita louça para lavar... a gente tem o costume 

de comer fora no final de semana." (E2);  

"Faculdade e trabalhar a gente sai muito cedo de casa e volta 

tarde...aí acabou que a minha mãe lava a louça." (E4). 

Embora os entrevistados tenham relatado sobre esta questão da diminuição na prática 

de lavar louça, o conjunto de respostas apresentou evidências de certa preocupação com o gasto 

excessivo de água, como explanaram E1, E6 e E8 sobre as regras de controle de consumo: 

"Vai lá lavou, guardou porque o fato de ficar acumulando e 

jogando muita coisa na pia pra lavar vai gastar mais tempo, 

acaba gastando mais água." (E1); 

"Lavar louça só abrir a torneira na hora que for enxaguar 

mesmo, depois que passou a bucha." (E6);  
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"A gente lava a metade da louça para depois enxaguar. Não ficar 

lavando um pouquinho e enxaguando. Porque aí consome mais 

água." (E8). 

Nesta prática a associação de outros materiais e equipamentos na promoção da 

economia de água foram observados com: a) inclusão o baldinho no procedimento de captação 

de água do enxague da louça, como explicou E7 em sua fala: "...Quando lava a louça eu tenho 

um baldinho na pia da louça, então, tipo, tudo que escorre nesse baldinho, depois eu uso essa 

água também." (E7); b) na instalação de redutores de vasão (borrachinhas) nas torneiras da pia 

descritas por E3 e E7: "A da torneira da cozinha... tem um redutor." (E3); "A gente colocou a 

borrachinha de redução.” (E7); c) com o uso da máquina de lavar, de forma de uso não tão 

frequente como apresentado por E5:  

" Quando a gente usa a máquina é na louça do jantar ... juntar 

com a louça do café da manhã do dia seguinte para depois ligar 

a máquina... então eu dou uma passada de escovinha e tal para 

eu colocar no ciclo mais curto” (E5).  

A análise dos resultados referente a atividade de lavar louças mostrou a economia como 

sendo o elemento de maior relevância, interferindo nos demais elementos através da instalação 

de redutores (material) e das regras e etapas do processo de lavagem (competências). Ainda, 

estes resultados indicaram a queda na frequência da prática de lavar louças decorrentes das 

mudanças na rotina doméstica, contrastando com os resultados da pesquisa de Barreto (2008), 

na qual a pia da cozinha foi apontada como o segundo maior ponto consumo.  

 

5.3 Práticas relacionadas a Higiene Pessoal 

 

Entre as práticas relacionadas à higiene pessoal, o banho mostrou ter um relevante 

conjunto de elementos, com significados de forte apelo emocional: bem-estar; frescor; estética; 

higiene, que utilizam um grande grupo de materiais tanto em produtos quanto na ambientação 

com música e refletindo em diversas competências como: de cuidar do cabelo; fazer a barba;  

Sobre o banho, os entrevistados relataram que em suas casas há poucas regras de 

controle, sendo restritas às aplicadas pelas mães aos filhos, com seguem nos relatos:  

"Ela entra no banheiro e esquece da vida, preciso ficar batendo 

na porta". (E1);  

"Eu controlo meu filho, em cinco minutos ele toma banho." (E7);  
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"Fico, o tempo todo ‘sai do chuveiro, rapidinho, vocês são 

homens, não têm nem cabelo grande para ficar demorando no 

chuveiro desse jeito." (E8);  

"Ah eu fico... aí eu sento e fico, vai Bruno, vai lavando não sei o 

que, não sei o que, eu controlo, quando eu vejo que ele está 

demorando eu vou lá e término de dar banho nele." (E10).  

Apesar disso, este ponto do controle do uso da água no banho, foi sinalizado também 

por uma prática de autocontrole que se relaciona principalmente com o elemento competência 

citados por Shove e Pantzar (2005). As narrativas de E7 e E8 atestaram tal ponto: 

"Eu passo o shampoo, desligo; eu passo o condicionador, fico 

com ele no cabelo, desligado, depois eu ligo de novo para tirar o 

condicionador." (E7);  

"Antigamente eu me depilava com o chuveiro ligado. Depois de 

tanto brigar “desliga o chuveiro”, aí até gente aprende. Aí pega 

e desliga o chuveiro para economizar." (E8). 

Algumas condutas de reutilização da água do banho foram citadas, como a captação da 

água do banho para utilização nas descargas das bacias sanitárias, e assim como na prática de 

lavar roupas, notou-se que água transitando entre duas práticas, corroborando com os 

apontamentos de Shove (2017). As narrativas dos entrevistados E4 e E9 validaram esta questão: 

"Sempre tem um balde embaixo... passar shampoo ao invés de 

desligar o chuveiro deixamos o balde e aí cai dentro do balde, 

água vai para descarga." (E4);  

"... a água (quente) às vezes demora para chegar... Enchia os 

baldes e a gente utiliza para jogar na bacia, ... a gente ainda 

continua, porque eu achei muita dó não usar a água, porque é 

uma água limpinha que vai embora." (E9). 

O desperdício, como descrito no trecho final do discurso de E9: “Porque eu achei muita 

dó não usar a água, porque é uma água limpinha que vai embora." narrado de forma bem 

enfática e emocional a não reutilização da água praticamente limpa do banho, expressou o 

significado dos esforços na manutenção da prática de captação. 

Outro conjunto de relações emocionais foram observados na prática que envolvem o 

banho: prazer, bem-estar e cuidados de beleza. Tais fatores corroboram com a afirmação de 

Burke (1996) sobre a possibilidade da prática de tomar banho ser reconfigurada pela inclusão 
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de produtos (materiais) e pela influência na busca pelo bem-estar. As narrativas do E1, E5 e E9 

elucidaram esta questão: 

"O tratamento que ela tem que fazer no salão ela faz no banheiro 

e aí esquece porque fica lá meia hora, 40 minutos no banheiro." 

(E1);  

"Meu marido na verdade fala que é porque ele faz a barba no 

banho, então demora... meu filho coloca música no banheiro fica 

lá sonhando no banho" (E5);  

"Quando estou com dor nas costas, porque daí eu fico jogando 

água quente nas minhas costas e melhora muito." (E9).  

De acordo com dados informados pela Euromonitor (2019) o brasileiro toma em média 

12 banhos por semana. Sobre este ponto da frequência, nesta pesquisa, os relatos evidenciaram 

que a prática de tomar dois banhos por dia está atrelado a rotina de sair de casa na parte da 

manhã e retornar no período da noite, como explicaram o E1 e E2: "Os adultos tomam banho 

de manhã e à noite, como fazem mais atividades acabam tendo a necessidade de tomar mais 

banhos. "(E1); "Seriam 2 banhos por pessoa por dia, um de manhã e um de noite quando a 

gente chega." (E2); A associação entre a frequência de tomar dois banhos diários à fatores 

emocionais, como a sensação de “frescor” pontuada por Walker (2009), foi destacada pelos E6 

e E10, ao afirmarem que tomam dois banhos diários por sentirem necessidade latente de se 

refrescarem por conta do suor e do calor:  

"Eu acordo cedo preparo as crianças para sair e faço alguns 

serviços da casa e fico suada por isso e tomo banho antes de sair, 

quando volto tomo outro porque estou suja da rua" (E6);  

"Geralmente ele toma umas duas, ele toma, às vezes ele toma de 

manhã, antes de ir para a escola e a noite ou às vezes quando 

está muito calor, ele toma 3 banhos por dia na verdade, quando 

eu estou em casa né, e os grandes tomam 2 banhos por dia, de 

manhã e à noite e eu também de manhã e à noite." (E10).  

Embora realizada no mesmo ambiente físico de outras práticas de higiene pessoal, não 

houve relatos que indicassem a existência de vínculos entre a prática de escovar e outras práticas 

relacionadas higiene pessoal. Apesar disso, as narrativas sobre esta prática constaram que a 

prática de fechar a torneira ao escovar os dentes está incorporada no dia-a-dia dos membros das 

famílias dos entrevistados, principalmente por conta do elemento “economia”. Desta forma, o 

fato desta prática ser uma regra (fechar sempre a torneira) mostrou que, assim como Reckwitz 
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(2002) recomenda, os elementos que compõem regras podem ser incorporados ao hábito. Os 

relatos do E1, E2 E3 e E6 explicitaram este fato: "Sim, os menores até usam um copo com água 

para não errar." (E1); "Sempre."(E2);"Claro normal." (E3); " Sim, a gente fecha a torneira, 

todos fecham." (E6).  

Embora o conjunto de respostas relacionadas a Higiene Pessoal destacaram as práticas 

de tomar banho, escovar os dentes e dar a descarga, e que, ainda que localizadas em mesmo 

espaço físico, só foram observados laços de conexão entre as práticas de tomar banho e dar a 

descarga (vínculo classificado por Shove, Pantzar, Watson (2012) como sendo de coexistência), 

percebeu-se que, como também indicado por este grupo de autores, o vínculo destas práticas 

não apresentou ter fortes laços de conexão por ser suscetível a alterações espaciais ou sociais. 

A fragilidade deste vínculo foi comprovada na fala de E7 que relatou que manteve a prática 

apenas nos períodos de escassez de água:  

"Só em época de muita escassez mesmo que eu pego água do 

banho para dar descarga. Aí eu faço isso quando não tem água 

mesmo... Porque dá muito trabalho." (E7). 

 

5.4 Prática de lavar área externa 

 

A respeito última categoria desta pesquisa, “Prática de lavar áreas externas”, relacionada 

ao uso de água na lavagem de quintais, garagens ou carros, os resultados indicaram um vínculo 

de ligação de co-dependência temporal ocorrendo em dias concomitantes, que apareceu como 

sendo um forte elo de conexão desta prática com a prática de lavar roupas. Em suas falas sobre 

a lavagem das áreas externas de suas casas, os entrevistados expuseram as dimensões da 

abordagem das práticas indicadas por Shove e Pantzar (2005) que se conectam os significados, 

materiais e competências: 

1- A economia de produto com o uso da água com sabão captado do enxague da 

máquina de lavar roupas; 

2- A água com sabão do enxague como sendo o principal material da prática de 

lavar a área externa e a necessidade de usar materiais auxiliares durante os 

processos de captação e lavagem (tonéis, galões e latões);  

3- A disposição em planejar previamente (agendar), aplicar e gerenciar os 

elementos e processos que conectam as duas práticas (lavagem de roupa e 

lavagem de área externa) como sendo uma competência. 

As falas abaixo, embasaram a confirmação de tais pontos: 
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"Geralmente faço isso no dia que lavo roupa, porque faço faxina 

e lavo a roupa a água que desperdiça coloco em tonéis e essa 

água eu jogo nos quintais..." (E1);  

"Tambores de plástico, a gente sempre coloca água lá dentro e 

coloca um pouco de Cândida... lava o quintal com essa água, aí 

quando acaba a gente utiliza às vezes água potável mesmo." (E2); 

"Uso a água do enxague da máquina eu coloco dentro da 

bombona... como é água com sabão, não atrapalha em nada eu 

lavar o quintal com essa água.” (E5); 

"Depois que lava a roupa, a gente usa para lavar o quintal... No 

mesmo dia. (água reuso)" (E6); 

"A água que sai da máquina, eu guardo em galão também para 

usar no dia a dia, também para limpeza, essas coisas... Limpa o 

quintal e garagem... Lavamos também o carro." (E7); 

"A água da máquina quando solta, a gente põe no latão, e aí até 

lava o carro com ela." (E8). 

Especificamente sobre o uso de materiais auxiliares na prática de lavar áreas externas, 

os entrevistados E2 e E5 citaram que durante o período de Racionamento, investiram na compra 

de um aparelho chamado de VAP, equipamento de pressão que utiliza menor volume de água, 

acabou ajudando na redução do consumo de água na lavagem das áreas externas. Mesmo após 

o término da crise hídrica estes entrevistados comentaram que mantiveram a utilização do 

equipamento, como demonstrado nas falas:  

"Economizamos água para caramba nesse tempo (racionamento) 

a gente comprou essa VAP... foi benéfico também e a gente 

adotou os métodos e estamos seguindo até hoje." (E2); 

"Agente limpa a parte externa com VAP uma vez por semana, liga 

a VAP nessa bombona (água do enxague) e usa para lavar o 

quintal e a garagem quando precisa. Foi uma coisa que eu fiz um 

teste durante a época do racionamento e eu achei que funcionou 

superbem, então a gente manteve isso." (E5).     

Enquanto E5 descreveu o processo de utilização da VAP ligado à água de reuso, o E2 

relatou utilizar água potável em uma frequência excessiva na lavagem de carros, justificando a 

frequência à relação de cuidado com carro, como relatado:  
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"Lava com água potável, é por conta da máquina, VAP... sempre 

lava o carro com a máquina, até um pouco mais rápido... ele é 

muito cuidadoso com as coisas dele ... lava o carro na semana e 

lava o carro no final de semana também." (E2). 

Acerca das práticas como a lavagem do carro descrita pelo E2, alguns entrevistados 

demonstraram sentirem certa indignação com pessoas que seguem com a                                                     

manutenção de práticas como essa: 

"Eu acho um absurdo você ficar mil horas lá... e você vê a pessoa 

que nem pega uma vassoura e vai usando VAP para limpar 

calçada. Eu acho um absurdo, mas..." (E9); 

"Ah sim, vejo, vejo, hoje em dia bem menos, mas eu vejo ainda 

pessoas lavando calçada com mangueira. É um absurdo." (E10);  

Ainda sobre esta questão o E5 ainda ressaltou que enxerga que a prática de lavar carro 

caiu em desuso: "Não vejo mais tanta gente lavar carro na rua ...Era um programa lavar carro, 

eu acho que isso também mudou" (E5). Políticas restritivas aplicadas no Racionamento a lavar 

carros e calçadas com uso de água potável ainda permanecem em vigor sob lei Nº 16.172 de 17 

de abril de 2015 ampliada via decreto Nº 58.341 de 27 de julho 2018. Tal fato vai de encontro 

com o apontamento de Blue et al. (2016) sobre as políticas restritivas favoreceram alterações 

nos elementos simbólicos do consumo. 
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6 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS  

 

Este trabalho aplicado teve como objetivo central compreender o consumo residencial 

de água por meio da teoria das práticas sociais. Para alcançar esse objetivo, foram analisados, 

sob a ótica dos elementos da teoria das práticas indicados por Shove e Pantzar (2005) os 

elementos que norteiam o uso consciente de água e a inter-relação das práticas de uso 

residencial de água nas principais atividades domésticas citadas por Barreto (2008) como as 

que mais consomem água. 

Para o correto entendimento das práticas, diversos estudos ressaltam a importância da 

interrelação entre os agentes (internos e externos), as relações que os norteiam, e seus 

antecedentes (de caráter político, social, ambiental e mercadológico, entre outros)  (BLUE et 

al. 2016; CASTAÑEDA, 2010; MITTELSTAEDT; KILBOURNE; MITTELSTAEDT, 2006; 

WARDE, 2005; SHOVE, 2004; RECKWITZ, 2002). Assim, nesta pesquisa, primeiramente 

foram identificados, classificados e analisados os principais agentes que envolvem o uso 

residencial de água nos lares paulistas. No que se referiu aos agentes internos, identificou-se a 

existência de agentes com diferentes papéis na dinâmica residencial: os agentes internos 

controladores (responsáveis pela verificação mensal da conta de água); e os agentes internos 

seguidores (não responsáveis pelo acompanhamento da conta de água). Sobre o perfil destes  

agentes, nesta pesquisa, não foi possível validar as relações pontuadas por Feital et al. (2008)  

tanto as que demostrassem relações positivas  entre a existência de medidas de uso consciente 

de água e a renda familiar, quanto as em relação ao grau de instrução dos consumidores e o uso 

consciente de água.   

A respeito da análise dos agentes externos, os pontos mais destacados foram aqueles 

referentes ao racionamento, sistema de cobrança e normas sociais do uso de água, bem como, 

a existência (ou não) de campanhas de comunicação e ensino que tinham por objetivo o 

consumo consciente de água. Acerca destes elementos, observou-se que alguns pontos de 

influência de caráter potencial no uso consciente de água têm sido tem pouco explorados pelos 

agentes externos. Sobre este ponto, evidenciou-se que tais interferências/ações poucos 

exploradas, por parte dos agentes externos, seriam valorizadas pelo consumidor, já que de 

acordo com eles, poderiam trazer resultados positivos na redução e controle do consumo de 

água. Entre tais ações, as mais destacadas foram: a) provir um sistema de cobrança que permita 

de forma clara, fazer comparativos de consumo, bem como, entender melhor a composição de 

valores e volume;  b) desenvolver novas ações e fortalecer as ações educacionais existentes 

sobre a conscientização do consumo de água no ensino fundamental; c) promover ações 
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educativas no ensino médio e concursos no ensino superior; d) intensificar a promoção de 

campanhas publicitárias em mídias convencionais e digitais, com conteúdo explicativo 

exemplificando como condutas fáceis de implementar promovem a redução do consumo e 

consequentemente a economia, por exemplo, utilizar água de reuso da lavagem de roupa para 

lavar o carro (o quanto se economiza utilizando a água de enxague), ou do banho para dar 

descarga (de fácil captação usando apenas o baldinho). 

Quanto à conexão dos elementos das práticas (competência, material e significado), 

utilizadas como lente no entendimento do uso da água nas atividades relacionadas a lavagem 

de roupa e louça, higiene pessoal e atividades da área externa, os resultados desta pesquisa 

ressaltaram as relações entre os elementos e os vínculos entre as práticas referentes às condutas 

de economia no uso da água. A Figura 4 representa de forma conjunta um modelo das relações 

entre os elementos e os vínculos das práticas: 

 

 
 

Figura 4: Modelo das relações dos elementos e vínculos entre as práticas foco da pesquisa. 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) com base nos dados coletados nas entrevistas 

 

 

A economia foi o elemento mais citado pelos entrevistados quando discorriam sobre as 

práticas envolvidas nas atividades domésticas relacionadas ao uso da água. Os dados analisados 

mostraram que, na maioria dos casos, a economia como sendo o significado que influencia tanto 

nas regras e agenda (competências), quanto no reuso da água e aquisição de equipamentos. 

Como demonstrado na Figura 4 este elemento variou entre as posições 1 e 2 de relevância entre 



58 

 

os elementos de integração das práticas. Entre estas práticas, o material de maior destaque foi 

de água com sabão do enxague da máquina de lavar, já que ela transita entre as práticas de lavar 

roupas e as atividades das áreas externas (lavar quintal e lavar carro) e carregando consigo o 

significado de economia. A água de enxague apareceu como sendo o elo que vincula a relação 

de co-dependência entre práticas de lavar roupa e lavar o quintal.  No entanto a mesma 

intensidade não foi observada entre as práticas de lavar roupas - lavar o carro e lavar roupas - 

dar a descarga, sendo este um potencial ponto de influência a ser incentivado nas campanhas 

publicitárias.  

O banho apresentou um conjunto de elementos dispares entre as demais práticas, o 

significado de frescor e bem-estar, segundo os relatos, influência diretamente a frequência e o 

tempo de permanência, tornam-se elevado quando devido aos cuidados com cabelo e barba. 

Além disso, esta prática foi a que os agentes controladores indicaram como sendo a de maior 

dificuldade no estabelecimento de regras de controle e acompanhamento, mesmo sendo o banho 

destacado como o ponto de maior utilização de água residencial indicado por Barreto (2008). 

Como demostrado na Figura 4, o banho apresentou uma única ligação com outra prática, através 

da utilização da água captada no banho no uso da descarga, assim, mesmo localizadas em 

mesmo ambiente o vínculo entre elas é de coexistência, já que não pareceu ser forte suficiente 

para permanecer com a mesma incidência após termino do período do Racionamento. Desta 

forma, verificou-se que o componente hedônico sobre essa frente aos demais significados, o 

fortalecimento deste vínculo, por meio de campanhas de incentivo focadas no incentivo a 

captação e utilização (competências), pode favorecer a recorrência ser incorporada ao hábito. 

Como se pode observar na Figura 4, embora a prática de escovar os dentes compartilhe 

o mesmo espaço físico das outras atividades que englobam a prática de Higiene Pessoal, ela 

não apresentou conexão com as demais atividades. Apesar disso, esta prática destacou-se pela 

relação dos elementos competência e economia, já que o ato de fechar a torneira foi relatado 

como sendo uma ação inserida na vida cotidiana de todos os integrantes da família como um 

hábito. Já a lavagem de louça revelou-se à parte das demais práticas foco desta pesquisa, posto 

que os relatos indicaram que a dinâmica da vida moderna (agente externo) interferiu na 

frequência da atividade que por conta da redução da frequência dos agentes em internos em 

suas casas o ato de comer fora foi apontado como costume deixando assim esta prática como 

algo menos frequente (finais de semana). Este ponto elucidou que, conforme indicado por 

Warde (2005), as práticas não são movimentos estáticos, já que variam em decorrência dos 

arranjos de tempo, espaço e conjunturas sociais. 
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As conclusões apresentadas este estudo apresentou não somente contribuições teóricas, 

mas também gerenciais. A compreensão da dinâmica do consumo residencial de água sob a 

ótica das práticas contribuiu academicamente principalmente pelo estudo conjunto de 

elementos da teoria das práticas com o gerenciamento do consumo do recurso natural que tem 

sido pautado como sendo o “decisivo” para a manutenção do planeta: a água. Assim, os 

resultados desta junção (teoria das práticas no âmbito do consumo residencial de água), pode 

ajudar diversos profissionais de organizações (públicas e/ou privadas) a entenderem as 

percepções dos consumidores sobre os principais pontos que podem ser usados no fomento de 

novos padrões de consumo de água.  

O entendimento do modelo das relações entre os elementos e os vínculos das práticas 

pode influenciar a indústria tanto no desenvolvimento de produtos mais econômicos e 

eficientes, como um sabão que mantenha suas propriedades quando presente em água de reuso, 

quanto na concepção de equipamentos que ofereçam alternativas para o descarte da água do 

enxague, que possibilitem o direcionamento ou mesmo o armazenamento interno promovendo 

o reuso. Ainda o modelo pode direcionar campanhas publicitárias que exemplifiquem as 

possibilidades de uso e/ou reuso dos materiais e seus processos, enfatizando o significado (neste 

estudo a economia destaca-se o de maior relevância), valorizando vínculos existentes e 

fomentando novos vínculos entre as práticas que promovam a conscientização do consumo de 

água.            

Considerando que as residências dispõem de um conjunto extenso de práticas 

relacionadas ao uso de água devido as atividades práticas relacionadas a área externa e o sistema 

de cobrança ser individualizado esta pesquisa direcionou a análise em casas unifamiliares que 

tinham quintal. Apesar disso, recomenda-se que pesquisadores interessados em estudar o uso 

residencial da água sob o olhar da teoria das práticas ampliem a análise coletando dados também 

em apartamentos. Ademais, neste tipo de moradia (apartamentos), outros elementos como as 

administradoras de condomínios, podem apresentar um papel importante na promoção de novas 

práticas de consumo de água. Também se recomenda um que pontue um novo ranking de 

utilização de água frente as alterações da dinâmica social apontadas na pesquisa, já que o de 

Barreto (2008) pode ter sofrido ao longo dos anos mudanças significativas.     
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APÊNDICE I: ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 
Pergunta Filtro:  

- No seu bairro houve racionamento de água? Faltou água na sua casa e você se lembra período 

de crise hídrica?  

Início 

- Me conte um pouco sobre como vocês lidam com o consumo de água na sua casa, há algum 

tipo de controle?  

- Como funciona?  

- Quem é que costuma controlar? 

Agentes Externos 

- Você tem visto campanhas publicitárias (governo, escolas, ongs) ou algum tipo de ação que 

promova a economia de água?   

 - Você ou seus filhos são envolvidos em campanhas nas escolas ou faculdades focados na 

conscientização do consumo?  

- Você acredita que as pessoas apresentam mesmo comportamento de consumo quando estão 

fora de casa, consomem menos ou mais?  

- Você compreende a composição da conta água  

Consumo em Geral 

- Hoje quais são os itens de maior consumo de água aqui na sua casa? 

- E sobre esses itens, existe algum tipo de controle? Quem controla? Há regras? Como funciona 

na prática diária para cada um desses itens? 

- Você fez algum investimento equipamento para redução de consumo? 

Consumo em Específico perguntas para serem repedidas para: Lavar Roupas, Lavar Área 

Externa (quintal e carro), Lavar Louça, Higiene Pessoal (Banho, Escovar Dentes)  

- Competências: Na sua casa existem regras como dias, tempo, frequência?  

- Materiais: O que usa para fazer a atividade? Quais equipamentos usa ou que comprou para 

executar essa atividade?  

- Significado: Por que você faz desta forma? Você sempre fez desta forma? O que você mudaria 

para reduzir o consumo? 

Evolução 

- Houve alguma mudança em como você lida com a água ao longo dos anos?  

-Você mantém as práticas de consumo antes e depois do Racionamento? Se sim, me conte em 

detalhes sobre isso (explorar os valores, o sentido, os objetivos, as regras, os aspectos 

materiais/dos objetos, e quem liderou essa mudança). 
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APÊNDICE II: TABELA DE CATEGORIZAÇÃO 
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