
Hotel da Grande São Paulo economiza 37% do consumo de água

Correspondente ao consumo médio mensal de mais de 20 residências

Em tempos de crise hídrica no Brasil, cada gota da água economizada faz diferença. 
Não apenas na conta mensal, mas na própria durabilidade das reservas, dentro do provável 
cenário do rodízio. Como os reservatórios das cidades são compartilhados por todos, trata-se 
de atitude cívica pensar na economia. Se isso é determinante para o consumo individual, 
locais com grande uxo de visitação precisam reduzir ao máximo o gasto. Pensando nisso, a 
unidade Santo André da rede Blue TreeHotels, uma das maiores do Brasil, fez uma parceria 
com a empresa DRACO, indústria nacional referência em sustentabilidade e automação de 
sanitários coletivos.

O Blue TreeTowers Santo André buscou a DRACO com o objetivo de reduzir os custos com 
água e também contribuir com a economia do recurso natural. Foram implantados 
Dispositivos ECO nos pontos de consumo como torneiras e válvulas de descarga e instaladas 
duchas de vazão limitada.
Optou-se pela instalação do sistema DRACO Fit, no qual todos os equipamentos e soluções 
que permitem economia são fornecidos pela empresa sem cobrança. Para amortizar tal 
investimento, parte da economia gerada é repassada para DRACO, portanto, sem a 
necessidade de qualquer investimento pelo cliente.

Após a implementação, o consumo do hotel em m³ diminuiu em média 37% (cerca de 
520 mil litros). Houve uma redução média de R$ 6.000,00 dos gastos com água, além da 
economia do gás referente ao aquecimento de parte desta água e da energia referente ao 
seu bombeamento, portanto houve uma economia sustentável. A economia citada 
corresponde ao consumo médio mensal de mais de 20 residências.

A instalação, no entanto, só foi feita no prédio inteiro após os devidos testes, uma vez que 
não poderia haver perda do conforto do banho dos hóspedes. Como o resultado foi muito 
positivo, todos os quartos receberam os equipamentos.

O diretor executivo da DRACO, Ricardo Dutra, arma que “a empresa busca inovações 
que permitam a melhor experiência, tanto para usuários, quanto para proprietários, sempre 
em busca da redução de custos operacionais de nossos clientes”.

Sobre a DRACO

É uma indústria nacional com mais de 15 anos de atuação, que produz soluções de 
automação e sustentabilidade para sanitários coletivos. Seu portfólio inclui torneiras, 
secadores, saboneteiras, mictórios, descargas, chuveiros e economizadores que atendem 
locais com alto tráfego de visitantes como shoppings, aeroportos e estádios.
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