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Experiência  
 
Desativação de 75% dos chuveiros da orla da Praia e instalação de lava-pés. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Ação pontuada no item GA2a da Diretiva Gestão das Águas, no Ciclo 2015 do 
PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Possibilitar economia de água e estimular a disseminação de cultura contra o 
desperdício.  
 
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Secretaria de Serviços Públicos do Município de Santos (SESERP). 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2015 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
A ação de desativar os chuveiros da orla de Santos foi pensada para conter o 
desperdício de água, e consequentemente economizar este importante recurso 
natural. 
 
Foram desligados 75% dos chuveiros e instalados lava-pés, que demandam 
quantidade menor de água em razão de sua altura, de maneira a manter disponível 
a água doce aos banhistas, mas promovendo seu uso racional. 
 
 
Metodologia  
 
Das 188 duchas existentes na orla da praia do município de Santos, 141 foram 
desativadas, sendo instalados 47 lava-pés (redução de 75% do número das duchas 



ativadas). 
 
Isto significa que, a cada quatro duchas, apenas uma se manteve em 
funcionamento, prática que foi compensada com a instalação de dois lava-pés. 
 
A Prefeitura de Santos constatou que pelo menos 50% dos banhistas utiliza os 
chuveiros para lavar os pés ou as cadeiras de praia, e a distância entre o chuveiro e 
o chão muitas vezes causa desperdício de água. Isto não ocorre com os lavas-pés, 
que são menores e com esguicho direcionado.  
 
Os lava-pés têm 1,20 de altura, com 15 cm de diâmetro, e foram instalados por 
etapas, cada qual comunicada aos banhistas com informações sobre o uso racional 
da água. 
 
 
Desafio(s) 
  
Conscientização dos banhistas para evitar o desperdício de água (antes mesmo da 
decisão de substituir os chuveiros pelos lava-pés, a Prefeitura Municipal de Santos, 
em ação conjunta com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo – SABESP, fez campanha para conscientização dos banhistas). Este desafio 
foi superado especialmente em razão da crise hídrica, que contribuiu para a decisão 
da instalação dos lava-pés sem muitas reclamações por parte dos usuários. 
 
 
Resultado(s) 
 
- Economia no consumo de água nos equipamentos instalados, segundo 
comparação feita entre os meses de abril de 2014 e abril de 2015. Em abril de 2014, 
foram gastos 5,8 milhões de litros, já em abril de 2015, com os chuveiros 
desligados, a quantidade consumida foi de 3,8 milhões. A economia de cerca de 
dois milhões de litros de água por mês é suficiente para abastecer cerca de duas mil 
pessoas; 
 
- Conscientização e sensibilização dos banhistas sobre a importância do uso 
racional dos recursos naturais. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvidas 
 
Secretaria de Serviços Públicos do Município de Santos (SESERP). 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Santos. 
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados no Ciclo 2015 para fins de pontuação, Diário Oficial de 
Santos de 13 de maio de 2015 e site da Prefeitura de Santos. 
 
 
 



 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 
 

 
          Lava Pés instalado 


