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RESUMO 

Nos últimos anos a preocupação com a disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos 

para a manutenção da vida no Planeta, tem levado o ser humano a modificar seus hábitos de 

consumo. A inexistência ou ineficiência de um sistema de manutenção nos pontos de 

consumo, além da falta de sensibilização dos usuários relacionados ao uso racional de água, 

demonstra a importância deste estudo. A escolha do ambiente escolar baseou-se 

principalmente no fato dos usuários serem considerados multiplicadores de conhecimento. No 

presente trabalho, buscou-se verificar a valorização e a percepção dos usuários referentes à 

importância da água em uma comunidade escolar. Por meio do diagnóstico de consumo, foi 

possível conhecer as diversas patologias encontradas no sistema hidráulico e sanitário. Outras 

análises possibilitaram a verificação dos hábitos dos usuários nas atividades que envolvem o 

uso da água, por meio de questionários, entrevistas e observações realizadas na pesquisa em 

campo. O diagnóstico identificou os vazamentos nos equipamentos hidrossanitários, o cálculo 

do indicador de consumo, e avaliou o índice de percepção dos usuários e as atividades que 

necessitam ser modificadas objetivando o uso racional de água. Outra medida para 

potencializar o uso racional, foi a indicação dos aparelhos que necessitam de reparos, 

corrigindo os vazamentos e realizando a substituição por equipamentos economizadores nos 

pontos de consumo.A partir do cálculo de indicador de consumo  foi possível identificar que a 

escola encontra-se fora dos padrões propostos na bibliografia (de 10 a 20 litros/aluno/dia), 

uma vez q apresentou um IC médio de 23 litros/aluno/dia. Com a correção das patologias 

encontradas o novo IC será de 18 litros/aluno/dia, adequando-se ao recomendado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Uso racional de água, edificação escolar, indicador de consumo, 

índice de percepção dos usuários. 
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1. INTRODUÇÃO 

Todo o processo histórico de estabelecimento das populações em áreas próximas aos corpos 

d’água tem mostrado cada vez mais efeitos. A maior parte desses núcleos cresceu, urbanizou-

se, intensificou e diversificou seus usos da água e, consequentemente, provocaram a redução 

do seu volume com qualidade adequada para as necessidades do ser humano (GOMES, 2011). 

A concentração populacional nas áreas urbanas se intensificou a partir da Revolução 

Industrial e a previsão é que os países em desenvolvimento irão abrigar 80% do total de 50 

bilhões de pessoas vivendo em áreas urbanas até o ano de 2030 (UNFPA, 2007 apud SOUSA, 

2008).   

Conforme documento elaborado pela Agência Nacional de Água (ANA, 2010), um dos 

principais desafios atuais, do ponto de vista do abastecimento de água, consiste no fato da 

população urbana estar concentrada em regiões onde a oferta de água é mais desfavorável, o 

que explica a aparente contradição entre nosso país abrigar uma das maiores reservas hídricas 

e ainda assim, enfrentar problemas de escassez. Sendo tal concentração decorrente do 

crescimento que ocorre de forma desordenada, o que provoca a segregação da sociedade, onde 

a população desprovida de recursos financeiros sofre mais com todas as problemáticas 

advindas da falta de água. 

Assim, com o intuito de cumprir sua função social, as cidades são pressionadas a oferecer à 

população, em situações de escassez, o mínimo de água para o consumo humano e a 

dessedentação de animais, conforme Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997) que institui a Política 

Nacional dos Recursos Hídricos. Porém, aliada aos impactos que ocasionam no meio 

ambiente, a realidade de crescimento resulta em um quadro de insuficiência ao acesso de 

acordo com Horikoshi e Fisch (2007) e Santos et. al. (2010), contribuindo com a crescente 

demanda de água aliada ao conjunto de barreiras impostas pelo déficit, bem como o uso 

insustentável aumenta progressivamente a necessidade de planejar racionalmente e promover 

políticas de gestão deste recurso. 

Alternativas como o uso racional de água e reúso são ações que mitigam os problemas de 

escassez hídrica. Além destas, são necessários investimentos em projetos que dinamizem a 

conscientização da população, para que os conceitos sejam implementados adequadamente e 

o uso racional dissemine com eficiência. 
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Desta forma, são necessários investimentos em desenvolvimento tecnológico e na busca de 

soluções alternativas para a ampliação da oferta de água, como por exemplo, a utilização da 

água de reúso, bem como ações para a eficiente gestão da demanda, reduzindo os índices de 

perdas e desperdícios muitas vezes inconscientes (FIESP, 2005). 

Outro agravante para a situação é a falta de sensibilização dos usuários com relação ao uso 

racional. A não responsabilidade direta com o pagamento da conta de água, e a inexistência 

ou ineficiência de um sistema de manutenção, são as principais causas do uso insustentável de 

água em algumas edificações como, por exemplo, as escolares (NUNES, 2000).  

Uma das principais vantagens da implantação de um Programa de Conservação de Água em 

edifícios escolares, segundo Scherer (2003), é a sua abrangência. O ambiente escolar é um 

agente formador de cidadãos e pode desempenhar ações na preparação de gestores e 

multiplicadores, para atuarem na sociedade, conscientizando e motivando novas atitudes 

quanto ao uso eficiente da água nas edificações. 

O autor ressalta ainda que a implementação de atividades educacionais e pedagógicas que 

envolvam temas relacionados à água devem ocupar lugar de destaque, sensibilizando 

principalmente as crianças, devido sua influência na formação e integração do aluno, seu grau 

de abrangência junto à comunidade escolar, bem como o papel das unidades escolares na 

formação dos cidadãos e da sociedade. 

Assim, a relevância científica e técnica deste presente estudo comprova-se pelo fato que o 

ambiente escolar é essencialmente de formadores de opiniões e de propagadores de ideias, o 

que não compatibiliza com um ambiente de desperdício e mau uso da água como agravantes 

do uso irracional.   

Desta forma, um diagnóstico de consumo de água avaliado juntamente ao grau de 

conscientização quanto ao uso da água neste ambiente, proporcionará a detecção do consumo 

excessivo do insumo no edifício, assim como, a identificação das atividades desempenhadas 

que necessitam ser adequadas para que a comunidade em estudo utilize o recurso de forma 

sustentável. Promovendo desta forma o conhecimento de ações de uso eficiente da água e a 

disseminação das atividades junto à comunidade, por meio dos alunos, que são os principais 

replicadores de ideias.  
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2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GERAL 

Realizar um diagnóstico do consumo de água em escola de tempo integral, descrevendo 

conceitos e métodos relativos ao uso racional de água.  

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Calcular o indicador de consumo; 

2. Identificar o índice de perdas de água na edificação; 

3. Calcular o índice de percepção dos usuários; 

4. Recomendar ações para aplicação do uso racional de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. DISTRIBUIÇÃO E DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

Estima-se que o globo terrestre possui 71% da sua superfície coberta por água, o que o 

consagra o termo “Planeta Água”. No entanto, dados da Unesco no âmbito do Decênio 

Hidrológico Internacional (1954-1974) mostram que a quantidade de água disponível para o 

consumo humano, representa menos de 1% da disponibilidade hídrica mundial, o que 

evidencia a realidade de escassez deste recurso natural (VARGAS, 1999). 

Conforme World Water Council (2000) há previsão que entre 2000 e 2025, a disponibilidade 

anual global de recursos de água foi projetada para cair de 6.600 m³ para 4.800 m³, o que 

representa dizer que aproximadamente 3 bilhões de homens e mulheres viverão em países 

áridos ou semiáridos com menos de 1700 m³ per capita.  

Dados da UNESCO (2015) preveem também um aumento de 55% da demanda hídrica em 

2050, principalmente devido à crescente demanda do setor industrial, dos sistemas de geração 

de energia termoelétrica e dos usuários domésticos, acentuando ainda mais as problemáticas 

de falta de água. 

Segundo Rebouças (1999), o Brasil detém aproximadamente 12% da água doce mundial. 

Entretanto, a distribuição geográfica das águas no Brasil é caracterizada por sua 

irregularidade, regiões como o Norte com 8,3% da população, dispõe de 78% da água do país, 

diferente do Nordeste com 27,8% da população que dispõe de apenas 3,3% do total. Essa 

distribuição desigual causa, em algumas regiões, graves situações de escassez. 

Face ao exposto, cada vez mais a busca por alternativas para a melhoria ao acesso à água 

potável, bem como a otimização do consumo de água, são temas que constantemente lideram 

o ambiente intelectual. A implantação de intervenções para a economia de água deve ser 

baseada em ações tecnológicas, institucionais e educacionais (FARESIN, 2008). 

Visto a necessidade de novas alternativas para acesso a recursos hídricos e a mudança de 

hábitos para que haja uma redução do consumo de água, minimizando assim os impactos da 

escassez, torna-se necessário a compreensão de termos e técnicas para uso racional e 

conservação de água, para desta forma colocá-los em pratica. 
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3.2. USO RACIONAL E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA 

O consumo total de água, independentemente da tipologia de edifício considerada, é 

composto por uma parcela efetivamente utilizada e outra perdida, que pode ser decorrente do 

desperdício. O desperdício é então definido como sendo toda a água que está disponível em 

um sistema e não é utilizada, ou seja, é perdida pelo uso excessivo devido ao descaso dos 

usuários, e também se perde onde a água é utilizada sem que desta se obtenha algum 

benefício, como é o caso dos vazamentos. Dessa maneira, o desperdício engloba perda e uso 

excessivo (OLIVEIRA, 1999).  

Inserido ao contexto de perdas e de desperdício, o termo uso racional da água tem sido um 

instrumento valioso na busca por soluções que minimizem estes problemas, já que se refere ao 

conjunto de intervenções que devem ser realizadas em uma edificação, de tal forma que as 

ações de redução do consumo sejam resultantes de amplo conhecimento do sistema, 

garantindo sempre a qualidade necessária para a realização das atividades consumidoras, com 

o mínimo de desperdício (FIESP, 2005). 

Segundo Nunes (2000), para alcançar o uso racional de água são necessárias mudanças no 

padrão de uso, seja pela instalação de aparelhos eficientes ou pela combinação de outras 

ações, que atuando de forma coordenada terão resultados positivos a médio e longo prazo. 

Assim, aliado ao descaso da população quanto ao uso racional da água, Faresin (2008) destaca a 

contínua urbanização, que junto à elevada densidade demográfica, contribui consideravelmente 

para o aumento da demanda de água. 

No entanto, quando a demanda ultrapassa a capacidade existente e a obtenção de novos recursos 

implica em custos elevados, águas de menor qualidade podem ser utilizadas para fins menos 

nobres. Esta água podendo ser utilizada em determinadas atividades residenciais, comerciais e 

industriais, que não exigem sua potabilidade, se mostra como uma fonte alternativa de 

suprimento. Portanto, numa visão sistêmica, a evolução do conceito de uso racional de água 

para conservação de água passa a ser entendida como a análise da oferta além da demanda de 

água, de forma que usos menos nobres sejam providos por águas de menor qualidade. 

(SAUTCHÚK, 2004). 

A aplicabilidade da concepção de reúso de água para fins não potáveis é utilizada em alguns 

países, devido aos problemas de instabilidade do solo e alta densidade demográfica e, 

consequentemente, baixa disponibilidade hídrica. Segundo Domènech (2010), em Tóquio, em 
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construções acima de 30.000 m², ou com potencial de reúso de 100 m³/dia é obrigatório do 

uso de água cinza. Ainda conforme o autor, na Austrália, muitos edifícios utilizam água de 

reúso, e em Barcelona o governo incentiva a utilização das águas cinza na região 

metropolitana, com incentivos como redução de impostos. No Brasil, as medidas 

incentivadoras do poder público ainda são de caráter não obrigatório para o reúso da água 

urbana. 

Soares (2012) salienta que em decorrência deste desafio, o Brasil vem produzindo políticas, 

programas e leis com a finalidade de valorizar seus recursos hídricos e melhorar a gestão de 

água. Em 1997, o Governo Federal, instituiu o PNCDA (Programa Nacional de Combate ao 

Desperdício de Água), objetivando o desenvolvimento de políticas públicas para o melhor 

aproveitamento dos recursos hídricos das cidades brasileiras, subsidiando ações no âmbito da 

bacia hidrográfica, sistema de abastecimento de água e modificações no comportamento dos 

usuários visando um uso mais racional do insumo. O programa tem como base na capacitação, 

elaboração de estudos (DTA - Documentos Técnicos de Apoio), disseminação tecnológica e 

articulação institucional visando o combate ao desperdício de água. 

Em 2006 foi elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Plano Nacional dos 

Recursos Hídricos (PNRH), com o objetivo de “estabelecer um pacto nacional para a definição de 

diretrizes e políticas públicas voltadas para a melhoria da oferta de água, em qualidade e 

quantidade, gerenciando as demandas e considerando a água um elemento estruturante para a 

implementação das políticas setoriais, sob a ótica do desenvolvimento sustentável e da inclusão 

social” (PEDROSO, 2008, p.17). 

Portanto, as medidas de racionalização do uso e do reúso, que objetivam a conservação da 

água, podem ter os resultados maximizados seguindo um correto ordenamento destas, 

conforme a priorização apresentada na Figura 3.2.1 (WAN ALWI et al., 2008 apud WEBER 

et al., 2010). 

Figura 3.2.1- Priorização das ações de conservação da água. 

 
 FONTE: Wan Alwi et al (2008) apud WEBER et al., (2010). 
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O autor descreve a racionalização do uso como prioridade nas ações. Posteriormente são 

identificadas as perdas físicas, os hábitos e procedimentos operacionais que geravam 

desperdício, possibilitando a adoção de intervenções de ordem comportamental e física. 

Esgotadas as oportunidades de racionalização do uso, são avaliadas as possibilidades de reúso 

da água.  

3.3. PROGRAMA DE USO RACIONAL E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA 

No Brasil encontram-se diversos estados com iniciativas legais, práticas e programas técnicos 

com finalidade de economia e reúso de água. O primeiro estado a implantar esses programas e 

que apresentam os melhores resultados é São Paulo, podendo citar o Programa de Uso 

Racional da Água – PURA/USP (NUNES, 2006). 

Criado em 1995, e iniciado somente no ano de 1997, o PURA concretizou-se por meio de um 

convênio entre o Laboratório de Sistemas Prediais do Departamento de Construção Civil da 

Universidade Federal de São Paulo – USP/PCC, a Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo – SABESP e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (OLIVEIRA & 

GONÇALVES, 1999). 

A premissa básica do PURA é o conhecimento das características físicas e funcionais de um 

sistema para o planejamento de ações mais eficientes de redução de consumo de água, com o 

objetivo de melhorar a forma como a água é utilizada, com diminuição de perdas e 

desperdícios e com a conscientização da população da importância da preservação 

(OLIVEIRA & GONÇALVES, 1999). 

Para a redução de volumes utilizados e de desperdícios de água em edifícios, pode-se 

implantar as ações econômicas, que são os incentivos e desincentivos econômicos; as ações 

sociais, ou seja, campanhas educativas e de conscientização dos usuários, implicando a 

redução de consumo através da adequação de procedimentos relativos ao uso da água e da 

mudança de comportamento individual; as ações tecnológicas visando à substituição de 

sistemas e componentes convencionais por economizadores de água, implantação de sistemas 

de medição setorizada do consumo de água, detecção e correção de vazamentos, 

reaproveitamento de água e de reciclagem de água servida (OLIVEIRA & GONÇALVES, 

1999).  
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Ainda segundo as autoras, das ações tecnológicas, as mais acessíveis aos usuários é a 

substituição de componentes convencionais por economizadores de água e o controle de 

desperdício. No que diz respeito a componentes, em sua grande maioria, a redução do 

consumo é alcançada independentemente da ação do usuário.  

Scherer (2003) desenvolveu um trabalho apresentando um conjunto de diretrizes para a 

implantação de PURAs em edifícios escolares públicos. O autor adotou como modelo a 

estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e teve como objetivo 

de estudo a redução do consumo de água a partir de medidas aplicáveis por uma Secretaria de 

Educação, contribuindo para o uso racional da água e para o melhor aproveitamento dos 

escassos recursos financeiros destinados a essas escolas. A Figura 3.3.1 apresenta um 

fluxograma de otimização do processo de implantação de programas de conservação de água 

em escolas públicas, efetuadas através de uma Secretaria de Educação. 
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Figura 3.3.1 - Diretrizes para Secretarias de Educação. 

 
FONTE: Scherer, 2003. 

Ainda conforme o autor, não há restrições para a aplicação dessas diretrizes em 

estabelecimentos públicos de ensino superior ou outras entidades institucionais, como por 

exemplo, uma Secretaria Municipal ou Estadual de Meio Ambiente, ou ainda mesmo, por 

estabelecimentos privados. À medida que se repete sua aplicação, novas necessidades podem 

surgir e serem agregadas ao modelo, mostrando assim, a relevância de tal estudo no combate 

ao desperdício de água por meio de ações para seu uso racional nos sistemas prediais. 

A partir dessa consciência de uso racional das águas, nos Estados Unidos em 1996 foi 

realizada uma complementação do Ato das Águas Limpas que reconheceu o valor estratégico 

de se implantar Programas de Conservação de Água. Nesse contexto, o uso eficiente da água 
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pode gerar vários benefícios na saúde pública, econômicos e ambientais, auxiliando 

indiretamente na qualidade da água, e preservando os recursos existentes (USEPA, 1998 apud 

SAUTCHÚK, 2004).  

Assim como o PURA, o programa de conservação de água (PCA) é composto por um 

conjunto de ações a serem especificadas caso a caso em função das atividades consumidoras e 

dos usuários, de acordo com a viabilidade técnica e econômica de implantação, a partir da 

análise da demanda. No entanto, o PCA insere em seu contexto, ações de análise da oferta de 

água, de modo a buscar oportunidades de se utilizar águas de menores qualidades em 

atividades com menor grau de exigência (SAUTCHÚK, 2004).  

O estudo elaborado por Sautchúk (2004) apresenta diretrizes para implementação de PCAs 

em edificações, além de definir um conjunto de ações a serem utilizadas por administradores 

e/ou gestores da água de edificações na viabilização técnica e econômica da implantação do 

Programa.  Na Figura 3.3.2 é apresentado o fluxograma de ações para a implantação de um 

PCA. 

Figura 3.3.2 - Fluxograma de ações de um PCA para edificações já existentes. 

 
FONTE: Sautchúk, 2004. 

Ressalta-se a relevância da aplicação do PCA em edifícios não residenciais, principalmente 

pela porção significativa desta tipologia nas cidades, como também, pelo elevado consumo de 
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água que a comunidade empresarial, institucional e governamental representa comparado aos 

consumidores residenciais (KOBRICK, 1993 apud NUNES, 2000). 

Percebe-se discrepância na variação de consumo entre diferentes tipologias de edificações 

quando se compara, por exemplo, edificações residenciais e edificações públicas, onde os 

usos de água distribuem-se em atividades de limpeza e higiene para ambos, porém em 

edificações públicas, como escolas, o uso dos ambientes sanitários é bem mais significativo, 

variando de 35% a 50% do consumo total (SAUTCHÚK et al, 2005). 

Nas edificações comerciais e institucionais, as ações de uso racional de água adotadas, 

contemplam principalmente ações como correção nos sistemas hidráulicos prediais, 

adequação de componentes hidráulicos (principalmente bacias sanitárias e mictórios), 

melhoria dos sistemas de controle de vazões (VICKERS, 2001 apud SAUTCHÚK, 2004).  

De acordo com a Sabesp (2010), para identificar as melhores ações de redução do consumo de 

água, faz-se necessária a avaliação do potencial de redução do gasto de água que o imóvel 

pode vir a apresentar. Quanto maior for o consumo, maiores as alternativas para a redução.  

3.4. USO RACIONAL DE ÁGUA EM ESCOLAS 

O ambiente escolar é considerado um espaço favorável para o estudo das questões 

relacionadas ao consumo racional de água, visto que se trata de um ambiente formador do 

caráter dos cidadãos, os quais, entre outros conhecimentos, devem possuir consciência da 

importância de se preservar o meio ambiente, bem como, a relevância do uso sustentável. Os 

espaços escolares possibilitam pesquisas de uso racional de água, pois possuem ferramentas 

para o levantamento do consumo de água, da percepção dos usuários para o uso racional e das 

patologias existentes que interferem no consumo (OLIVEIRA, 2013).  

Alguns programas são direcionados para a tipologia escolar no Brasil, como por exemplo, o 

“Programa Água na Escola”, da ONG Água e Cidade e objetiva “conscientizar e formar 

cidadãos a partir da escola, para o uso e a conservação dos recursos hídricos de maneira 

conceitual, procedimental e atitudinal”. O público alvejado são os alunos do 6º ano do ensino 

fundamental, tanto de escolas públicas (municipais e estaduais) quanto das particulares. O 

programa já está implantado em algumas cidades brasileiras, alcançando resultados 

satisfatórios, dentre elas: Cachoeiro do Itapemirim; São Paulo, Fernando de Noronha e, mais 
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recentemente, foi iniciado na cidade de Asseri, na Costa Rica (ÁGUA E CIDADE, 2004 apud 

YWASHIMA, 2005).  

Ayres Associates (1993) juntamente com o Departamento de água da cidade de Tampa, no 

Estado da Flórida, EUA, desenvolveu um estudo com o objetivo de avaliar o impacto da 

conservação de água em duas tipologias de edifícios (residencial e escolar), monitorando o 

consumo de água antes das ações de intervenção e após o reparo de vazamento nos mictórios 

e substituição de torneiras convencionais por torneiras de fechamento automático, assim 

como, após a troca de bacias sanitárias convencionais por bacias com volume reduzido. Na 

escola foi verificada uma redução de total média de 53% após o conserto de vazamentos e da 

substituição por aparelhos economizadores.  

Oliveira (1999) aplicou uma metodologia baseada em um Programa de Uso Racional da Água 

– PURA na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Fernão Dias Paes, São Paulo. A 

detecção e correção dos vazamentos proporcionou uma redução do consumo mensal de 94%  

e a substituição dos componentes convencionais por economizadores, uma redução de 9%. 

Observa-se assim que o impacto de redução total no sistema após as ações de intervenção foi 

de 95%. 

Cheng Hong (2002) apud Pedroso (2008) salienta que mesmo diante a relevância no conserto 

de vazamentos e substituição de aparelhos para a redução do consumo de água, uma análise 

profunda dos hábitos dos usuários deve complementar estas ações.  

Ywashima (2005) desenvolveu um método de avaliação do comportamento dos usuários nas 

atividades que envolvem o uso da água, através da aplicação de questionários e 

preenchimento de planilhas de observação, para a determinação do cálculo do índice de 

percepção dos usuários - IU. No estudo, os resultados mostraram que quanto maior o IU, 

maior a percepção dos usuários para o uso racional da água. Desta forma, os maiores valores 

de IU foram encontrados nas atividades de limpeza dos pisos das áreas internas e externas, 

dos banheiros e cozinha. Além disso, foi verificado que os ambientes com maior consumo de 

água são o banheiro e cozinha. Baseado neste resultado é possível indicar os pontos de 

consumo a serem priorizados em uma eventual campanha de substituição de equipamentos e 

de sensibilização dos usuários. 

Nakagawa (2009) desenvolveu na Universidade Federal da Bahia um Programa de Uso Racional 

da Água, o ÁGUA PURA. A metodologia do programa baseia-se na minimização de perdas e 
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desperdícios, manutenção e aprimoramento da redução obtida e implantação de tecnologias 

limpas, por meio do sistema Via Net que possibilitou o registro das atividades e eventos que 

ocorrem nas unidades, servindo como apoio na decisão e suporte para o monitoramento. A 

aplicação do programa ocasionou uma redução no consumo de água, sendo o consumo médio 

mensal da UFBA no início da série histórica, 1998-2000, de 25.500 m³ diminuindo para 14.000 

m³ nos anos de 2006 e 2007, uma redução de 45% no consumo. 

Outro estudo, realizado por Soares (2012), na Universidade Federal de Campina Grande, 

mostrou os impactos positivos da implantação do programa de uso racional da água. 

Verificou-se com a substituição das bacias convencionais (12 litros por acionamento) por 

bacias com sistema bi-comando, uma redução de 50% no consumo de água e um retorno no 

investimento de 0,89 anos. Para a troca das torneiras convencionais por hidromecânica e por 

sensor de presença, resultaram em uma redução no consumo de água de 20% e 40% e 2,14 

anos e 3,23 anos de retorno do investimento, respectivamente. A substituição dos mictórios 

por hidromecânicos implicou na redução de 20% no consumo de água e 2,73 anos para 

amortização do investimento. 

No Estado de São Paulo o Decreto Estadual n° 45.805 (SÃO PAULO, 2001) instituiu o 

Programa Estadual de Uso Racional da Água Potável, estabelecendo um consumo per capita 

para vários segmentos, entre eles escolas públicas 1º e 2º graus do Estado de São Paulo, para 

as quais, o Indicador de Consumo máximo aceitável é de 25 litros/aluno/dia.  

No entanto, Pedroso (2008) destacada a variabilidade de valores de indicador de consumo 

(IC), mostrados na Tabela 3.4.1, sendo o valor do IC expresso em função da população total 

(alunos, funcionários e professores) e expresso exclusivamente dos alunos ou então dos 

funcionários como um todo, incluindo os professores. Segundo o autor, o fato é em 

decorrência da diferença nos regimes educacionais, hábitos diferenciados dos usuários, 

existência de vazamentos ou a forma como é calculado o IC pelos diversos autores. 
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Tabela 3.4.1- Indicador de consumo de água para escolas no Brasil. 

 

FONTE: Pedroso, 2008. 

Na busca de um valor que servisse como parâmetro de análise do indicador de consumo de 

água em escolas, Oliveira (2013) realizou comparações com valores encontrados em diversos 

trabalhos para escolas públicas de ensino fundamental e médio com o valor determinado pelo 

Decreto Estadual/SP nº 45.805/2001. Foram encontrados valores admissíveis na classe de 

10,01 a 20,00 litros/aluno/dia.  

 

 

 

 

 

 



 

4. METODOLOGIA 

O presente estudo foi desenvolvido em uma escola estadual de tempo integral, localizado na 

cidade de Goiânia. Com atividades acadêmicas nos dois turnos, possui alunos matriculados do 

2º ao 9º ano e conta com diversos funcionários, dentre estes: professores, serviços gerais e 

administrativos. A escola é dividida em dois pavimentos, sendo o 1º andar constituído por 

salas de aula e lavatórios e o térreo por salas de aula, cozinha, biblioteca, almoxarifado, 

diretoria, secretaria, sala dos professores, banheiros feminino e masculino, quadra 

poliesportiva coberta, pátio de recreação e jardim. 

Para o início do trabalho buscou-se realizar pesquisas bibliográficas em artigos científicos, 

consulta a livros e revistas técnicas especializadas sobre o assunto, assim como, a análise de 

metodologias científicas tecnológicas, cuja implantação de práticas de uso racional, obtiveram 

resultados satisfatórios e que poderiam ser aplicadas ao presente estudo. 

Para coleta de dados foram realizadas pesquisas de campo através de visitas técnicas, nos dois 

turnos de funcionamento das atividades da escola, durante o período de julho de 2016 a 

novembro de 2016. 

 O objetivo principal das visitas foi a obtenção de dados e informações que possibilitaram a 

elaboração e aplicação de questionários e preenchimentos das planilhas de caracterização de 

uso e usuários. 

Desenvolveu-se a pesquisa de campo seguindo as seguintes etapas: 

- Caracterização do ambiente escolar; 

- Identificação dos pontos de consumo de água e perdas no sistema; 

- Aplicação de questionários, entrevistas e observação do modo de utilização dos 

equipamentos hidrossanitários. 
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4.1. AUDITORIA DE CONSUMO 

A auditoria de consumo é a parte inicial do projeto, onde são realizadas atividades de coleta 

de dados para diagnóstico de uso e usuários da água, identificação de pontos de consumo e de 

perdas e do Indicador de Consumo (IC). 

Sendo assim, a auditoria possibilitou o conhecimento da distribuição dos ambientes e o modo 

de utilização de água na escola, suas instalações hidráulicas e respectivas vazões e perdas nos 

pontos de consumo. Para isto foram realizadas visitas in loco e levantamento documental para 

elaboração posterior do diagnóstico preliminar da edificação. 

4.2. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

Para o conhecimento das características físicas e funcionais do sistema hidráulico e das 

atividades desenvolvidas no edifício foi necessária a realização de um levantamento geral. As 

informações obtidas nessa etapa contribuíram para o entendimento do perfil de consumo de 

água no sistema. A descrição do edifício foi realizada a partir do levantamento do sistema 

hidráulico predial e detecção dos vazamentos visíveis e não visíveis. 

4.2.1. Levantamento do edifício 

Para o levantamento do sistema hidráulico foi observado e anotado o tipo do sistema de 

abastecimento, os pontos de utilização do sistema, incluindo suas características e condições 

de operação.  

Os pontos de utilização do sistema, ou também chamados de aparelhos hidrossanitários, 

foram identificados a partir de croquis, elaboradas utilizando a ferramenta AutoCAD. Nas 

torneiras e bebedouros, foram realizadas medições da vazão e a comparação dos valores 

obtidos com a norma regulamentadora NBR 5.626 (ABNT, 1998) e assim tornar possível a 

identificação dos pontos em que é indicada a troca de equipamentos ou implantação de 

dispositivos que reduzam o consumo.  

Para a determinação desta vazão nos aparelhos hidráulicos, foram utilizados dois recipientes 

para medição de pequenas e grandes vazões, graduados com volumes de 0,35 litros e 2 litros, 

respectivamente. A medição foi realizada abrindo-se a válvula de cada equipamento de modo 

a garantir a sua maior capacidade e acionando-se o cronômetro ao mesmo tempo em que se 
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enche o recipiente. No momento em que o recipiente estava cheio, foram anotados o tempo 

gasto para o enchimento do volume determinado, possibilitando assim a determinação da 

vazão em litros/segundo de cada aparelho hidráulico. O procedimento foi repetido 3 vezes em 

cada equipamento, e ao final foi feita a média da vazão individual. 

4.2.2. Perdas visíveis e não visíveis 

Realizou-se a detecção dos vazamentos visíveis, por meio de observação visual. Para as 

torneiras e bebedouros analisaram-se os danos aparentes e os volumes de perda. 

Para as bacias sanitárias foram efetuados os testes da caneta. Neste teste, após a secagem das 

paredes da bacia sanitária, foi traçada uma linha com a caneta de tinta solúvel em água cerca 

de 2,5cm abaixo da borda, sendo verificado se ocorrem interrupções na mesma pela água 

proveniente de algum vazamento, gerando assim os chamados filetes de vazamentos, tendo 

por base o teste de avaliação do desempenho das bacias sanitárias quanto à eficiência na 

limpeza das paredes, contemplado na NBR 15.097 (ABNT, 2011). 

Deste modo, torna-se possível identificar o volume de água estimado que foi perdido 

individualmente em cada aparelho hidrossanitário, atribuindo um valor estimado de perda 

representativo de 144Litros/dia para cada filete existente nas bacias sanitárias. Para os filetes 

existentes nos lavatórios adota-se o valor de perda estimada de 144 litros/dia quando a 

espessura é de aproximadamente 2 mm, e 333 litros/dia para espessura superior ou igual a 

4mm. Para o total estimado perdido nestes tipos de vazamento, basta somar a quantidade de 

filetes obtidos em cada aparelho, ou seja, somar a quantidade de filetes totais e multiplica-los 

pelo valor proposto (OLIVEIRA, 1999 e GONÇALVES et al., 2005). 

                     (              )                                         (4.2.2.1) 

Ainda, para detecção e quantificação de perdas visíveis analisaram-se as perdas por 

gotejamento nas torneiras de finalidades gerais existentes na escola, sendo essas dos 

lavatórios, bebedouros ou torneiras da cozinha e da área externa. Com o auxílio de um 

cronômetro faz-se a contagem de gotas que são perdidas durante um período de 1 minuto, nas 

torneiras que apresentam patologias. O total de volume perdido estimado foi calculado 

baseando-se nos valores de referência citados por OLIVEIRA (1999) e GONÇALVES et al. 

(2005), apresentados na tabela a seguir. 
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Tabela 4.2.2.1 - Perda estimada nos equipamentos sanitários. 

Aparelho/equipamento sanitário 
Perda estimada 

(L/dia) 

T
o

rn
ei

ra
s 

d
e 

u
so

 

g
er

a
l 

Gotejamento lento ( até 40 

gotas/min)  
8 

Gotejamento médio (entre 40 e 

80 gotas/min) 
15 

Gotejamento rápido( entre 80 e 

120 gotas/min) 
26 

Vazamento no flexível 0,86 

FONTE: Oliveira (1999), Gonçalves et.at., (2005). 

Assim, registraram-se as torneiras que apresentaram gotejamentos, uma por vez, e em seguida 

feita a contagem individual destes. Para cada tipo de gotejamento, seja ele lento, médio ou 

rápido, atribui-se o valor de referência tornado possível à estimativa do volume perdido nestes 

casos, sendo relacionada apenas uma forma de gotejamento para cada torneira defeituosa. 

Para a perda total neste tipo de patologia, soma-se o valor obtido dos vazamentos encontrados 

na escola. Nas torneiras há ainda possibilidade de vazamentos no flexível, sendo atribuído um 

valor específico para cada uma que apresentar tal defeito. 

Portanto, o volume total perdido em todos os aparelhos hidrossanitários que apresentaram 

patologias, foi a soma de todos os vazamentos quantificados como visíveis. 

Na detecção dos vazamentos não visíveis foi realizado o teste do hidrômetro (Figura 4.2.2.1), 

conforme descritos por Sabesp (2014). O teste do hidrômetro é utilizado para detectar os 

vazamentos no alimentador predial, devendo ser realizado no período em que não houver o 

desempenho de nenhuma atividade que envolve o uso da água.  

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: Sabesp (2014). 

Figura 4.2.2.1 - Método para detecção dos vazamentos não visíveis. 
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4.3. DIAGNÓSTICO DE CONSUMO 

A partir do levantamento de dados e informações, relativas ao período histórico selecionado, 

obtidos na auditoria de consumo de água, foi possível obter o diagnóstico de consumo. O 

diagnóstico citado possibilitou a elaboração de um plano de intervenção com ações 

específicas para redução do consumo (OLIVEIRA & GONÇALVES, 1999). Foram 

mensurados: 

 Consumo mensal de água no período histórico; 

 Número de agentes consumidores; 

 Levantamento do consumo diário;  

 Valor do indicador de consumo de água; 

 Perda por vazamento visível e não visível; 

 Índice de vazamento; 

 Índice de perda por vazamento visível e não visível. 

 

- Índice de Vazamento 

 

 O índice de vazamento é definido pela relação entre o número de pontos de utilização 

com vazamento e o número total de pontos de utilização no sistema, em percentagem, 

dado pela Equação 4.3.1:  

    
∑  

∑  
                                                                                                  (4.3.1) 

Onde: 

 IV: índice de vazamento dado em porcentagem (%); 

 Pv: número de pontos de utilização do sistema com vazamento; 

 Pt: número total de pontos de utilização do sistema. 

 

- Índice de perda por vazamento visível e não visível 

 

 O índice de perdas por vazamentos é definido pela relação entre o somatório das perdas 

diárias devidas a vazamentos e o consumo médio diário, em percentagem, dado pela 

Equação 4.3.2: 

   
∑  

∑  
                                                                                            (4.3.2) 

Onde:  

 IP: índice de perdas dado em porcentagem (%);  
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 Vp: volume perdido por vazamentos em um determinado período (m
3
/mês);  

 Vm: volume total consumido na edificação no mesmo período (m
3
/mês). 

4.3.1. Indicador de consumo 

O cálculo do indicador de consumo – IC é a relação entre o volume de água consumido e o 

número de agentes consumidores de um mesmo período. O agente consumidor é a variável 

mais representativa do consumo de água em um sistema (SAUTCHÚK, 2005). 

Para o cálculo do indicador de consumo real da escola foi necessário conhecer o consumo de 

água durante o funcionamento do colégio e a quantidade de alunos relacionada a este 

consumo. Para tanto, foram feitas leituras diárias do hidrômetro da escola por um período pré-

determinado, excluindo sábados e domingos, uma vez que foram contados somente os dias 

letivos, segundo recomendação de Oliveira (1999). Para a quantificação do número de alunos 

que frequentaram a escola durante esse período, foi feita a contagem a partir da lista de 

presença obtida com os professores de cada um dos dias analisados, obtendo-se no final o 

número de agentes consumidores. 

Com todos os dados adquiridos, utilizou-se a Equação 4.3.1.1 para o cálculo do indicador de 

consumo mais próximo do real da escola referida.  

   
               

                              
                                                    (4.3.1.1)          

Onde: 

 Consumo de água: dado em litros por dia; 

 Número de agentes consumidores: é a soma dos alunos que frequentam a escola. 

Ao final, obteve-se o consumo em “Litro/Aluno/Dia”. Com os valores de referência e o valor 

calculado, foi possível diagnosticar se o consumo estava elevado, mediano ou baixo, além de 

propor as possíveis medidas para adequação do consumo.   

4.4. ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS (IU) 

Para avaliar o modo como os usuários das escolas utilizam a água, foi desenvolvida por 

Ywashima (2005) uma metodologia para aferir o índice de percepção dos usuários (IU) para o 

uso racional da água. Esta metodologia tem como princípio avaliar o grau de envolvimento 
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dos usuários com relação ao uso da água e, consequentemente, o nível de compreensão dos 

mesmos quanto à preservação dos recursos hídricos.  

Por meio da aplicação de questionários, entrevistas e observações, foram avaliadas as 

atividades que envolvem o uso da água para cada ambiente da escola (banheiro, cozinha, área 

interna e área externa). Na avaliação foram estabelecidas alternativas que apontam as formas 

de realização das atividades com o uso deste recurso, apresentando pontuações maiores para a 

forma mais econômica, menores para as formas menos econômicas e, em alguns casos, pontos 

medianos para opções intermediárias, de modo a atingir a somatória das pontuações máximas, 

conforme proposto por Ywashima (2005).  

Na Tabela 4.4.1, na coluna Pontos, foram selecionados com um círculo as observações 

realizadas pelas pesquisadoras com relação ao uso da água nas atividades. Na coluna Pontos 

máximos, os valores foram atribuídos de modo a totalizar o fator adotado para cada ambiente 

da escola. Em seguida, efetuou-se a soma da pontuação adquirida em cada uma das colunas, e 

posteriormente foi calculado o índice de percepção para cada ambiente utilizando a Equação 

4.4.1.  
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Tabela 4.4.1 - Modelo da tabela adotada para o cálculo do IU. 

 

(continua) 

1.

a

b

2.

a

b

c

3.

a

b

c

4.

a

b

c

5.

a

b

c

1.

a

b

c

2.

a

b

c

3.

a

b

c

4.

a

b

c

BANHEIROS

COZINHA

com mangueira/balde e rodo/vassoura, sendo a torneira deixada continuamente 

aberta durante a realização da atividade 0 6

com balde e rodo/vassoura, sendo o ponto de consumo aberto somente quando há 

necessidade de usar água 3 6

TOTAL DE PONTOS

Na maioria das vezes, a limpeza do piso da cozinha é feita:

com pano e balde, sendo a torneira aberta somente para encher o balde 6 6

deixa a carne (no plástico) imersa em água, na cuba 3 6

outra forma, sem o emprego de água 6 6

enche a cuba ou a bacia com água e sabão, coloca as louças, ensaboa e enxágua em 

água corrente
6 6

O descongelamento de carne é feito:

em água corrente 0 6

A forma mais comum de lavar as louças é

ensaboa todas e depois enxágua todas, sempre com a torneira aberta
0 6

ensaboa todas com a toneira fechada e depois enxágua em água corrente
3 6

separa as partes estragadas com a torneira fechada, lava em água corrente, põe de 

molho em uma solução desinfetante, enxágua com água (ou em uma solução com água 

e vinagre) armazenada em um recipiente

12 12

lava folha a folha em água corrente, retirando as partes estragadas embaixo da água 

corrente
0 6

Atividades Pontos Pontos Máximos

As frutas e hortaliças são lavadas normalmente da seguinte forma:

lava em água corrente, põe de molho em solução desinfetante e enxágua em água 

corrente uma a uma
6 12

10 10

0 10

10 10

TOTAL DE PONTOS

com balde e rodo/vassoura, sendo o ponto de consumo aberto somente quando há 

necessidade de usar água

com pano e balde, sendo a torneira aberta somente para encher o balde

com mangueira/balde e rodo/vassoura, sendo a torneira deixada continuamente 

aberta durante a realização da atividade

com a torneira sempre aberta

com a torneira fechada durante a escovação 

atividade não é realizada na escola

permanece o tempo todo aberta (com água escorrendo)

0

Atividades Pontos Pontos Máximos

com a torneira aberta durante o ensaboamento

com a torneira fechada durante o ensaboamento 10

A maioria das pessoas escovam os dentes:

A maioria das pessoas lavam as mãos:

0 10

10

0

0 10

A descarga dos mictórios:

0 10

10 10

0 0

Em geral, a limpeza dos banheiros é realizada:

atividade não é realizada na escola

10 10

0 0

A maioria dos usuários, ao tomar banho:

deixa o registro do chuveiro aberto por mais de 10 minutos 0 10

10 10

é acionada pelo usuário somente após o uso

não tem mictório na escola

deixa o registro do chuveiro aberto por até 10 minutos
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Adaptado pelo autor: Ywashima  (2005). 

 

           
               

               
                                                                           (4.4.1) 

O valor obtido do índice de percepção para cada ambiente é marcado em gráfico, tipo radar, 

no eixo correspondente ao ambiente analisado, obtendo assim, a formação de uma área. A 

análise do gráfico de radar indica que quanto maior a área, maior será a percepção dos 

usuários para o uso racional da água na escola. 

Logo após, foi realizado o cálculo dos pontos obtidos dividindo o IUambiente por 100 e 

multiplicando pelo fator de cada ambiente (Tabela 4.4.2 e Equação 4.4.2).  

 

1.

a

b

c

d

2.

a

b

c

3.

a

b

c

4.

a

b

c

1.

a

b

c

2.

a

b

c

ÁREA EXTERNA

ÁREA INTERNA

A forma mais usada para lavar os panos de limpeza e afins é:

ensaboa, coloca de molho no tanque ou balde e enxágua com água no balde ou tanque 1 1

ensaboa, esfrega e enxágua com a torneira sempre aberta 0 1

ensaboa, coloca de molho no tanque ou balde e enxágua em água corrente 0,5 1

aspersor

2

1 2

entre 9h e 17h 0 2

atividade não é realizada na escola 0 0

Atividades Pontos Pontos Máximos

com balde e rodo/vassoura, sendo o ponto de consumo aberto somente quando há 

necessidade de usar água 2 4

A limpeza do piso das salas de aula em geral é feita:

com pano e balde, sendo a torneira aberta somente para encher o balde 4 4
com mangueira/balde e rodo/vassoura, sendo a torneira deixada continuamente 

aberta durante a realização da atividade 0 4

atividade não é realizada na escola

com balde e rodo/vassoura, sendo o ponto de consumo aberto somente quando há 

necessidade de usar água 3 6

A limpeza do piso das salas da administração na maioria das vezes é feita:

com pano e balde, sendo a torneira aberta somente para encher o balde 6 6

TOTAL DE PONTOS

com mangueira/balde e rodo/vassoura, sendo a torneira deixada continuamente 

aberta durante a realização da atividade 0 6

0 0

O horário mais frequente da rega do jardim e da horta é:

antes das 9h da manhã ou depois das 17h 2 2

TOTAL DE PONTOS

com mangueira/balde e rodo/vassoura, sendo a torneira deixada continuamente 

aberta durante a realização da atividade 0 5

com balde e rodo/vassoura, sendo o ponto de consumo aberto somente quando há 

necessidade de usar água 2,5 5

A limpeza do piso externo normalmente é feita:

com pano e balde, sendo a torneira aberta somente para encher o balde 5 5

Atividades Pontos Pontos Máximos

A rega do jardim e da horta é feita:

com a mangueira aberta continuamente 0 2

2com regador ou aspersor com temporizador
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Tabela 4.4.2- Fator correspondente a cada ambiente para escolas do ensino fundamental e médio. 

Ambiente Fator 

Banheiro 50 

Cozinha 30 

Área externa 10 

Área interna 10 

Adaptado pelo autor: Ywashima (2005). 

 

                       
          

   
                                                   (4.4.2) 

Os pontos obtidos foram marcados em gráfico, tipo barras, no eixo correspondente ao 

ambiente analisado. Somando a pontuação de cada ambiente, foi possível calcular o índice de 

percepção dos usuários (IUescola) com relação a todas as atividades que envolvem o uso da 

água.  

                                                                                                                              (4.4.3) 

Segundo Oliveira (2013), o índice de percepção dos usuários é classificado de acordo com as 

seguintes faixas de abrangência listadas na Tabela 4.4.3. 

Tabela 4.4.3 - Classificação dos valores do índice de percepção dos usuários. 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Oliveira, 2013. 

4.4.1. Aplicação dos questionários 

 Foram considerados como usuários de água nas escolas segundo Oliveira (2013): 

a) Alunos; 

b) Professores de educação básica – PEB – (incluindo diretor e vice-diretores); 

c) Especialistas de educação básica – EEB – (supervisora e orientadora); 

d) Assistentes técnicos de educação básica – ATB – (pessoal que exerce funções na 

secretaria da escola); 

Faixa de abrangência dos 

valores atribuiídos ao IU 

(%) 

Classificação do IU 

 0 – 49,9  Baixo  

50 – 79,9 Médio 

80 – 100 Alto 
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e) Assistentes de serviços básicos – ASB – (serviçais de limpeza/manutenção e 

merendeiras)  

Na Tabela 4.4.1.1 apresentam-se os tipos de questionários aplicados e o público que 

respondeu ao conteúdo básico abordado em cada um. Tais questionários resultaram de uma 

adaptação da proposta de Oliveira (2013).  

Tabela 4.4.1.1 - Tipos de questionários aplicados aos usuários da escola e o conteúdo básico abordado. 

Tipo Ambiente Quem o respondeu Conteúdo básico abordado 

B1 Banheiros 
Funcionários de todos 

os segmentos 

Forma de uso das torneiras de lavatório; Frequência 

de uso dos banheiros e dos bebedouros. 

B2 
Banheiro e 

Área externa 
Alunos 

Forma de uso dos lavatórios dos banheiros e 

lavatórios externos; Frequência de uso dos banheiros 

e dos bebedouros; Manutenção da horta/jardim. 

L 
Banheiros e 

Área interna/Externa 

ASB responsável pela 

limpeza 

Caracterização e frequência das atividades de 

limpeza e manutenção. 

C Cozinha 

ASB responsável 

pelo preparo dos 

alimentos e 

limpeza da cozinha 

Caracterização das atividades de limpeza; Forma e 

frequência de uso das torneiras de pia e das 

atividades que envolvem o uso da água. 

Adaptado pelo autor: Oliveira  (2013). 

Aplicou-se o questionário para todos os funcionários responsáveis pela limpeza, uma vez que 

eram poucos, assim como para os funcionários responsáveis pelo preparo dos alimentos e 

exclusiva limpeza da cozinha. Estes mesmos funcionários podem ter respondido mais de um 

questionário devido ao fato de fazerem parte do quadro de usuários do banheiro e bebedouros 

da escola. Para a aplicação de questionários tipo B1 e B2 foi necessária a realização da 

amostragem devido a grande quantidade de usuários.  

O tamanho das amostras, de alunos e funcionários entrevistados, foram identificadas 

adotando-se a metodologia proposta por Bracarense (2012), considerando que para uma 

população finita deve-se utilizar a Equação 4.4.1.1 descrita a seguir. 

   
        

[   (   )] (      )
                                                                                   (4.4.1.1) 

Onde: 

 n: tamanho da amostra; 

 Z: nível de confiança (%); 

 P: Quantidade de acerto esperado (%); 



Diagnóstico do uso da água em uma escola de tempo integral e considerações sobre o uso racional 33 

 

F. B. GUIMARÃES, S. S. ARAÚJO                                                                                                            

 

 Q: quantidade de erro esperado (%); 

 N: população total; 

 e: nível de precisão (%). 

Os valores de P e Q são complementares, ou seja, devem somar 100%. O autor sugere como 

valor comum e mais provável 50% para ambos. O nível de precisão pode variar de 3% a 10%. 

Para o nível de confiança que será escolhido, existe um valor de Z correspondente, que é 

apresentado na Tabela 4.4.1.2 a seguir. 

Tabela 4.4.1.2 - Valores de Z relacionados ao nível de confiança. 

Nível de 

Confiança 
Valor de Z 

99% 2,57 

95% 1,96 

90% 1,64 

80% 1,28 

FONTE: Bracarense (2012). 

Para o cálculo do tamanho da amostra de alunos e de funcionários adotou-se P = Q = 50% ou 

0,5, nível de confiança de 80%, ou seja, Z = 1,28 e nível de precisão de 10%.  

No Anexo A estão apresentados os modelos de questionários aplicados.  

 

 

 



 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR 

Os usuários que constituem a população fixa da unidade escolar são classificados em: alunos, 

professores, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, auxiliares administrativos, 

coordenadores, diretora e vigias. O número total de usuários é apresentado na Tabela 5.1.1. 

Tabela 5.1.1 - Usuários do colégio em estudo. 

Nº DE FUNCIONARIOS Nº DE ALUNOS TOTAL 

55 375 430 

Do total de funcionários apresentados pode-se subdividir-se em: 35 professores, uma diretora, 

quatro merendeiras, quatro auxiliares de serviços gerais, dois porteiras, dois vigias, e sete 

auxiliares administrativos. Assim, a caracterização do ambiente escolar possibilitou uma visão 

geral da distribuição dos ambientes na unidade de ensino, que estão dispostos na Figura 5.1.1. 

Figura 5.1.1 - Caracterização do espaço físico do ambiente escolar. 

 

Ambientes da 
unidade escolar 

Banheiros 

- Alunos: 
Feminino e 
Masculino 

-Administrativo 

Cozinha Área interna 

-Salas de aula 

- Sala dos 
professores 

- Sala da diretora 

- Almoxarifado 

- Coordenação 

- Secretaria 

- Biblioteca 

Área externa 

- Corredores 

- Pátio 

- Quadra 

- Área de serviço 

- Jardin/Horta 

- Refeitório 
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5.1.1. Diagnóstico dos pontos de consumo de água 

A partir da caracterização dos ambientes da unidade escolar, foram identificados os pontos de 

consumo de água, demonstrados nas Figuras 5.1.1.1 a 5.1.1.3, e as atividades que envolvem o 

consumo da água realizado em cada ambiente.  

 
Figura 5.1.1.1 – Croqui dos aparelhos hidrossanitários da cozinha, bebedouros e torneiras da área externa do 

térreo. 

 

Figura 5.1.1.2 - Croqui dos aparelhos hidrossanitários do lavatório tipo calha, torneiras do banheiro e bacias 

sanitárias. 

 

Figura 5.1.1.3 - Croqui dos aparelhos hidrossanitários do lavatório tipo calha do pavimento superior. 
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Tabela 5.1.1.1 - Identificação de usos e usuários dos aparelhos hidrossanitários do ambiente escolar. 

 

Nesta etapa também foram feitas as medições de vazões.  Os valores das vazões encontradas 

(Tabela 5.1.1.3) foram confrontados com os valores de referência da NBR 5.626 (ABNT, 

1998). 

Tabela 5.1.1.2 – Vazões de projeto. 

Adaptado pelo autor: NBR 5626 (ABNT, 1998) 

 

 

Aluno Funcionário

X X

X X

_ X

_ X

C
o

z
in

h
a

Á
re

a
 E

x
te

rn
a

Rega de jardim e horta
Torneira de jardim, horta 

e uso geral
Limpeza geral do ambiente

Bebedouro elétrico Beber água

Lavatório tipo calha Lavar as mãos

Tanque
Lavar panos e utensílios 

de limpeza

X _

_ X

_ X

X X

X

X

Lavar louças

X

Pia de cozinha

Preparar refeições

Higienização de frutas, 

verduras e hortaliças

_

Lavatório
Lavar mãos e rosto

Escovar os dentes

_ _

Ambiente Aparelho existente Atividade
Usuário

Bacia Sanitária Necessidades Fisiológicas
X X

Chuveiro Higiene Pessoal

B
a
n

h
e
ir

o
s

Aparelho sanitário Peça de utilização Vazão de projeto (L/s) 

Bebedouro Registro de pressão 0,10 

Lavatório Torneira ou misturador (água fria) 0,15 

Pia Torneira ou misturador (água fria) 0,25 

Tanque Torneira 0,25 

Torneira de jardim ou lavagem em geral Torneira 0,20 
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Tabela 5.1.1.3 – Planilha para registro das vazões dos aparelhos hidrossanitários. 

Ambiente 
Aparelho 

hidrossanitário 

Vazão 

(L/s) 

Banheiro feminino 

Lavatório (1) 0,317 

Lavatório (2) 0,264 

Lavatório (3) 0,285 

Banheiro masculino 

Lavatório (1) 0,300 

Lavatório (2) 0,278 

Lavatório (3) 0,289 

Banheiro (Diretora) Lavatório 0,216 

Banheiro (funcionários) Lavatório 0,293 

Cozinha 
Pia (1) 0,413 

Pia (2) 0,341 

Área externa (Térreo) 

Lavatório (1) 0,595 

Lavatório (2) 0,443 

Lavatório (3) 0,385 

Lavatório (4) 0,375 

Lavatório (5) 0,359 

Lavatório (6) 0,354 

Lavatório (7) 0,366 

Lavatório (8) 0,595 

Bebedouro (1) 0,051 

Bebedouro (2) 0,049 

Bebedouro (3) 0,058 

Bebedouro (4) 0,054 

Torneira (1) 0,405 

Torneira (2) 0,522 

Torneira (3) 0,292 

Torneira/horta (1) 0,385 

Área externa                            

(1º andar) 

Lavatorio (1) - 

lavatório (2) 0,192 

lavatório (3) 0,229 

Lavatorio (4) 0,175 

lavatório (5) - 

lavatório (6) 0,206 

Lavatorio (7) 0,285 

lavatório (8) 0,493 

Analisando as vazões medidas e as vazões de projeto, pode-se concluir que todos os aparelhos 

encontram-se de acordo com a norma, uma vez que segundo a NBR 5626 (ABNT, 1998) a 

instalação predial deve ser dimensionada de modo que a vazão de projeto seja disponibilizada 

no respectivo ponto de utilização, ou seja, os valores da norma são destacados como o mínimo 

para o funcionamento adequado dos aparelhos. Porém, os valores medidos como vazões 
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máximas estão acima dos normatizados, de forma que propõe-se utilização de aparelhos 

economizadores para redução desse gastos excessivos, atendendo somente o mínimo 

proposto. Apenas nos bebedouros as vazões estão abaixo. Porém tal fator ocorre por tratar-se 

de aparelhos diferentes que possuem a mesma finalidade, ou seja, na escola o bebedouro é do 

elétrico do tipo calha, apresentando quatro torneiras adaptadas em um pequeno reservatório, 

já a norma oferece valores de referência somente para bebedouros com registro de pressão, o 

que inviabiliza a comparação de forma adequada.  

5.2. DIAGNÓSTICO DO CONSUMO DE ÁGUA 

Com os dados de consumo de água mensal dos anos de 2015 e 2016, traçou-se a curva de 

consumo, conforme Figura 5.2.1 apresentada abaixo. Com esses dados foi traçada também 

uma reta onde a média de consumo é representada, o que facilita a visualização do desvio do 

consumo, tonando possível identificar picos de consumo. 

Figura 5.2.1 - Histórico de consumo da edificação escolar de julho de 2015 a agosto de 2016. 

 

A partir da análise do gráfico pode-se concluir que os menores consumos ocorrem no período 

de férias, em dezembro e julho, e os maiores nos períodos quente e seco do ano, setembro e 

março, respectivamente, sendo que março apresenta o consumo mais elevado do ano. Este 

consumo elevado pode estar relacionado também ao ingresso de novos alunos na escola, ou de 

presença vazamentos incomuns e em grande escala no mês referido. Analisando a reta, 

conclui-se também que em maior parte do ano o consumo encontra-se acima da média anual 
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calculada. Sendo que foram registrados 32m³ de consumo mínimo em dezembro de 2015, 

máximo em março de 2016 no valor de 227m³ e média de 141,43 m³. 

5.3. INDICADOR DE CONSUMO 

O indicador de consumo foi calculado diariamente para aproximar-se o máximo possível do 

valor real, uma vez que analisa separadamente a quantidade de alunos e o consumo real do dia 

referido (Figura 5.3.1). Aos sábados e domingos (17 e 18, 24 e 25 de setembro) não foram 

feitas medições por não contarem como dias letivos. 

A Tabela 5.3.1 apresenta a quantidade de alunos presentes nos dias que foram realizadas as 

medições e o respectivo consumo de água. 

Tabela 5.3.1- Quantidade total de alunos e consumo de água em m³. 

DIA Nº ALUNOS 
CONSUMO 

(m³) 

15/set 308 7,02 

16/set 308 7,05 

20/set 314 6,61 

21/set 311 7,87 

26/set 312 7,44 

28/set 286 6,34 

29/set 296 7,26 

O maior indicador de consumo calculado foi no dia 21 de setembro com valor de 25,30 

litros/aluno/dia. Assim como o menor indicador de consumo destacado foi no dia 20 de 

setembro com valor de 21,05 litros/aluno/dia, de forma que tal valor está acima do 

recomendado, mesmo tratando-se do mínimo. Essa variação pode ocorrer devido a questões 

comportamentais e climáticas, por exemplo, dia mais quente e mais frio. 

Levando-se em considerações as referências citadas na metodologia de Oliveira (2013), pode-

se concluir o IC de consumo encontra-se acima do recomendado pela bibliografia adotada, 

como pode-se notar no gráfico, uma vez que são adotados como padrão dados obtidos dentro 

do intervalo de 10 a 20 litros/aluno/dia, e obteve-se em média um IC, fora do padrão, 

calculado de aproximadamente 23 litros/aluno/dia (ICm). 
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Figura 5.3.1 - Indicador de consumo diário da edificação escolar. 

 

5.4. PERDAS VISÍVEIS E NÃO VISÍVEIS  

Para as perdas visíveis foram feitas analises dos equipamentos hidrossanitário utilizando os 

testes anteriormente descritos, além da análise visual com auxilio de um cronômetro para 

contagem de gotejamentos nas torneiras e/ou lavatórios existentes na escola. Após as visitas e 

análises, foram elaboradas as tabelas apresentadas a seguir com apenas os aparelhos utilizados 

em cada ambiente que apresentaram patologias, e suas respectivas perdas. Tais perdas foram 

contabilizadas utilizando as referências citadas na metodologia. 

Tabela 5.4.1 – Perdas visíveis estimadas nos aparelhos hidrossanitários – filetes. 

Ambiente 
Aparelho 

hidrossanitário 
Quantidade de filetes 

Perdas 

(litros/dia) 

Perdas 

(L/mês) 

Perdas 

(L/ano) 

Banheiro 

Feminino 

bacia sanitária 1 1 144 4320 51840 

bacia sanitária 4 1 144 4320 51840 

lavatório 3 1 333 9990 119880 

Banheiro 

Masculino 

bacia sanitária 2 1 144 4320 51840 

bacia sanitária 3 1 144 4320 51840 

lavatório 3 1 333 9990 119880 

Área externa lavatório 4 1 144 4320 51840 

Total 7 1386 41580 498960 

 

Tabela 5.4.2 - Perdas visíveis estimadas nos aparelhos hidrossanitários – gotejamento. 

Ambiente 
Aparelho 

hidrossanitário 

Quantidade de 

gotas 
Gotejamento 

Perda 

(L/dia) 

Perdas 

(L/mês) 

Perdas 

(L/ano) 

Área externa 

(Térreo) 

lavatorio 8 34 lento 8 240 2880 

bebedouro 4 31 lento 8 240 2880 

Área externa lavatorio 2 99 rápido 26 780 9360 
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(1º andar) lavatorio 6 5 lento 8 240 2880 

Banheiro B. diretora 11 lento 8 240 2880 

Total - - 58 1740 20880 

 

Tabela 5.4.3 – Perdas visíveis totais estimadas. 

 

Perda (L/dia) Perdas (L/mês) 
Perdas 

(L/ano) 

Total de perdas 1444 43320 519840 

Dessa maneira, pode-se afirmar que devido a equipamentos defeituosos da escola perdem, em 

média, 43,32 m³ de água por mês, sendo que foi utilizado como padrão o valor de 30 dias no 

mês para estimar as perdas mensais, de forma que apenas multiplicou-se a perda diária pela 

quantidade de dias referidos. Ainda, utilizando a Equação 4.3.1, calculou-se o Índice de 

vazamentos apresentados a seguir. 

Tabela 5.4.4 – Índice de vazamentos. 

Índice de vazamentos 

Pv 12 

Pt 32 

IV (%) 37,50 

Sendo Pv os pontos de consumo que apresentaram vazamentos, e Pt os pontos de consumo 

totais da escola, pode-se concluir que 37,5% dos aparelhos hidrossanitários possuem, pelo 

menos, algum tipo de patologia. 

Para os vazamentos não visíveis foi efetuado apenas o teste do hidrômetro, pois a má 

localização e a falta de acessibilidade à caixa de água não possibilitou a realização do teste do 

reservatório. O teste do hidrômetro foi realizado numa manhã de sábado, visto que nesse dia e 

horário não são desempenhadas atividades escolares, portanto não há consumo de água.  

Foi feito o registro fotográfico do hidrômetro as 09:00 horas (Figura 5.4.1), e em seguida, as 

10:00 horas da manhã (Figura 5.4.2). Neste intervalo foi possível notar que não houve 

vazamentos significativos no alimentador predial, e nem na caixa, pois não houve medição 

registrada no hidrômetro. 
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Figura 5.4.1 – Foto do hidrômetro as 09:00 horas. 

 

Figura 5.4.2 - Foto do hidrômetro as 10:00 horas. 

 

Sendo assim, com a soma total do volume dos vazamentos ocorridos na escola (Vp), visíveis 

e não visíveis, e valor da média de volume de água consumido (Vm) calculado anteriormente, 

foi possível obter o índice de perdas apresentado na tabela a seguir. 

Tabela 5.4.5- Índice de perdas. 

Índice de perdas visíveis e não visíveis 

Vp (m³) 43,32 

Vm (m³) 141,43 

IP (%) 30,63 

Com o valor desse índice pode-se concluir que 30% do volume de água consumido da escola, 

em média, deve-se somente a vazamentos, ou seja, perdas que independem da forma de 

utilização dos usuários. 

Assim, com o volume de perdas diárias de 1,44 m³, é possível calcular-se o novo indicador de 

consumo, considerando que tais vazamentos fossem reparados e não causassem mais 
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desperdícios. Foram considerados a mesma quantidade de alunos, e os mesmos consumos 

medidos anteriormente, porém subtraídos do valor da perda diária, relacionados à estes dias. 

Estes consumos podem ser comparados com a tabela 5.4.6. 

Tabela 5.4.6 – Quantidade de alunos e consumo diário desconsiderando as perdas. 

DIA Nº ALUNOS CONSUMO (m³) 

15/set 308 5,58 

16/set 308 5,61 

20/set 314 5,17 

21/set 311 6,43 

26/set 312 6,00 

28/set 286 4,90 

29/set 296 5,82 

O novo indicador suposto de consumo calculado é apresentado na Figura 5.4.3, confirmando 

desta forma que com as correções dos vazamentos o IC se adequaria as recomendações de 

Oliveira (2013), uma vez que estaria, em sua maioria, dentro do intervalo de 10 a 20 

litros/alunos/dia, pois apenas no dia 21 de setembro o IC apresentou um valor de 20,67 

litros/aluno/dia. A média nesta nova concepção encontra-se no valor de 18,50 litros/aluno/dia, 

sendo o mínimo de 16,50 litros/aluno/dia no dia 20 de setembro. 

Figura 5.4.3 - Indicador de consumo desconsiderando as perdas. 

  

5.5. APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

Para a aplicação dos questionários foi necessária a realização da amostragem para contabilizar 

a quantidade de alunos e funcionários que seriam entrevistadas sobre as formas de utilização 
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da água na escola. Assim, utilizando a Equação 4.4.1.1 e o total identificado de cada tipo de 

usuário, obtiveram-se os resultados apresentados a seguir. 

                
                 

[     (     )] (             )
                                        (5.5.1) 

 

                      
                

[     (    )] (             )
                     (5.5.2) 

Em resumo, a quantidade de usuários entrevistados na pesquisa de campo é apresentada na 

Tabela 5.5.1 seguinte. 

Tabela 5.5.1 - Número de usuários entrevistados no desempenho das atividades com emprego de água conforme 

o tipo de ambiente. 

Quantidade de entrevistados (und) 

B1 B2 L C 

24 37 04 04 

Os resultados obtidos na realização dos questionários são evidenciados da Figura 5.5.1 a 

Figura 5.5.7. Optou-se por organiza-los de acordo com a Tabela 5.5.1, citada anteriormente, 

segundo a coluna de classificação dos usuários que responderam os questionários.  

 FUNCIONÁRIOS DE TODOS OS SEGMENTOS 

As questões relativas ao uso dos equipamentos hidrossanitários pelos funcionários de todos os 

segmentos da escola, restringiram-se ao uso dos aparelhos do banheiro e das torneiras do 

bebedouro. 

Figura 5.5.1 – Frequência de uso da bacia sanitária por dia no B1. 
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Observou-se pela Figura 5.5.1 que 38% dos funcionários utilizam a bacia sanitária duas vezes 

por dia. Vale ressaltar que a bacia sanitária do B1, é do tipo convencional com caixa de 

descarga de válvula.  

Figura 5.5.2 Modo de utilização da torneira para a escovação dos dentes 

 

O banheiro dos funcionários possui apenas uma torneira a qual foi avaliada a atividade de 

higienização das mãos e escovação dos dentes. Para higienização das mãos, a maioria 

permanece com a torneira aberta durante o ensaboamento. Os resultados da Figura 5.5.2 

mostram que 54% dos funcionários não desenvolvem a atividade de escovar os dentes na 

escola e os 46% que realizam a atividade, permanecem com a torneira fechada durante a 

escovação e aberta somente durante o enxágue.  

Figura 5.5.3 - Frequência de uso do bebedouro pelos funcionários de todos os segmentos. 
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A figura 5.5.3 mostra que metade dos funcionários não utiliza o bebedouro da escola, e a 

parcela dos que utilizam relataram o uso de recipientes (copos e garrafas) para beberem água. 

Estes usuários que optam por não ingerir a água do bebedouro da escola esclareceram a 

atitude devido à falta de limpeza/manutenção do equipamento e do reservatório de água. 

 ALUNOS 

Os questionários destinados aos alunos da escola corresponderam às atividades de uso dos 

equipamentos dos banheiros feminino e masculino; ao uso da torneira externa para rega da 

horta e do jardim; uso das torneiras do bebedouro e ao uso das torneiras do lavatório tipo 

calha. 

Figura 5.5.4 - Frequência de uso da bacia sanitária por dia nos banheiros dos alunos. 

 

A frequência de utilização da bacia sanitária apresentou maior incidência em duas vezes de 

utilização por dia, seguidos de três e quatro vezes que apresentaram o mesmo percentual. A 

bacia sanitária do banheiro dos alunos é do tipo convencional com válvula de descarga de 

parede.  
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Figura 5.5.5 - Modo de utilização das torneiras dos banheiros dos alunos. 

 

Os alunos utilizam as torneiras dos banheiros feminino e masculino para lavar as mãos e na 

escovação dos dentes, porém não é disponibilizado nenhum produto para higienização das 

mãos que acarretaria na avaliação do modo de utilização dos lavatórios para este fim, desta 

forma foi avaliado somente o modo como utilizam as torneiras para escovar os dentes. Os 

resultados mostram que 60% dos entrevistados não realizam a atividade na escola, e dos que 

realizam, 32% abrem a torneira somente durante o enxágue.  

O lavatório tipo calha é o aparelho de uso mais frequente na lavagem das mãos devido a sua 

localização próxima ao pátio de recreação e a proximidade com a horta. Foi questionada a 

forma como as torneiras permanecem abertas e os resultados mostraram que 100% dos 

usuários abrem as torneiras somente o necessário para a limpeza das mãos.  

Figura 5.5.6 - Modo como é realizada a rega do jardim e da horta. 
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A rega do jardim e da horta é realizada três vezes por semana, sendo que a atividade é 

supervisionada por uma das professoras que leciona no colégio. No questionário, 59% dos 

alunos responderam que a rega é realizada com um regador, porém durante a observação da 

atividade, foi verificado o uso exclusivo da mangueira.  

Figura 5.5.7 - Frequência de uso do bebedouro pelos alunos. 

 

Na avaliação da frequência de uso do bebedouro, 30% dos alunos o utilizam mais de 10 

vezes, enquanto houve índices parecidos para os outros valores. 

Durante a observação, foi verificado que a água é consumida sem o emprego de nenhum 

recipiente, portanto o modo como os alunos bebem água é aparando-a com as mãos. Este fato 

justifica a alta frequência e alerta para as possíveis contaminações, visto que conforme citado 

anteriormente, não é disponibilizado nenhum produto para higienização das mãos nas 

dependências da escola.  

 ASSISTENTES DE SERVIÇOES BÁSICOS RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA 

As quatro funcionárias que realizam a limpeza da escola foram unânimes em todas as 

respostas. Referente à limpeza dos banheiros e do piso da área externa, relataram o uso de 

pano e balde para a limpeza do piso e frequência de realização da atividade duas vezes ao dia, 

uma no período da manhã e outra no período da tarde. Nas questões relacionadas à limpeza 

das salas de aula, responderam que utilizam pano e balde e a realizam apenas no período da 

tarde quando as atividades educativas são finalizadas.  
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Na área externa encontram-se as torneiras da área de serviço, que conforme as respostas dos 

questionários permanecem abertas somente o tempo necessário para encher o balde, sendo 

desligadas sempre que não há desempenho de atividade consumidora. Concernente ao modo 

como é realizada a lavagem dos panos de limpeza, as funcionárias responderam que os panos 

são deixados em molho e posteriormente lavados em água corrente. 

Na avaliação da opinião das funcionárias que realizam a limpeza da escola, verifica-se que a 

atividade que mais consome água é a limpeza do piso da área externa. 

 ASSISTENTES DE SERVIÇOS BÁSICOS RESPONSÁVEIS PELO PREPARO DE 

ALIMENTOS E LIMPEZA DA COZINHA 

Na aplicação do questionário para as assistentes de serviços da cozinha, foram entrevistadas 3 

funcionárias, pois uma delas encontrava-se afastada temporariamente no período da avaliação. 

De acordo com as utentes deste ambiente, a frequência de utilização das torneiras da cozinha 

ultrapassa de 10 vezes por dia, no entanto relataram que para o desempenho das atividades as 

torneiras são abertas somente quando há emprego de água no preparo dos alimentos e 

lavagem dos utensílios.  

Com relação à higienização de frutas e hortaliças, todas responderam que primeiramente é 

realizada a lavagem em água corrente, depois é colocada de molho em uma solução 

desinfetante e enxaguada em água corrente. 

Referente à higienização de louças e afins, as entrevistadas disseram que enchem uma bacia 

com água e detergente, as louças são ensaboadas e depois as enxáguam em água corrente. No 

que diz respeito ao descongelamento da carne, foi relatado que não há emprego de água no 

desempenho desta atividade. 

A limpeza do piso da cozinha é realizada pelas funcionárias deste ambiente e esta atividade é 

executada por apenas uma funcionária que utiliza pano e balde na limpeza e limpa o ambiente 

duas vezes ao dia, uma no período da manhã e a outra a tarde. Para lavar os panos de limpeza, 

ela relatou que deixa os panos em molho e posteriormente os enxágua em água corrente. 

De acordo com as funcionárias entrevistadas, a atividade que mais consome água na cozinha é 

a higienização de frutas e hortaliças.  
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5.6.  ÍNDICE DE PERCEPÇÃO 

Com os resultados dos questionários aplicados e pelas observações em campo, foi possível 

preencher as tabelas que avaliam a percepção dos usuários no uso racional de água dos 

diferentes ambientes da escola e, desta forma calcular o índice de percepção de cada usuário. 

A seguir são apresentadas, nas Tabelas 5.6.1 a 5.6.4, as questões referentes ao questionário 

relacionadas a cada ambiente, a pontuação obtida e pontuação máxima de cada um. 

Tabela 5.6.1 - Avaliação da percepção para o uso racional da água nos banheiros. 

 
Adaptado pelo autor: Ywashima, 2005. 
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Admitindo que o índice de percepção dos usuários máximo a ser atingido seja de 100%, tem-

se que o IU para o uso racional de água nos banheiros é considerado médio. A influência do 

resultado se dá pelas poucas atividades que puderam ser pontuadas neste ambiente, visto que 

na escola não possui mictórios, não há utilização do chuveiro que existe somente no banheiro 

de uso da diretora e a maioria dos entrevistados não realizam a atividade de escovação dos 

dentes, sendo assim foram selecionados os pontos referentes a forma como lavam as mãos e 
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como é realizada a limpeza dos banheiros. Avaliando as atividades pontuadas, a maneira 

como os usuários utilizam a torneira para lavar as mãos, gera uma forma displicente de uso. Já 

com relação ao modo como é efetuada a limpeza dos banheiros, verificou-se o desempenho da 

atividade evitando o desperdício de água. 

Tabela 5.6.2 - Avaliação da percepção para o uso racional da água na cozinha. 

 
Adaptado pelo autor: Ywashima, 2005. 

 

          
       

               
      

  

  
                     

 

                      
         
   

              
  

   
    

 

                                                                                                                     

(5.6.2) 

 

Com relação ao IU da cozinha, foi obtido um alto índice com relação a este ambiente. O valor 

atribuído tem relação com a conduta das assistentes de serviços básicos deste setor, que 
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demonstraram excelência no desempenho das atividades que envolvem a utilização da água 

priorizando o uso racional deste insumo.  

 
Tabela 5.6.3 - Avaliação da percepção para o uso racional da água na área externa. 

 
Adaptado pelo autor: Ywashima, 2005. 
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Na análise da área externa, foi verificado um médio grau de percepção dos usuários, sendo 

possível atribuir este valor à realização da rega do jardim ser efetuada com a mangueira 

continuamente aberta e em horários não recomendados devido ao alto índice de evaporação. 

Outra atividade contribuinte, é a forma como são lavados os panos de limpeza, que atingiu 

pontuação intermediária entre o pior e o melhor hábito no uso da água. 
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Tabela 5.6.4 - Avaliação da percepção para o uso racional da água na área interna. 

 
Adaptado pelo autor: Ywashima, 2005. 

 

               
       

               
      

  

  
                            

 

                           
              

   
                   

   

   
    

 

                                                                                                                              (5.6.4) 

 

Ao observar a Tabela 5.6.4, é verificado que são máximos os pontos marcados com relação as 

atividades desenvolvidas na área interna, o que resultou em um IU alto, correspondente a 

100%. Neste ambiente, foi constatada a atenção das assistentes de serviços básicos com 

relação ao uso racional de água para a limpeza do piso, visto que nem mesmo a água suja do 

balde era desperdiçada, sendo ela utilizada para retirada da sujeira do piso com o auxílio do 

rodo.  

A representação gráfica dos resultados obtidos é representada nas Figuras 5.6.1 e 5.6.2. 
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Figura 5.6.1 - Gráfico em radar para visualização do índice de percepção (IU) dos usuários da escola para o uso 

racional de água. 

 
 

No gráfico em radar foi possível verificar que a área de abrangência marcada foi grande para 

o ambiente da cozinha e área interna, no entanto menor para o ambiente do banheiro e área 

externa.  

Figura 5.6.2 - Gráfico em barras para o registro dos pontos obtidos em cada ambiente. 

 

A Figura 5.6.2 mostra o total de pontos obtidos e pontos a melhorar que evidenciam, 

respectivamente, 64,5 pontos no modo como a água é usada e 35,5 pontos para a necessidade 

de intervenções no modo como é utilizada na escola.  

Por fim, o IUescola foi calculado por meio do total de pontos obtidos com relação a todas 

atividades que envolvem o uso da água. 
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                                                                                                                  (5.6.5) 

De acordo com a Equação 5.6.5, o valor de IUescola calculado se encontra na faixa de 

abrangência entre 50-79,9%, sendo assim classificado com um médio índice de percepção dos 

usuários. Isto significa que se faz necessário a mudança dos hábitos de uso da água, 

principalmente nos ambientes da área externa e nos banheiros que não atingiram alto grau de 

percepção.  

Estabelecendo uma comparação dos valores aferidos para o IU de cada ambiente da unidade 

escolar deste trabalho com os encontrados por Ywashima (2005) e Oliveira (2013), percebe-se 

que o único resultado com alto grau de percepção dos usuários nas três pesquisas, foram os 

valores aferidos para a área interna. Com relação aos outros ambientes, o presente estudo 

obteve os melhores resultados, confirmando as análises da faixa de abrangência apresentada 

anteriormente. 

Tabela 5.6.5 Índice de percepção dos usuários para o uso racional da água em diferentes pesquisas. 

 

Ao avaliar o IUescola = 64,5%, ICm = 23 litros/aluno/dia e as condições dos aparelhos 

hidrossanitários constatou-se que não só o modo como a água é utilizada na escola tem 

influência no consumo deste insumo, há também interferência das perdas devido a 

constatação de vazamentos que foram facilmente identificados. 

Verificou-se que nas instalações dos banheiros, uma das torneiras estava mal colocada de 

modo a proporcionar a fácil danificação do aparelho com o uso, Figura 5.6.3. Outra 

apresentava vazamento visível com a formação de poça de água, Figura 5.6.4. Na análise de 

vazamentos dos aparelhos sanitários, alguns apresentaram vazamento nas bacias sanitárias, 

devido a presença de água em volta e nas proximidades do equipamento, Figura 5.6.5. Na área 

externa, a torneira do lavatório tipo calha estava mal posicionada, sendo que seu uso só era 

possível com a correção para a posição, Figura 5.6.6. 

IUbanheiro 50 42,9 43

IUcozinha 80 46,7 70

IUárea externa 55 16,7 0

IUárea interna 100 85 100

Presente 

estudo (2016)
Oliveira (2013) Ywashima (2005)

IU%

Ambientes
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Diante o exposto, considera-se que o consumo de água provavelmente poderia ser menor se 

houvesse a manutenção periódica dos equipamentos hidrossanitários, correção das patologias 

hidráulicas existentes e substituição de equipamentos antigos por outros economizadores. 

Figura 5.6.3 - Torneira do banheiro das alunas frouxa e com vazamento visível. 

 

 

Figura 5.6.4 - Torneira do banheiro dos alunos com vazamento visível. 
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Figura 5.6.5 - Vazamento detectado na bacia sanitária do banheiro das alunas com escoamento de água pelo 

ambiente. 

 

 

Figura 5.6.6 - Torneira do lavatório tipo calha mal posicionada. 

 

 

 

 

 

 



 

6. CONCLUSÃO 

A partir do diagnóstico realizado foi possível perceber que a escola de tempo integral 

analisada necessita de algumas intervenções para se adequar aos padrões estabelecidos nas 

referências adotadas. 

Com os dados obtidos na escola, foi identificado um total de 430 consumidores de água, 

sendo que 375 destes são alunos. Com as medições diárias de consumo e a quantidade de 

alunos frequentadores dos respectivos dias, obteve-se um indicador de consumo médio de 

aproximadamente 23 litros/aluno/dia, concluindo-se que o valor encontra-se acima do 

recomendado por Oliveira (2013), sendo adequado no intervalo de 10 a 20 litros/aluno/dia. 

Para os vazamentos não visíveis, foi realizado somente o teste do hidrômetro, uma vez que a 

caixa de água não apresentava registro de entrada, inviabilizando assim o teste da caixa de 

água. No teste do hidrômetro não foram detectadas perdas no ramal predial, concluindo-se 

assim que há apenas perdas invisíveis. 

As perdas visíveis detectadas, na forma de vazamentos em filetes nas bacias e lavatórios, e de 

gotejamento nas torneiras, representam um índice de vazamentos de 37,5%, ou seja, do total 

de aparelhos hidrossanitários existentes na escola, aproximadamente 37% apresentam 

patologias. Essas perdas foram quantificadas de acordo o recomendado por Oliveira (1999), 

Gonçalves et al., (2005), resultando em uma perda diária de aproximadamente 1,44m³, 

representando um índice de perdas de 30,63%. Ou seja, do total contabilizado de água 

recebida pela escola, apenas 69,37% é efetivamente consumida nas atividades desenvolvidas 

na escola.  

Com o valor da perda diária de 1,44m³, é possível pressupor o valor do novo indicador de 

consumo, caso houvesse intervenções que corrijam as patologias diagnosticadas nos 

aparelhos, de tal forma a suprimir o valor da perda em cada variação de consumo medida. 

Assim, o novo ICm calculado enquadra-se nos valores adequados apresentados nas 

referências adotadas, tendo uma média de 18,50 litros/aluno/dia, demonstrando dessa forma a 

importância da realização da manutenção periódica para garantir o melhor funcionamento 

possível dos aparelhos hidrossanitários e evitar que surjam novas patologias. 

Na avaliação do índice de percepção dos usuários, foram identificados os ambientes nos quais 

são desenvolvidas atividades que acarretam no uso incorreto da água. O banheiro, cozinha e 
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área externa, apresentaram atividades que precisam ser modificadas para que haja diminuição 

do valor do indicador de consumo e consequente preservação do insumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escola, por tratar-se de uma edificação razoavelmente antiga, apresenta alguns déficits de 

infraestrutura, como se pode citar a falta de registro de entrada na caixa de água. A tubulação 

do hidrômetro existente para recebimento de água é ligada diretamente na caixa, existindo 

também os ramais para as torneiras da área externa, e ausência de registro de fechamento. 

Desta forma, quando ocorrem intervenções e eventos de emergência, a única forma de parar o 

enchimento da caixa de água é desligando o registro do hidrômetro. 

A infraestrutura da caixa de água também é precária, o acesso é dificultado. A tampa desta 

encontrava-se em duvidosas condições, podendo assim não vedá-la corretamente, além de 

apresentar rachaduras, e o acesso dá-se apenas por uma escada sem proteção e um telhado 

antigo. Devido à infraestrutura deficiente é que se tornou inviável a realização do teste da 

caixa de água para detecção de vazamentos nesta, pois nas duas tentativas ocorridas, além dos 

riscos físicos para os executantes, a boia se quebrou durante o experimento e causou 

inundação em uma das tentativas, e falta de água em outra, pois foi necessário o desligamento 

do hidrômetro para conter o vazamento. 

Desta maneira, demonstra-se duvidosa a questão da limpeza e manutenção da caixa de água, e 

sugere-se que sejam feitas revisões e devidas correções na estrutura, como a instalação de um 

registro e essencialmente a troca da tampa da caixa. 

Após o cálculo das vazões, sugere-se a troca por torneiras economizadoras ou instalação de 

arejadores, sendo uma ação que reduzirá o consumo independente do modo de utilização do 

usuário. Deve-se pautar também, que apesar de não ter sido feito o registro das vazões das 

bacias sanitárias, estas visivelmente apresentavam vazão muito acima do recomendado, sendo 

necessária como intervenção a regulação na válvula de descarga de cada ambiente que possui 

este tipo de bacia. 

Para o bebedouro do tipo calha, que possui 4 torneiras, segundo os próprios funcionários não 

há manutenção neste, sendo até por tal motivo o não consumo da maioria destes da água 

proveniente da escola. Sugere-se a troca desse tipo de bebedouro, por bebedouros elétricos, 

em que a vazão será maior e não será necessário o contato das mãos para ingestão de água. 
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Ainda, deixa-se registrado a necessidade de manutenção em todo, e qualquer tipo, de 

bebedouro que exista na escola, periodicamente. 

Para que a água desta escola possa ser usada de forma racional, propõe-se que as atividades 

que receberam pontuação mínima e intermediária na análise do índice de percepção dos 

usuários, sejam alteradas. Nos banheiros, sugere-se ensaboar as mãos com a torneira fechada, 

e corrigir os vazamentos visíveis dos equipamentos hidrossanitários. Na cozinha são 

necessárias mudanças na forma como são higienizadas as frutas e hortaliças, visto que esta 

também é a atividade que mais consome água de acordo com a opinião dos usuários. Porém 

está mudança deverá ser implantada seguindo as recomendações da vigilância sanitária, 

mesmo que neste caso o consumo de água ainda seja relevante. Para os alunos, e todos 

funcionários em geral, sugere-se que sejam feitas campanhas de conscientização ambiental, 

relacionadas ao consumo de água, ressaltando a importância do consumo de forma racional e 

preservação do ambiente em que se vive. 

O IU aferido para a área externa indicou a necessidade de mudança no uso da mangueira por 

um regador ou balde para a rega do jardim e da horta e, também, mudança no horário para o 

início da manhã ou no final da tarde, afim de aumentar a eficiência quanto ao período de 

menor evaporação da água. Para a lavagem dos panos de limpeza, indica-se que o enxágue 

seja realizado com água no balde, evitando o desperdício pelo uso de água corrente.  

Em uma análise geral, foi possível perceber uma predisposição dos utentes da escola para as 

questões relativas sobre a importância de utilizar a água racionalmente. Sendo assim, para 

melhorar a qualidade de uso e consumo nos ambientes e aparelhos pontuados, são necessárias 

intervenções na identificação e conserto dos equipamentos hidrossanitários defeituosos ou que 

apresentam más condições de limpeza e uso e de projetos e campanhas de conscientização da 

comunidade escolar quanto a preservação deste insumo.  
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9. ANEXOS 

Anexo 9-1 – Modelo de questionário. 

 

1. Quantas vezes você usa a bacia sanitária por dia, com gasto de água? 

2. Ao utilizar a torneira para escovar os dentes, ela permanece: 

3. Como é realizada a rega de jardim e horta? 

4. Quantas vezes por dia é realizada a rega de jardim e horta?

5. Quantas vezes é utilizado o bebedouro por dia? 

6. Ao utilizar a torneira do lavatório tipo calha, ela permanece: 

1. Como é realizada a limpeza do piso dos banheiros? 

2. Quantas vezes por dia é realizada a limpeza do piso dos banheiros?

3. Como é realizada a limpeza do piso da área externa/interna?

4. Quantas vezes por dia é realizada a limpeza do piso da área externa/interna?

5. Como é realizada a lavagem dos panos de limpeza? 

6. Na sua opinião qual atividade mais consome água na área externa e interna?

Alunos 

Funcionárias da limpeza

1 2 3 4Nenhuma Outro, quantas?

Com  a  torneira  sempre  aberta Com  a  torneira  fechada  durante  a  escovação Não realiza  a  atividade  na  escola

1 2 3 4Nenhuma Outro, quantas?

Mangueira Balde Outra, qual?

1 de manhã 1 de tarde 2: 1 de manhã e 1 de tarde Outro, quantas?

Aberta  somente  o  necessário Aberta mais que o necessário Sempre aberta

Pano e  balde Balde Mangueira Vassoura Outro, qual?

1 de manhã 1 de tarde 2: 1 de manhã e 1 de tarde Outro, quantas?

Pano e  balde Balde Mangueira Vassoura Outro, qual?

1 de manhã 1 de tarde 2: 1 de manhã e 1 de  tarde Outro, quantas?

Máquina  de  lavar Água  corrente Molho, Água  corrente Água  corrente, molho, enxágue

Limpeza  do piso

Rega do 

jardim e 

horta

Lavagem dos 

panos de 

limpeza

Outro, qual?
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1. Quantas vezes você usa a torneira por dia no preparo dos alimentos?

2. Ao utilizar as torneiras, elas permanecem:

3. Como é realizada a higienização de frutas e hortaliças?

4. Como é realizada a higienização de louças, etc.? 

5. Como é realizado o descongelamento da carne?

6. Como é realizada a limpeza do piso?

7. Quantas vezes por dia é realizada a limpeza do piso?

8. Como é realizada a lavagem dos panos de limpeza?

9. Na sua opinião qual atividade mais consome água na cozinha?

1. Quantas vezes você usa a bacia sanitária por dia, com gasto de água? 

2. Ao utilizar a torneira para escovar os dentes, ela permanece: 

3. Quantas vezes  é utilizado o bebedouro por dia? 

4. Ao lavar as mãos, a torneira ela permanece: 

Funcionários de todos os segmentos

Cozinha

1 2 3 4 5 6 Outro, quantas?

Aberta  somente  o  necessário Aberta  mais  que  o  necessário Sempre aberta

AC, molho em cloro, AC Molho cloro, AC AC, molho cloro

Preparo de  alimentos
Limpeza do 

ambiente

Higienização  

de  talheres

Higienização  de  

frutas  e  

hortaliças

Outro, qual?

Pano e  balde Balde Mangueira Vassoura Outro, qual?

1 de manhã 1 de tarde 2: 1 de manhã e 1  de tarde Outro, quantas?

Máquina  de lavar Água  corrente Molho, Água corrente Água corrente, molho, enxágue

Sem  uso de água Em  água corrente Outro

Lava em água corrente Enche a cuba, enxágua em AC
Enche a cuba e lava em AC

1 2 3 4Nenhuma Outro, quantas?

Aberta  durante  o  ensaboamento Fechada  durante  o  ensaboamanento

Com  a  torneira  sempre  aberta Com  a  torneira  fechada  durante  a  escovação Não  realiza  a  atividade  na  escola

1 2 3 4Nenhuma Outro, quantas?


