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RESUMO 
 

A crise ambiental vivida atualmente reflete-se em parte, na crescente escassez de 

recursos necessários à manutenção da sociedade. Recursos esses como água e energia, 

que vem se impondo como uma necessidade ao desenvolvimento. Para tanto, os 

programas de uso racional de água vêm contemplar a redução do seu consumo. Uma das 

principais ações de combate ao desperdício é desenvolver sistemas que reduzam a 

demanda de água potável nas edificações. Nesse contexto o objetivo geral desta 

pesquisa é estimar os usos finais de água potável e assim verificar o potencial de 

economia através de um sistema de aproveitamento de água pluvial, ou reuso de águas 

cinzas, ou equipamentos economizadores, ou combinados em duas escolas do município 

de Florianópolis, Santa Catarina. Para isto foi necessário fazer questionários com 

alunos, entrevistas com funcionários e professores, planilhas de reconhecimento e 

obtenção de dados das escolas. Também foram realizadas medições de vazão, 

vazamentos, volumes despejados por torneiras automáticas e o tempo de acionamento 

das descargas de vaso sanitário. Para cálculo do potencial de economia de água potável 

pelo aproveitamento de água pluvial, fez-se uso do programa Netuno 2.1. No reuso de 

águas cinzas considerou-se como oferta o efluente proveniente das torneiras de 

lavatórios e máquina de lavar roupas. As reduções decorrentes da instalação de 

equipamentos economizadores foram avaliadas para vasos sanitários, mictórios e 

torneiras. Através da metodologia proposta obteve-se um consumo de 

28,81L/dia.pessoa na escola Municipal, o que reflete em um consumo diário de 

4,29m
3
/dia. Já na escola Estadual encontrou-se um consumo de 25,28L/dia.pessoa, o 

que implica em um consumo diário de 6,14m
3
/dia. Nos usos finais destaca-se o vaso 

sanitário como um dos responsáveis pelos maiores consumos de água, sendo que sua 

representatividade foi de 19,60% e 29,79% nas escolas Municipal e Estadual. O 

consumo de água não potável perfaz 25,62% e 74,38% nas escolas Municipal e 

Estadual. No que se refere ao potencial de economia, o resultado mais expressivo 

encontrado foi de 27,83% combinando equipamentos economizadores e captação de 

águas pluviais na escola Municipal e de 72,86% na escola Estadual, combinando a 

mesma metodologia. 

 

Palavras-chaves: Consumo de água, Escolas, Usos finais e Redução do consumo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Considerações Iniciais 

 A água sempre foi considerada de suma importância na existência do ser vivo, 

sobretudo, a água potável. Devido a ela e sua importância que se pode constatar ao 

longo da história a fixação de populações, batalhas, migração de animais ou a extinção 

de outros. Todas as atividades humanas dependem da água, ou seja, a água é insumo 

indispensável à produção e é recurso estratégico para o desenvolvimento econômico. 

Atualmente, ela é dotada de valor econômico, possui legislação que regimenta seu uso 

(lei 9.433/97) e é tema norteador de diversos estudos.  

 A escassez de água em regiões faz sofrer grandes contingentes populacionais, 

mas não se trata apenas de uma realidade brasileira. Dentre as principais causas está o 

crescimento populacional, como destaca a Figura 1.1, onde mostra a população mundial 

nos anos de 1960, 70, 80, 90 e 2000. É tão rápido este crescimento que em 2030 haverá 

oito bilhões de pessoas segundo a FAO (2008). A exemplo do mundo, o Brasil no ano 

de 2007 atingiu uma população de aproximadamente 184 milhões de pessoas, como se 

pode observar na Figura 1.2 com uma taxa de crescimento no período de 1991 até 2000 

de 1,63% de acordo com o censo de 2000 do IBGE (IBGE, 2001). 

 

 

Figura 1. 1. Crescimento da população mundial. 
Fonte: adaptado GEO3 (2003). 
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Figura 1. 2. População brasileira por regiões em 2007. 
Fonte: IBGE (2007). 

 

 Segundo Costa e Junior (2005), pode-se dizer que os três principais fatores que 

contribuíram para o aumento na demanda de água durante o século passado foram o 

crescimento demográfico, o desenvolvimento industrial e a expansão do cultivo 

irrigado. Estes consumos podem ser observados mediante os resultados apresentados 

pela UNEP, Tabela 1.1 (GEO3, 2003). 

 

Tabela 1.1. Consumo de água por setor. 

Local 
Consumo médio anual (%) 

Total (km
3
) 

Agricultura Indústria Uso Doméstico 

Mundial 71 20 9 3.317,00 

América Latina e Caribe 71 11 18 156,95 

Brasil 61 18 21 54,87 
Fonte: adaptado GEO3 (2003). 

 

 Segundo UNEP (2000) o consumo médio per capita de água potável para uso 

doméstico em países desenvolvidos varia de 500 a 800 litros por dia, enquanto que em 

países em desenvolvimento este consumo varia entre 60 e 150 litros. Isto significa um 

consumo que pode chegar a nove vezes menos. Outro dado também evidenciado é a 

diferença entre retirada de água e consumo, chamado em geral de perda, que a nível 

global em 2000 representou quase metade, ou seja, 50% de perda. 

 Para tanto os programas de uso racional de água vêm contemplar a redução do 

seu consumo. Uma das principais ações de combate para tanto desperdício é 

desenvolver sistemas que reduzam a demanda de água potável nas edificações. Logo, 
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para que esta metodologia seja efetiva, deve-se fazer um estudo prévio sobre consumo 

desagregado. Consegue-se assim quantificar o potencial de água que pode ser reduzido 

através da detecção de vazamentos e/ou pela troca de equipamentos economizadores, 

e/ou substituição por água de reuso, e/ou substituição por água pluvial. 

 As escolas e universidades são exemplos de instituições que pertencem ao setor 

público, que segundo Marinoski, (2007) contabilizam consumos e desperdícios de água 

maiores, justamente porque os usuários não são responsáveis pelo pagamento da conta 

de água. Considerando que estes jovens permanecem pelo menos um período do dia nas 

instituições de ensino, (matutino, vespertino ou noturno), mostra-se cada vez mais 

importante uma política de uso racional de água em escolas para o governo Federal, 

Estadual ou Municipal. Isto contribuiria para construir cidadãos mais conscientes e 

comprometidos com a sustentabilidade. 

 Sendo assim, um estudo de tal magnitude poderia trazer economias imensas 

neste setor, tanto nos gastos com contas de água, como no consumo efetivo. Em 

diversos trabalhos pode ser constatado que o consumo de água potável destinada a fins 

não potáveis é alto, como em Proença (2007) onde o potencial de redução chegou a 

86% no melhor caso e 56% no pior caso, isto para dez prédios de escritórios. Para 

Kammers e Ghisi (2006) o potencial foi de 77,4% para dez prédios públicos. Ambos os 

estudos foram realizados em Florianópolis. 

 Para o setor residencial, segundo ANA (2007c), o Brasil em média gasta de seu 

consumo total em atividades que não necessitam água potável aproximadamente 50%. 

Em Blumenau - SC, Coelho (2008) estimou para seis residências unifamiliares uma 

média de 30,6% do total consumido para esses fins. Já em Palhoça - SC Oliveira (2005) 

estimou o consumo médio não potável para duas residências unifamiliares, registrando 

um valor igual a 35%. 

Quanto à tipologia de escola, Marinoski (2007) após ter analisado uma 

instituição de ensino superior em Florianópolis - SC chegou a um percentual de 63,5%. 

Em Ywashima (2005) avaliou-se o consumo em 183 escolas municipais de Campinas - 

SP, sendo elas das categorias CEMEI, EMEI e EMEF assim pode-se constatar um 

consumo elevado nas bacias sanitárias, que apresentaram um consumo de 1.292 litros, 

2.362 litros e 10.947 litros, respectivamente. Logo se conclui que a redução de consumo 

destas tipologias, como de qualquer outra, acarretaria uma sensível redução da retirada 

de água da bacia hidrográfica, ou seja, o nível mais abrangente de uma política de uso 

racional de água. 
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 Este tipo de estudo vem sendo realizado com mais freqüência no Brasil e no 

mundo, porém sobre outras tipologias de edificações que não são as instituições de 

ensino, sobretudo escolas de ensino infantil, fundamental e médio. Apesar de as escolas 

possuírem, geralmente, grandes áreas de telhados e cobertura, o que se traduz em um 

grande potencial de aproveitamento de água pluvial, existem poucos estudos que 

contemplam essa proposta. Com esta tipologia e esta proposta em específico pode-se 

citar os trabalhos realizados por Marinoski (2007); Ywashima (2005). Isto remete à 

necessidade de mais informações relativas a usos finais de água em escolas e 

potencialidades na redução de consumo. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 O objetivo desta pesquisa é estimar os usos finais de água potável e assim 

verificar seu potencial de economia, através de um sistema de aproveitamento de água 

pluvial, ou reuso de águas cinzas, ou equipamentos economizadores, ou combinados, 

em duas escolas do município de Florianópolis, Santa Catarina. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Estimar o consumo mensal médio de água da escola e compará-lo com o 

consumo medido;  

 Estimar o consumo per capita diário em cada escola; 

 Estimar os consumos de água por aparelho sanitário ou atividade; 

 Calcular o consumo de água não potável e assim sugerir soluções para redução 

deste tipo de consumo; 

 Propor a implantação de um sistema de captação de água pluvial, reuso de águas 

cinzas e equipamentos economizadores; 

 Comparar os usos finais estimados antes e depois da aplicação da análise de 

sensibilidade. 
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1.3. Estrutura do Trabalho 

 Este trabalho é composto por cinco capítulos. O primeiro capítulo aborda as 

considerações iniciais, argumentando sobre o consumo de água, a problemática de 

estudo e os objetivos, geral e específicos, assim compondo o início do trabalho. O 

capítulo dois remete à revisão bibliográfica, entrelaçando os mais diversos pontos, 

estudos, metodologias e bibliografias que são pertinentes. Então o capítulo três trata de 

mostrar a metodologia a ser aplicada e suas minúcias para assim compor o capítulo 

quatro onde serão apresentados os resultados propostos nos objetivos. Por fim, este 

trabalho encerra com o capítulo cinco tratando da conclusão, bem como as limitações 

para sua realização e sugestões de propostas para trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. Disponibilidade Mundial de Recursos Hídricos 

 A disponibilidade de recursos hídricos compreende todos os recursos de água 

presentes em uma determinada área ou bacia hidrográfica para qualquer uso. Este item 

se refere à disponibilidade mundial de água. 

 A composição hídrica do planeta Terra está disposta da seguinte forma: 97,50% 

é salgada e apenas 2,50% é doce. Desses 2,50%, 68,90% encontram-se nas calotas 

polares ou na forma de gelo nas cordilheiras. A outra fração está na forma de água doce 

líquida que compreende 31,10%. Desta água doce líquida 96,00% está em águas 

subterrâneas e os outros 4,00% compõem-se de águas superficiais, como ilustrado na 

Figura 2.1 (MMA, 2007). Claramente, se conclui que a quantidade de água disponível 

para consumo é pequena, embora a água encontre-se em movimento cíclico de 

renovação, conhecido como ciclo hidrológico. 

 

 

Figura 2.1. Quantidade de água no mundo e suas reservas. 

Fonte: MMA (2007). 

 

 São muitas as diversidades e desigualdades de cada continente e a água também 

é uma delas. Na Tabela 2.1 se observa a disponibilidade de água doce para cada 

continente.  
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Tabela 2. 1. Disponibilidade de água doce superficial nos continentes. 

Continente Disponibilidade (%) 

Africano 9,48 

Americano 46,53 

Asiático 31,59 

Europeu 6,79 

Oceania 5,61 
Fonte: ANA (2007a). 

 

 Estima-se que em 2050, quatro bilhões de pessoas viverão em países com 

escassez ou carência crônica de água. Isto significa não possuir água para cultivo de 

terras, criação de animais, limpeza, além de ter que usar roupas sujas durante algum 

tempo, ficar com louça suja acumulada e necessidade de percorrer longos trajetos 

diariamente para conseguir água (CLARKE; KING, 2005). 

A Tabela 2.2 será adotada ao longo do trabalho e refere-se a classificação da 

disponibilidade hídrica, de acordo com a UNEP (GEO3, 2002). 

 

Tabela 2.2. Classificação da disponibilidade hídrica segundo o UNEP. 

Classificação 
Disponibilidade Hídrica 

(m
3
/per capita.ano) 

Muito Alta Maior que 20.000 

Alta 10.000 - 20.000 

Média 5.000 - 10.000 

Baixa 2.000 - 5.000 

Muito Baixa 1.000 - 2000 

Catastroficamente Baixa Menor que 1.000 
Fonte: GEO3 (2002). 

 

 

2.2. Disponibilidade Nacional de Recursos Hídricos 

 O Brasil é o maior país da América do Sul, ocupando quase metade da superfície 

do continente, é o quinto maior país do mundo. A disponibilidade de recursos hídricos 

brasileira é qualificada como umas das melhores se não a melhor. É justamente no 

Brasil onde se encontra o maior rio do mundo, o Rio Amazonas, dois dos maiores 

reservatórios de água subterrânea, o Aqüífero Amazonas e o Aqüífero Guarani e rios em 

sua maioria de planalto, o que confere um alto potencial hidrelétrico.  

 O Brasil é um país privilegiado, pois apenas seis dos 27 estados brasileiros se 

encontram com disponibilidade “Muito Baixa” perante classificação da ONU, conforme 
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mostra a Tabela 2.2. Cinco deles pertencem ao semi-árido brasileiro e compõem uma 

pequena parcela do território nacional. Outros dez estados possuem disponibilidade 

“Muito Alta” e compõem a maior extensão territorial nacional (MMA, 2007). 

 De acordo com o CNRH atualmente são 12 regiões hidrográficas no país, 

ilustradas na Figura 2.2.  

 

 

Figura 2.2. Regiões hidrográficas do Brasil. 

Fonte: ANA (2007b). 

 

 A produção média hídrica anual brasileira é 5.660km
3
, em outras unidades, 

21L/s.km
2
. Na Tabela 2.3 pode-se observar as contribuições das bacias hidrográficas 

brasileiras. 
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Tabela 2.3. Vazão em m
3
/s de cada região hidrográfica. 

Região Hidrográfica 
Área Territorial 

(km
2
) 

Vazão média 

(m
3
/s) 

Total do País 

(%) 

Amazônica 3.869.953 131.947 73,6 

Tocantins-Araguaia 921.921 13.624 7,6 

Atlântico Nordeste 

Ocidental 
274.301 2.683 1,5 

Parnaíba 333.056 763 0,4 

Atlântico Nordeste 

Oriental 
286.802 779 0,4 

Rio São Francisco 638.576 2.850 1,6 

Atlântico Leste 388.160 1.492 0,8 

Atlântico Sudeste 214.629 3.179 1,8 

Atlântico Sul 187.522 4.174 2,3 

Uruguai 174.533 4.121 2,3 

Paraná 879.873 11.453 6,4 

Paraguai 363.446 2.368 1,3 

Brasil 8.532.772 179.433 100 
Fonte: Adaptado ANA (2007b). 

 

 Felizmente têm-se motivos dos quais se orgulhar da disponibilidade de recursos 

brasileira, mas mesmo o Brasil sendo detentor de 13,8% de toda água superficial do 

mundo, há que se considerar ainda a importante heterogeneidade da distribuição dos 

recursos hídricos, como é mostrado na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3. Área territorial, distribuição hídrica e população do Brasil por região. 

Fonte: adaptado GHISI (2006b). 
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 Em contraste a tanta abundância, o Brasil é um país com péssimas e poucas 

instalações de saneamento básico, isto aliado aos usos e abusos sobre a água e as 

mudanças climáticas globais, propiciam um cenário de situações antes nunca 

imaginadas. Uma projeção feita por Ghisi (2006), para a disponibilidade hídrica para as 

regiões brasileiras até 2100, mostrada na Figura 2.4, evidencia o quanto se têm que 

adotar medidas que contemplem os usos racionais de água. Uma análise feita pelo 

mesmo autor, diz que sem a implementação de programas de conservação dos recursos 

hídricos nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, estas podem chegar à condição de 

“catastroficamente baixa”, mostrada na Tabela 2.2.  

 

 

Figura 2.4. Previsão de recursos hídricos prevista para 2100 para cada região 

brasileira. 

Fonte: GHISI (2006b). 

 

 

2.3. Consumo de Água 

 Gonçalves (2006) expressa o consumo de água através da Equação 1:  

 

Consumo = uso + perda + desperdício  (Eq. 1) 

 

 Uma equação didaticamente simples, que se enquadra em qualquer utilização e 

dela se podem tirar várias conclusões a respeito de como ocorre o uso da água. 
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 Em face às grandes demandas agrícolas este setor é o que consome o maior 

volume de água, seguido da indústria e por último o doméstico. Certamente em algumas 

localidades esses valores podem inverter-se. 

 Umas das formas mais usadas por pesquisadores nacionais e internacionais para 

se comparar o consumo de água é através do consumo diário de cada pessoa, que de 

maneira simplificada nada mais é do que estimar o consumo total e dividir pelo total de 

consumidores e pelos dias que este consumo ocorre. 

2.3.1. Consumo mundial de água  

 O consumo de água no mundo sem dúvida vem aumentando. Em 1900 eram 

consumidos 579km
3
, em 2000 foram 3.973km

3
 e para 2025 espera-se um consumo de 

5.235km
3
 (CLARK; KING, 2005). Os mesmos autores afirmam que a demanda 

doméstica é em média nos países ricos é de 800 litros diários, mas é uma realidade 

totalmente destorcida quando comparados a países como a Etiópia que o consumo 

diário é de um litro. Segundo a ONU, em ANA (2007a) os seis maiores consumidores 

de água, somando todos seus usos, são Índia com 552km
3
/ano, China com 500km

3
/ano, 

Estados Unidos com 467km
3
/ano, União Européia com 245km

3
/ano, Paquistão com 

242km
3
/ano e Rússia com 136km

3
/ano. 

 A irrigação é fundamental na produção de alimentos, representam um terço da 

produção total de alimentos, em países em desenvolvimento cerca de 40% das águas 

doces renováveis são utilizadas para esta atividade. Porém, ela acarreta grandes 

prejuízos no solo, como salinização, contaminação por fertilizantes e encharcamento. 

Dentre as sugestões para reduzir esses impactos está o manejo adequado do solo ou a 

utilização das águas residuais tratadas (CLARKE; KING, 2005). 

 Como o próprio nome diz, em países industrializados a indústria representa o 

maior consumo de água, em média 130m
3
 de água por pessoa anualmente. O anseio 

pela industrialização e pelo título de país “industrializado” traz grandes aumentos neste 

setor. Existem dois pontos antagônicos neste processo, o positivo é que a eficiência no 

consumo de água na indústria é ótimo, alcançando 70 vezes mais que a agricultura. O 

negativo é que o efluente é altamente poluente e em países de terceiro mundo, em 

média, 70% deste resíduo produzido são descartados nas águas fluviais sem tratamento 

prévio (CLARKE; KING, 2005). Alguns consumos de água em processos industriais 

podem ser observados em ANA (2007c) e Von Sperling (1996). 
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2.3.2. Consumo nacional de água 

 No documento feito pela ANA (2007b), estão expressos os consumos por setor 

no ano de 2000 que somaram um total de 814m
3
/s como é ilustrado na Figura 2.5. 

Assim como na maior parte dos países a irrigação possui uma fatia expressiva do 

consumo de água e que aumenta proporcionalmente com as áreas irrigadas ao longo dos 

anos. No ano de 1996 foram cultivados 3,1 milhões de hectares e no ano de 2000, 3,7 

milhões de hectares, isso representa uma área de 37.000km
2
. Outro dado que comprova 

isto são os números de outorgas concedidas para captação de água para irrigação, do 

total de 70.660 outorgas, cerca de 55% delas são destinadas a esta atividade. (ANA, 

2007b). 

 

 

Figura 2.5. Consumo de água por setor no Brasil. 

Fonte: ANA (2007b). 

 

 O mesmo documento mostra para o Brasil, valores mínimos e máximos de 

demanda de água em função da população, como indicados na Tabela 2.4 (ANA, 

2007b). Outra aproximação mais precisa sobre o consumo brasileiro é dado em litros 

por pessoa por dia e é feito pelo SNIS para cada região, mostrados na Tabela 2.5.  
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Tabela 2.4. Retiradas médias por habitantes e por faixas populacionais. 

Faixa populacional 
Demanda

*
 (L/habitante.dia) 

Mínimo Máximo 

< 10.000 120 320 

10.000 – 100.000 150 340 

100.000 – 500.000 180 360 

> 500.000 200 380 
*No trabalho original a demanda em questão é chamada de retirada, mas por uniformidade neste trabalho 

resolveu-se adotar como demanda. 

Fonte: ANA (2007b). 

 

Tabela 2.5. Consumo de água por região no Brasil. 

Regiões brasileiras 
Índice de consumo médio  

(L/habitante.dia) 

Sudeste 174,0 

Centro-Oeste 133,6 

Sul 124,6 

Norte 111,7 

Nordeste 107,3 

Brasil 141,0 

Fonte: SNIS (2004). 

 

Desta tabela se pode destacar a diferença do padrão do consumo brasileiro ao de 

países ricos que varia de 500 a 800 litros, como já mencionado. 

 

 

2.4. Desperdício de Água Potável 

 Sem dúvida os maiores desperdícios de água se encontram em vazamentos na 

rede pública e nas tubulações internas das residências. Outros desperdícios podem ser 

associados ao mau uso, como banho prolongado, limpeza de carro, louças e higiene 

pessoal, além de gastos inerentes ao processo de consumo ao executar a função. 

 As cidades de países em desenvolvimento costumam perder 40% da água 

retirada através de vazamentos em tubulações. Nas casas, as torneiras que pingam 

podem desperdiçar mais água do que a utilizada para cozinhar ou beber, e quase 30% do 

consumo doméstico se perde em vazamentos nas descargas de vasos sanitários 

(CLARKE; KING, 2005). 
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 Estes dados também se confirmam para o Brasil, que acumula perdas que variam 

entre 40% e 60% do total da água tratada, devido aos sistemas de coleta, tratamento e 

distribuição de água do país, que parte considerável deles são antigos e com sérios 

problemas de manutenção (MMA, 2006).  

 

 

2.5. Uso Racional de Água  

 Segundo Gonçalves (2006) o uso racional da água objetiva o controle da 

demanda, através da redução do consumo, preservando a quantidade e qualidade da 

água para as diferentes atividades consumidoras. 

 O desenvolvimento das questões ambientais, bem como os movimentos 

ambientalistas, já vem ocorrendo posteriormente à segunda guerra mundial, sendo mais 

intensos em países desenvolvidos. Entre as várias problemáticas levantadas pelos 

mesmos, as questões de acesso à água e seu uso sempre foram muitos discutidos. 

Concomitantemente, a engenharia que trabalha com a área de recursos hídricos também 

vem evoluindo devido a essas pressões ambientais globais. Uma análise mais 

cronológica desse processo pode ser observada em Hespanhol et al. (2000). 

 Em conseqüência dessa pressão, várias organizações internacionais foram 

surgindo e vêm realizando programas, propostas, cartas, documentos, a fim de tornar o 

uso racional de água um fato inerente na política internacional, nacional e local.  

 Tornar-se-ia extenso demais descrever todas as propostas e objetivos dessas 

organizações. Então segue um resumo de quais instituições realizam alguma atividade 

desse tipo: ONU, com seus mais diversos programas e organizações tais como (OMC, 

OMS, UNFCCC, UNEP, UNESCO, WWAP) e outras que merecem destaque como 

AWWA, GWP, GEMS/Water, Agenda 21, SIAGUA. Além dessas iniciativas existem 

vários acordos internacionais em prol do meio ambiente abordando várias premissas, 

muitas delas sobre água como foi destacado pela FAO em seu documento sobre 

monitoramento da água, no qual, ela cita os acordos e eventos mundiais realizados a 

cada ano no período de 1972 a 2006 (FAO, 2006). 

 Na esfera nacional as que podem ser destacadas são MMA, PNRH, SNIS, ANA 

e alguns programas como PNCDA, PMSS, PURA, águapura, Pró-Água, PROSAB, sem 

citar as diversas ONGs. Muitos destes programas surgem a partir do cumprimento dos 

tratados assinados internacionalmente pelo Brasil. Como exemplo vale citar a criação 
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do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) em 2006. Com isto, o país atendeu a 

uma das metas da Agenda da Cúpula de Johanesburgo (Rio+10) de elaboração de 

planos de gestão integrada de recursos hídricos (MMA, 2006). 

 Uma análise sobre estes programas seria interessante, tanto para aqueles que são 

propostos pelo mundo, dos quais alguns o Brasil também é signatário, ou mesmo sobre 

aqueles dos quais são realizados no Brasil. Essa análise permearia sua viabilidade, 

desde seu planejamento até execução. Assim se teria um parecer sobre aqueles que são 

bons ou não e em quais situações cada um se adéqua. 

 Vale destacar ainda que o mundo está no decano internacional de comemoração 

da água de 2005 a 2015 e que 2008 foi o ano internacional do saneamento básico 

(ONU-AGUA, 2008). 

 Outro meio de alcançar o uso racional da água é a educação ambiental. Porém 

esta construção didática geralmente ocorre nas escolas, que de fato é um ótimo local 

para disseminar a idéia do uso mais consciente dos recursos naturais, bem com dos 

recursos hídricos. Logo, deve-se aproveitar este meio, já que é através das crianças que 

se constrói o futuro e assim tem-se a real importância de discutir tais problemáticas, e 

conseqüentemente pontualmente estender estas informações através delas aos lares e a 

toda sociedade. 

 Por fim não menos importante está a concessionária de abastecimento de água 

potável que possui a outorga de exploração dos mananciais e que de fato, pouco faz 

para contribuir na redução da captação de água. Justo estas empresas que tem maior 

potencial para efetivar um programa de uso racional da água acabam deixando de lado a 

obrigação de preservar e ficam apenas em prol do lucro. 

2.5.1. Aproveitamento de água pluvial 

 Mais do que uma tendência isolada, a utilização da água pluvial vem sendo 

considerada como fonte alternativa de água para fins potáveis e não potáveis. São 

diversas as vantagens. Pode-se citar a prevenção de enchentes, irrigação, abastecimento 

público, rega de jardins, limpeza, prevenção de incêndios e muitas outras.  

 Só no Brasil perdem-se anualmente somas altas, provavelmente superiores a um 

bilhão de dólares com enchentes, problema este que poderia ser amenizado com o 

incentivo a captação de água das chuvas (HESPANHOL et al., 2000). 

 Estudos provenientes da Austrália denotam que os sistemas de aproveitamento 

de água pluvial proporcionam uma economia no consumo de água nas residências de 

45% e na agricultura 60%. Este mesmo estudo mostra que no sul da Austrália, 82% da 
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população rural utilizam algum sistema de captação de água pluvial como fonte 

primária de abastecimento, enquanto apenas 28% da população urbana o fazem 

(HEYWORTH et al., 1998 apud GOLÇALVES, 2006) 

 De acordo com Gonçalves (2006) a captação de água pluvial é um recurso pouco 

explorado no Brasil, mas vem crescendo, sobretudo na região semi-árida, que tem 

recebido grandes investimentos. Este mesmo autor reúne dois estudos de caso no âmbito 

do programa PROSAB, um na cidade de Vitória - ES e outro em Florianópolis - SC. 

 Em Vitória, a pesquisa não se ateve a aspectos quantitativos, e sim qualitativos, 

já em Florianópolis o estudo contemplou os dois. Este último utilizou como área de 

captação o telhado da residência que contém uma área de projeção de 35m
2
, a mesma se 

encontra no bairro Ratones, no norte da Ilha. A residência é unifamiliar e ocupada por 

três habitantes, sendo que a água capitada da chuva serviu apenas para demanda apenas 

do vaso sanitário. O consumo médio de cada habitante para o vaso sanitário foi 

estimado em 40L/hab.dia totalizando 120L/dia. Após o estudo da precipitação 

pluviométrica e dimensionamento do sistema pode-se constatar resultados positivos a 

respeito da eficiência, apresentando uma média de captação de 166,25L/dia e assim 

atendendo a necessidade dos habitantes, exceto nos mês de junho onde ocorreu uma 

estiagem, como afirma o autor (GOLÇALVES, 2006). 

 Hernandes et al. (2004) realizaram um estudo de implantação de um sistema de 

captação e aproveitamento em uma residência na cidade de Ribeirão Preto - SP. Nesta 

residência, funções como descarga de vasos sanitários, lavação de carros, pisos e 

irrigação de um jardim com 200m
2
 foram supridas com água pluvial. Para atender as 

atividades acima citadas foi utilizado como área de captação o telhado da casa e o 

telhado de uma edícula, totalizando 350m
2
. O consumo destes aparelhos sanitários 

sanitários e atividades totalizaram, após estudos, 10m
3
. Então foi feito o estudo de 

precipitação e chegou-se através do Método de Rippl a um volume para a cisterna de 

11,25m
3
. A análise de custo do sistema foi orçada em R$ 4.518,86, com um período de 

retorno de seis anos e nove meses. 

 Batista e Ghisi (2005) também realizaram estudos para redução do consumo de 

água potável através da captação de água pluvial em Santana do Ipanema - AL, no 

sertão do estado. Para tanto consideraram que as duas residências unifamiliares de 

quatro habitantes possuíam um consumo diário segundo o consumo médio per capita de 

água do município, correspondente a 111,47 litros. A residência denominada Residência 

1 possuía uma área de cobertura igual a 50m
2
 e a outra de 100m

2
,
 
chamada Residência 
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2. Diante dos longos períodos de estiagem característicos do clima local, o volume dos 

reservatórios foi calculado com base no número de dias consecutivos com chuva, a fim 

de armazenar a maior quantidade de água possível na estação chuvosa, para então ser 

usada na estação seca.  

 A metodologia previa varias estimativas em cima do volume dos reservatórios e 

a ociosidade do mesmo na estação seca. Sendo assim na primeira estimativa, obteve-se 

um volume igual a 600 litros e com o auxílio do programa computacional Netuno 

analisou-se o potencial de economia de água tratada resultante desse volume estimado, 

obtendo-se percentuais de economia iguais a 8,7% e 11,5%, respectivamente para as 

Residências 1 e 2. Então após mais estimativas os autores puderam observar que em 

ambos os casos, a partir de um determinado volume, os percentuais de economia se 

estabilizam. Tais limites corresponderam a 10.000 litros no caso da Residência 1 e 

30.000 litros no caso da Residência 2, obtendo-se percentuais máximos de economia de 

água tratada iguais a 13,3% e 26,6%, respectivamente. 

 Entres os pontos levantados na conclusão ressalta-se que a Residência 2, embora 

tenha o dobro de área de captação a redução no consumo não apresenta valores 

equivalentes, porém se observado o stress hídrico que a localidade passa durante muitos 

meses a atividade de captação de água pluvial torna-se essencial. 

 Oliveira (2005) contempla mais um estudo e analisa a viabilidade de 

implementação de um sistema de captação de água das chuvas para duas residências em 

Palhoça - SC, denominadas 1 e 2. Sendo que para tal estudo foi necessário saber os 

hábitos de consumo dos habitantes das residências.  Com isto foi possível estimar o 

potencial de redução no consumo, assim a água capitada da chuva serviria para 

abastecer a máquina de lavar roupas e o vaso sanitário em ambas as residências. Sendo 

que a necessidade diária para uma família de três moradores na residência 1 e dois 

moradores na residência 2, foi de 210,5 litros e 95,1 litros diários, aproximadamente 

36,6% e 33,8% do consumo total. Para suprir esta demanda foram utilizadas como área 

de captação os telhados das casas, contando com uma área de 203,8m
2
 na residência 1 e 

212,4m
2
 na residência  2. O período de retorno do investimento ficou de 21 anos e 67 

anos para as residências 1 e 2, respectivamente. 

 Uma pesquisa, com 800 entrevistas, perguntando a opinião social na cidade João 

Pessoa - PB sobre sistemas de aproveitamento de água pluvial, feita por Athayde et al. 

(2008), revela que 66,1% da população têm conhecimento sobre a utilização da água 

pluvial, dos quais 54,37% a utilizam, mesmo que eventualmente. Incluindo o percentual 



18 

de entrevistados que utilizariam águas pluviais em residências caso tivessem 

conhecimento da opção, a parcela de utilização aumentaria para dois terços da 

população, o que demonstra um alto nível de aceitação da opção. Neste trabalho 

também foi realizado um estudo de caso a respeito da viabilidade econômica da 

utilização de um sistema de aproveitamento da água pluvial. Para tanto foram 

considerados três tipos padrão de residências, com níveis sócio-econômicos distintos: 

um popular, um médio e um alto. Para o atual cenário de tarifas, há evidências de que o 

aproveitamento de águas pluviais no âmbito predial e para residências de padrão 

popular e médio é uma alternativa economicamente inviável. Para o padrão alto, em 

virtude do valor mais elevado da tarifa e das quantidades maiores de águas pluviais 

utilizadas, a alternativa é economicamente viável, com valor presente líquido variando 

de R$ 1.278,17 a R$ 2.254,00, razão custo/benefício variando de 1,30 a 1,47, e período 

de retorno variando de 8,17 a 10,19 anos. 

 Ghisi e Ferreira (2006) realizaram estudos semelhantes ao de Oliveira (2005), 

porém para um residencial composto por três blocos de prédios, localizado em 

Florianópolis - SC. Após o levantamento dos usos finais de água, que podem ser vistos 

no item 2.6.1, foram considerados três cenários distintos: aproveitamento de água 

pluvial; reuso de águas cinzas; aproveitamento de água pluvial e reuso de águas cinzas 

combinados. Considerando o terceiro cenário, os potenciais de economia de água 

encontrados foram de 36,7%, 37,9% e 42,0% para os três blocos de apartamentos 

investigados (A, B e C, respectivamente). Porém é possível suprir, com um tanque de 

10.000 litros apenas com água das chuvas, um percentual de 14,7%, 15,6% e 17,7%, 

respectivamente para os blocos A, B e C, sendo que estes volumes seriam destinados as 

descargas, lavação de roupas e limpeza. 

 Como visto anteriormente o aproveitamento de água pluvial apresenta bons 

resultados de economia no consumo, porém o custo/benefício pode ser desfavorável 

para determinadas tipologias, apresentando períodos longos de retorno para residências 

unifamiliares. Isto porque existe a falta de incentivo a sistemas como este por parte das 

autoridades competentes e também a cobrança de taxas mínimas sobre o consumo de 

água por parte das concessionárias. Isto já não ocorre em residências ou em tipologias 

onde a área de captação é grande como em estádios, aeroportos, rodoviárias, ginásios 

entre outros. 
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 Em suma, o Brasil é um país em potencial por possuir uma precipitação média 

anual de 1.791mm, variando de 800mm no semi-árido e 2.500mm na Amazônia. A 

Figura 2.6 mostra a distribuição de precipitação no Brasil (ANA, 2007b). 

 

 

Figura 2.6. Isoetas de precipitação no Brasil. 

Fonte: ANA (2007b). 

 

 Logo, percebe-se atualmente que diferentes setores da sociedade, principalmente 

as empresas, passam a ver o aproveitamento da água pluvial como rentável. Buscando 

utilizar este recurso visando o retorno na economia de água, além do apelo ao marketing 

uma vez que estas práticas se inserem nos conceitos de empresas com responsabilidade 

social e ambiental. 

2.5.2. Equipamentos economizadores 

 O impulso na área de equipamentos economizadores ocorreu em meados da 

década de 80 gerado pela escassez e altos custos da água nos Estados Unidos e Grã-

Bretanha. Este avanço ocorreu à medida que os estudos sobre consumo de água em 

aparelhos sanitários domésticos foram crescendo gerando uma série de normas, 
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sobretudo nas descargas sanitárias, já que este foi considerado como aparelho que mais 

consome água (GONÇALVES, 2006). 

 O uso destes tipos de aparelhos sanitários é verificado em edificações de alto 

padrão como shopping centers, aeroportos, estações rodoviárias e casas particulares de 

luxo, devido ao custo elevado inerente ao processo de automação e industrialização 

desses aparelhos sanitários, entretanto algumas tecnologias já estão tornando estes 

equipamentos mais baratos e de maior acesso. 

 No Brasil os estudos e avanços foram gerados pelo IPT e parcerias com os 

fabricantes de louças. Analogamente o vaso sanitário também representa um consumo 

expressivo de água no Brasil variando de 18% e 24% se adotando descargas com 

volumes de nove litros e doze litros, respectivamente (GONÇALVES, 2006).  

 O chuveiro também ganha grande destaque nesse cenário, embora o consumo 

deste aparelho varie bastante devido cultura e clima de cada país. No Brasil, em média, 

representa 150L/hab.dia, ou seja, 30% do consumo total (GONÇALVES, 2006). 

 Por fim, estão as torneiras, o aparelho mais comum em qualquer edificação, 

porém este equipamento possui diversas funções o que dificulta buscar soluções de 

redução do consumo de água. Considerando o consumo total de água, as torneiras 

respondem com uma carga de 20% (GONÇALVES, 2006). 

2.5.3. Reuso de água 

 Águas cinzas é o efluente doméstico que não possui contribuição do vaso 

sanitário e pia de cozinha, ou seja, os efluentes gerados pelo uso de banheiras, 

chuveiros, lavatórios, máquinas de lavar roupas em residências, escritórios comerciais, 

escolas, entre outras (ANA, 2005). 

 Em face às grandes demandas agrícolas o reuso pode e deve constituir-se em 

uma alternativa adequada para racionalizar água, reservando assim água de boa 

qualidade para abastecimento público e outros usos benéficos. Exemplos não faltam 

para legitimar o reuso de águas na agricultura, mas infelizmente ainda é uma atividade 

pouco adotada nos países e de grandes discussões pela comunidade científica e difícil 

aceitação da sociedade. Logo, esta metodologia de uso racional de água implica em 

trabalhar com o psicológico do consumidor. 

 Sobre um olhar quantitativo o reuso de água cinzas é mais viável que a captação 

de água pluvial, devido principalmente pela incerteza da ocorrência de precipitação, o 

que implica em armazenar grandes quantidades. Já as águas cinzas possuem padrões de 
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produção mais regulares devido ao uso diário dos aparelhos sanitários (GONÇALVES, 

2006). 

 Embora aporte um impacto significativo na redução de consumo de água em 

média 15% e 30%, o aproveitamento de águas residuais demandam um investimento 

significativo nas edificações, tanto na fase de projeto como nas que necessitam de 

reforma para implementação. Para tanto devem ser consideradas uma rede de 

abastecimento dupla, dois reservatórios de água e um sistema de tratamento para águas 

residuais antes do uso. Contudo os investimentos, operação, manutenção e retorno 

dependem dos tipos de instalações e condições locais (GONÇALVES, 2006). 

 Fiori et al. (2005) em uma pesquisa preliminar em 20 apartamentos na cidade de 

Passo Fundo - RS calculou o volume de águas cinzas gerado por cada apartamento em 

uma semana, sendo este de aproximadamente 4.697 litros. Os aparelhos sanitários que 

são abordados em tal cálculo são a máquina de lavar roupas, chuveiro, pia da cozinha, 

lavatório, máquina de lavar louça e tanque. Os volumes de contribuição de cada 

aparelho podem ser vistos na Figura 2.7. 

 Inerente ao processo de pesquisa pode-se perceber o volume alto gasto nestas 

atividades e também a redução de gastos se a água de reuso tivesse um destino 

adequado como os apresentados anteriormente. 

 

 

Figura 2.7. Oferta de água em litros para reuso em apartamentos de Passo Fundo - 

RS. 

Fonte: FIORI. et al. (2005). 
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 Como exemplo de edificações que optaram por fazer reuso posterior a 

construção da edificação está o Comfort Suites Macaé no Rio de Janeiro - RJ. O hotel 

tinha um consumo diário de 44,0m
3
/dia e a demanda de vasos sanitários totalizavam 

13,3m
3
/dia (vaso sanitário com descarga de 8L). Com a instalação do sistema o 

consumo reduziu em 30% e o retorno do investimento ficou em 50 meses 

(GONÇALVES et al., 2004 apud GONÇALVES, 2006). 

 Atualmente é difícil encontrar residências unifamiliares que operem com sistema 

de reuso para abastecimento, porém a redução no consumo é altíssima como no caso de 

uma residência em Ratones - SC, onde este percentual atingiu 60% apenas com a água 

cinzas proveniente do lavatório, chuveiro e do tanque de lavar roupas.  

 Em Oliveira (2005) o estudo contemplou duas residências na localidade da 

Palhoça - SC, denominadas 1 e 2. O volume diário de água disponível para ser utilizado 

como reuso foi obtido do consumo no chuveiro, lavatório, para fazer a barba e na 

máquina de lavar roupa, totalizando, para a residência 1, aproximadamente 240,0 litros, 

o que equivale a 41,9% do consumo total da residência. Com esta água pode-se 

abastecer somente o vaso sanitário, sendo que este aparelho demanda uma necessidade 

diária de 175,0 litros, cerca de 30,4% do consumo da residência. Na residência 2, há 

disponível para reuso 170,1 litros/dia, cerca de 61,0% do consumo total da residência, e 

o volume diário necessário para abastecer os vasos sanitários é de 62,2 litros, ou seja, 

25,6% do consumo da residência. Observando-se estes valores, pode-se concluir que o 

volume diário disponível para o reuso é suficiente para o abastecimento dos vasos 

sanitários por dois dias. Para este estudo o período de retorno do investimento ficou em 

17 anos e 61 anos paras as residências 1 e 2, respectivamente. 

 Estes longos períodos de retorno devem-se aos mesmos motivos citados 

anteriormente para captação de água pluvial. 

 

 

2.6. Usos Finais de Água  

 Existem vários fatores que determinam o consumo de água residencial, os quais 

dependem do clima da região, renda familiar, número de habitantes, características 

culturais, desperdício e valor da tarifa (GONÇALVES, 2006).  

 Fazendo uma análise generalizada dos usos que a água pode ter para utilização 

humana estão o abastecimento humano, abastecimento industrial, irrigação, 
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dessedentação de animais, caracterizados como usos consuntivos e recreação, geração 

de energia elétrica, pesca, diluição de despejos e muitos outros, chamados de não 

consuntivos. O significado da palavra consuntivo quer dizer que existem perdas, no que 

é retirado e no que retorna ao sistema natural (MOTA, 1997). 

 Estes usos finais podem ser caracterizados em potáveis e não potáveis. Uma 

definição simples do que seria essa distinção, é que em águas potáveis o uso está 

diretamente ligado à ingestão e saúde do indivíduo, ou seja, cozinhar, beber e higiene 

pessoal. Para tanto deve seguir os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação. 

Já os usos não potáveis são aqueles que não conferem risco a saúde tais como lavação 

de roupas, carros, calçadas, descargas de vasos sanitários, irrigação, entre outros que 

devem seguir a legislação coerente com seu uso. 

 Os estudos de usos finais de água são relativamente recentes no Brasil, sendo 

que os primeiros estudos significativos iniciaram na década de 90 (PROENÇA, 2007). 

2.6.1. Usos finais de água em edificações 

 Considerando as mais diversas tipologias de edificações as que mais motivam 

pesquisas na área sobre consumo desagregado, são as residências unifamiliares, 

edifícios que atendem as mais diversas funções e as indústrias. Von Sperling (1996) fez 

um resumo de várias autorias sobre algumas tipologias de edificações mais comuns para 

mostrar o quanto cada uma delas consome de água como segue na Tabela 2.6. 

 

Tabela 2.6. Consumo de água típico de alguns estabelecimentos comerciais. 

Estabelecimento Unidade 
Faixa de Vazão 

(L/unidade.dia) 

Aeroporto Passageiro 8 - 15 

Alojamento Residente 80 - 150 

Banheiro público Usuário 10 - 25 

Bar Freguês 5 - 15 

Cinema/teatro Assento 2 - 10 

Escritório Empregado 30 - 70 

Hotel 
Hóspede 100 - 200 

Empregado 30 - 50 

Indústria Empregado 50 - 80 

Lanchonetes Freguês 4 - 20 

Lavanderia - comercial Máquina 2.000 - 4.000 

Lavanderia - automática Máquina 1.500 - 2.500 

Loja 
Banheiro 1.000 - 2.000 

Empregado 30 - 50 
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Tabela 2.6. Consumo de água típico de alguns estabelecimentos comerciais. 

(Continuação). 

Estabelecimento Unidade 
Faixa de Vazão 

(L/unidade.dia) 

Loja de departamento 

Banheiro 1.600 - 2.400 

Empregado 30 - 50 

m² de área 5 - 12 

Posto de gasolina Veículo serviço 25 - 50 

Restaurante Refeição 15 - 30 

Shopping Center 
Empregado 30 - 50 

m² de área 4 - 10 
Fonte: VON SPERLING (1996). 

 

 As Tabelas 2.7 e 2.8 reúnem vários consumos desagregados domésticos dos 

mais diversos países e diversos autores para fins de comparações sobre os estudos de 

usos finais de água. 

 

Tabela 2.7. Usos finais de água domésticos em países industrializados, em 2003. 

Atividade Consumo (%) 

Descarga em vaso sanitário 30 

Higiene pessoal 35 

Lavação de roupa 20 

Cozinha e água de beber 10 

Limpeza 5 
Fonte: CLARKE; KING (2005). 
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Tabela 2.8. Usos finais de água domésticos em vários países do mundo. 

Aparelho 

País 

Suíça E.U.A 
Boulder-

Califórnia 

Reino 

Unido 
Colômbia 

Consumo (%) 

Vaso sanitário 40 40 25,70 37 40 

Chuveiro 37 30 17,13 37 30 

Banheira - - 1,71 - - 

Lavatório - - 15,42 - - 

Cozinha 6 10 - 
4 

5 

Beber 5 - - - 

Limpeza - - - - 15 

Limpeza de piso ou pátio 3 - - - - 

Lavação de pratos - 
15 

3,27 11 10 

Lavação de roupas 4 24,45 11 - 

Lavação de automóveis 1 - - - - 

Rega de jardim 3 - - - - 

Vazamentos - 5 12,31 - - 

Outros 1 - - - - 

Total 100 100 100,00 100 100 
Fonte: adaptado SABESP (2008). 

 

 Uma aproximação da realidade brasileira do consumo sobre cada aparelho pode 

ser vista na Figura 2.8 que demonstra o consumo doméstico em um apartamento 

popular na periferia da cidade de São Paulo - SP (GONÇALVES, 2006). Em 

comparação as outras literaturas nacionais e internacionais o consumo do chuveiro está 

um pouco elevado e o vaso sanitário está relativamente baixa. 

 

 

Figura 2.8. Consumo doméstico de água em um apartamento na periferia de São 

Paulo - SP. 

Fonte: ROCHA et al. (1998) apud GONÇALVES (2006). 
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 Oliveira (2005) estimou o consumo e os usos finais de água para duas 

residências unifamiliares localizadas em Palhoça - SC no período de 1 a 28 de fevereiro 

de 2005. Na Tabela 2.9 podem ser observados os usos finais nas residências.  

 

Tabela 2.9. Usos finais de água em duas residências de Palhoça - SC. 

 

Pontos de utilização 

Consumo mensal de água 

Residência 1 Residência 2 

Litros (%) Litros (%) 

Chuveiro 5.284,3 32,8 3.102,0 45,6 

Lavatório 298,7 1,9 178,3 2,7 

Vaso Sanitário 4.893,7 30,4 1.742,2 25,6 

Barba 130,8 0,8 300,0 4,4 

Lavação de roupa 1.000,0 6,2 560,0 8,2 

Torneira cozinha 4.515,0 28,0 921,6 13,5 

Consumo total 16.122,0 100,0 6.804,0 100,0 

Consumo total diário por morador 202,2 - 147,9 - 
Fonte: Adaptado OLIVEIRA (2005). 

 

 Com uma metodologia participativa, foi possível caracterizar os usos finais 

através de planilhas, onde nelas os moradores anotavam os aparelhos sanitários 

utilizados, motivo, duração e freqüência. Já o consumo foi obtido através da leitura dos 

hidrômetros e comparação com o histórico de consumo fornecido pela companhia de 

abastecimento de água. Mediu-se também a vazão de cada aparelho sanitário. Este 

estudo obteve como média do consumo de água 202,2 litros/pessoa por dia para a 

Residência 1 e 147,9 litros/pessoa por dia para a Residência 2. A partir dos usos finais 

se observa que as descargas das bacias sanitárias e lavação de roupas (usos não 

potáveis) chegam a aproximadamente 35% do consumo total. 

 Coelho (2008) levantou o consumo de seis residências no município de 

Blumenau - SC. A metodologia utilizada foi similar a de Oliveira (2005). Os dados dos 

consumos das seis residências estão detalhados na Tabela 2.10, onde RB é Residência 

Base, R2 a R6, são as outras cinco residências. 

 Observa-se um alto consumo para todas as residências do chuveiro, seguido do 

vaso sanitário e por último da máquina de lavar. Segundo o mesmo autor a demanda 

média de água não potável como vaso sanitário, torneira do tanque e mangueira de 

jardim, para as seis residências foi de 30,6%. Porém se observados singularmente 

obtêm-se demandas mais altas como a da RB de 42,3%. Logo, percebe-se que o 

consumo em atividades como descargas, mangueira de jardim, tanque, torneira externa 
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e até mesmo lavação de roupas poderiam ser abastecidas com água pluvial ou reuso da 

água sem problema algum e assim trazer uma economia considerável. 

 

Tabela 2.10. Usos finais de águas em seis residências de Blumenau - SC. 

Aparelho 
Percentagem média dos usos finais de água (%) 

RB R2 R3 R4 R5 R6 

Torneira do banheiro 7,3 4,7 5,7 11,4 3,4 6,0 

Vaso Sanitário 21,6 9,9 37,2 25,7 19,3 17,3 

Chuveiro 17,5 29,6 29,3 11,4 32,8 53,5 

Torneira da Cozinha 14,4 8,7 9,0 19,4 10,4 11,6 

Mangueira de jardim 13,5 - - - 5,5 - 

Torneira do tanque 7,2 1,4 4,9 2,9 0,5 2,7 

Máquina de lavar roupa 18,5 30,7 13,2 29,0 27,9 8,6 

Ingestão (filtro) - 1,0 0,6 0,3 0,2 0,3 

Torneira externa - 13,9 - - - - 

Total  100 100 100 100 100 100 
Fonte: COELHO (2008). 

 

 De maneira mais geral Tomaz (2000) apud Gonçalves (2006) estimou para 

residências unifamiliares as demandas de água par fins não potáveis, que somam altos 

índices se comparados ao consumo total, como podem ser observados na Tabela 2.11. 

 

Tabela 2.11. Demanda residencial não potável. 

Aparelho Demanda Unidade 

Vaso sanitário 6 – 15 L/descarga 

Máquina de lavar roupas 100 – 200 L/ciclo 

Rega de jardim 2 L/dia.m
2
 

Lavação de carro 80 – 150 L/lavação.carro 

Aparelho Freqüência Unidade 

Vaso sanitário 4 – 6 Descarga/hab.dia 

Máquina de lavar roupas 0,2 – 0,3 Ciclo/hab.dia 

Rega de jardim 8 – 12 Lavação/mês 

Lavação de carro 1 – 4 Lavação/mês 
Fonte: TOMAZ (2000) apud GONÇALVES (2006). 

 

 Barreto (2008) apresenta os resultados de uma pesquisa sobre o levantamento do 

perfil do consumo residencial e usos finais da água realizada, em uma amostra de 

residências localizadas na zona oeste da cidade de São Paulo - SP. Para a realização 

desta pesquisa, foram selecionadas residências que se enquadravam dentro de um 

mesmo nível de consumo de água, na faixa de 15 a 20m
3
/mês, como é o caso da zona 
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oeste da cidade de São Paulo. Dessa maneira foram definidos 100 endereços para os 

quais estava prevista a realização do projeto. Porém até o presente estágio da pesquisa 

foram monitorados sete endereços (residências) distribuídos em três bairros do setor de 

distribuição de água. O projeto tem como metodologia base a instalação de data-logger 

no cavalete de entrada e pontos de utilização para posterior descarga dos dados em 

microcomputadores para análise dos dados. 

 Os resultados estão agrupados em tabelas e gráficos, onde foram extraídos os 

consumos diários, desagregados por ponto de utilização que permitiram definir o perfil 

de consumo. Sendo assim, o chuveiro apresentou 13,9% do consumo total da residência 

seguido sucessivamente da torneira de pia, 12,0%; máquina de lavar, 10,9%; tanquinho, 

9,2%; torneira de tanque com saída para máquina de lavar, 8,3%; caixa acoplada, 5,5%; 

torneira de tanque, 5,4%; e torneira de lavatório, com 4,2%. Outros usos perfazem 

30,6%. O trabalho realizado é mais uma contribuição para ampliar o conhecimento 

sobre o levantamento do perfil do consumo e usos finais da água, propiciando mais 

dados do uso da água em residências. 

 Ghisi e Ferreira (2006) realizaram uma pesquisa para um condomínio residencial 

composto por três blocos de prédios, localizado em Florianópolis - SC. Inicialmente, os 

usos finais de água foram estimados através de aplicação de questionário aos usuários, 

medida da vazão de aparelhos sanitários e obtenção do consumo de água dos 

apartamentos junto à concessionária de água local. Os usos finais podem ser observados 

na Tabela 2.12. Como percebe-se igualmente a maioria das pesquisas, o consumo em 

descargas nos vasos sanitários demanda o maior consumo de água. 

 

Tabela 2.12. Usos finais de água em um residencial de Florianópolis - SC. 

Atividade 
Usos finais (%) 

Bloco A Bloco B Bloco C Média 

Descarga 35,1 29,7 34,8 33,2 

Lavação de louça 33,6 12,1 14,0 19,9 

Chuveiro 16,2 23,2 28,6 22,6 

Lavatório 10,5 23,4 14,0 16,0 

Máquina de lavar roupas 2,0 5,9 6,0 4,7 

Limpeza 2,1 4,5 1,9 2,9 

Cozinhar 0,4 1,2 0,7 0,8 

Total (L/dia) 179,1 133,3 141,4 151,3 
Fonte: GHISI; FERREIRA (2006). 
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 Utilizando uma metodologia semelhante à de Ghisi e Ferreira (2006), Kammers 

e Ghisi (2006) também realizaram o levantamento de usos finais de água em dez 

edifícios públicos, que se encontram localizados em dois bairros distintos na cidade de 

Florianópolis - SC. Após analisados os consumos reais e o número total de pessoas por 

edifícios chegou-se ao consumo per capita, mostrados na Tabela 2.13 junto com a 

população total dos edifícios. Os usos finais de água por aparelho estudado estão 

representados na Tabela 2.14. 

 

Tabela 2.13. População e consumo per capita em dez edifícios públicos de 

Florianópolis - SC. 

Edifício 
População 

Total 

Consumo 

(L/habitante.dia) 

Badesc – Agência de Fomento do Estado de 

Santa Catarina 
165 29,0 

Celesc – Centrais Elétricas de Santa Catarina 1035 67,2 

Crea – Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia 
95 32,9 

Deter – Departamento de Transportes e 

Terminais do Estado de Santa Catarina 
107 31,5 

Epagri – Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural de Santa Catarina 
324 29,7 

Secretaria da Agricultura 197 57,3 

Secretaria da Educação 520 18,3 

Secretaria de Segurança Pública 90 33,1 

Tribunal de Contas 542 28,0 

Tribunal de Justiça 1216 39,8 
Fonte: Adaptado de KAMMERS; GHISI (2006). 
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Tabela 2.14. Usos finais de água em dez edifícios públicos de Florianópolis - SC. 

Edifício 

Uso final (%) 

Vaso 

sanitário 
Mictório Torneira 

Torre de 

resfriamento 

Badesc 55,8 14,3 18,3 --- 

Celesc (Verão) 28,1 29,0 8,9 18,7 

Celesc (inverno) 34,6 35,6 11,0 --- 

Crea 23,0 47,0 24,5 --- 

Deter 66,6 --- 31,2 --- 

Epagri 33,1 43,9 12,5 --- 

Secretaria da Agricultura 

(Verão) 
23,0 13,5 5,5 26,6 

Secretaria da Agricultura 

(Inverno) 
31,4 18,4 7,4 --- 

Secretaria da Educação 70,0 14,3 9,4 --- 

Secretaria de Segurança 

Pública 
78,8 --- 18,4 --- 

Tribunal de Contas 36,4 45,9 14,0 --- 

Tribunal de Justiça 53,2 29,9 8,7 --- 

 

Tabela 2.14. Usos finais de água em dez edifícios públicos de Florianópolis - SC. 

(Continuação). 

Edifício 

Uso final (%) 

Restaurante 
Lavação de 

carros 
Outros 

Badesc --- --- 11,6 

Celesc (Verão) 7,8 2,2 5,3 

Celesc (inverno) 9,5 2,7 6,6 

Crea --- --- 5,5 

Deter --- --- 2,2 

Epagri --- --- 10,5 

Secretaria da Agricultura 

(Verão) 
23,0 1,8 6,6 

Secretaria da Agricultura 

(Inverno) 
31,4 2,4 9,0 

Secretaria da Educação --- --- 6,3 

Secretaria de Segurança 

Pública 
--- --- 2,8 

Tribunal de Contas --- 0,7 3,0 

Tribunal de Justiça --- --- 8,2 

Fonte: KAMMERS; GHISI (2006). 

 

 Com estes dados se constata que o responsável pelo maior consumo é o vaso 

sanitário com valores entre 23,0% e 78,8%, seguido dos mictórios com valores entre 
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13,5% e 47,0%. Os mesmos autores calcularam o consumo de água não potável, sendo 

os responsáveis pelo mesmo o vaso sanitário, mictório e outros. Para tanto, encontraram 

um valor médio de 77,0%. Este valor expressa sem dúvida o altíssimo consumo de água 

potável para fins que não exigem o padrão de potabilidade. 

 Proença (2007) em seus levantamentos sobre consumo de água potável em 

edifícios que compunham a característica base de escritórios, também encontrou valores 

parecidos aos apresentados por Kammers e Ghisi (2006). A metodologia para este 

estudo compôs-se de detecção dos aparelhos sanitários, cálculo de vazão, levantamentos 

dos históricos de consumo junto à concessionária local, entrevistas e questionários. Para 

estes edifícios os consumos estão dispostos na Tabela 2.15. 

 

Tabela 2.15. Usos finais de água em dez edifícios de escritórios em Florianópolis - 

SC. 

Edifício 
N

o
 de 

pessoas 

Uso final (%) 
Média histórica 

(m³/mês) Torneiras 
Vaso 

sanitário 
Limpeza Outros 

Aliança 157 8,4 54,0 2,6 35,0 274,0 

Ewaldo Moritz 96 6,8 84,6 1,6 7,0 130,3 

Granemann 51 27,3 64,6 2,1 6,0 107,5 

Ilha de Santorini (148 14,5 79,1 1,5 4,9 164,8 

Ilha dos Ventos 76 13,4 81,0 2,1 3,5 55,1 

Manhattan 138 19,4 71,5 4,3 4,8 113,6 

Olmiro Faraco 143 17,0 78,5 1,8 2,6 144,1 

Pedro Xavier 243 23,8 54,8 2,7 18,7 261,9 

Trajanus 128 38,4 55,8 1,2 4,5 147,1 

Via Venneto 100 14,4 52,0 3,9 29,7 85,7 
Fonte: adaptado PROENÇA (2007). 

 

 O autor afirma que o potencial de redução do consumo de água para os prédios 

em questão variou de 56% até 86%, porém financeiramente a implantação de 

metodologias que reduzam o consumo não é viável. Isto por que a concessionária local 

cobra uma taxa mínima para consumo igual ou inferior a 10m
3
, onde justamente se 

enquadram muitos dos escritórios acima citados. Conseqüentemente não traz benefícios 

aos proprietários. 
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2.6.2. Usos finais de água em instituições de ensino 

 Von Sperling (1996) resumiu várias autorias sobre alguns estabelecimentos 

institucionais mais comuns, assim caracterizados por ele, para indicar o consumo de 

água. Dentre eles estão as escolas como segue na Tabela 2.16. 

 

Tabela 2.16. Consumo de água típica de alguns estabelecimentos institucionais. 

Estabelecimento Unidade 
Faixa de Vazão 

(L/unidade.dia) 

Clínica de repouso 
Residente 200 - 450 

Empregado 20 - 60 

Escola 

 

com lanchonete, ginásio, chuveiro Estudante 50 - 100 

com lanchonete, sem ginásio e chuveiros Estudante 40 - 80 

sem lanchonete, ginásio e chuveiro Estudante 20 - 60 

Hospital 
Leito 300 - 1000 

Empregado 20 - 60 

Prisão 
Detento 200 - 500 

Empregado 20 - 60 
Fonte: VON SPERLING (1996). 

 

 Logo, se percebe que o consumo pode variar bastante, devido principalmente aos 

aparelhos sanitários que as escolas fornecem. Nestes espaços de usos pelos estudantes 

podem estar como já apresentados, lanchonetes, ginásios, chuveiros, mas também 

laboratórios, cozinha, horta e outras estruturas que causem o consumo de água. 

 O problema na comparação com outros estudos está na estimativa do consumo. 

Alguns trazem o consumo mensal, outros diários, uns consideram o mês de 30 dias e 

outros de 22 dias, outros incluem o período de férias outros não. Isto causa muitas 

variações como pode-se observar no levantamento feito por Ilha et.al. (2008) na Tabela 

2.17. Porém conclui-se também que é difícil padronizar já que cada escola tem suas 

particularidades. 
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Tabela 2.17. Levantamento do consumo de água em escolas. 

Índice de 

Consumo 
Categoria Fonte/Observação 

20L/pessoa.dia 

Não especificada 

Ganesan (1998) 

378L/pessoa.dia Blease (1990) / para contabilização do 

número de pessoas foi considerado apenas o 

número de funcionários. 
547L/pessoa.dia 

11,0L/aluno.dia 

Ayres Associates (1993) / os alunos 

permanecem na escola 7 horas/dia e é 

preparada uma refeição. 

17,4L/aluno.dia 
Infantil e 

fundamental 
Styles; Keating (2000) 

30L/pessoa.dia Fundamental 
Cheng; Hong 

(2002) 

Para contabilização do 

número de pessoas, foi 

considerado o número de 

funcionários e de alunos, que 

possuíam entre 7 e 16 anos. 

56,4L/pessoa.dia Fundamental 
Cheng; Hong 

(2004) 59,5L/pessoa.dia Fundamental 

50L/aluno.dia Não especificado 
Berenhauser; Pulici (1983) apud Tomaz 

(2000) 

10 a 30L/aluno.dia 

Não especificado 

Melo; Netto (1988) 

50L/aluno.dia Dmae (1988) apud Tomaz (2000) 

50L/aluno.dia Macintyre (1996) 

81,1L/aluno.dia 

Ensino 

fundamental  

(11 a 14 anos – 5
a
 

a 8
a
 série) 

Oliveira (1999) 

18,6 a 

30,9L/aluno.dia 

Educação infantil 

(3 a 6 anos) 

Barreto; Chicchi (2001) 

7,6 a 

11,6L/aluno.dia 

Ensino 

fundamental  

(7 a 14 anos – 1
a
 a 

8
a
 série) 

4,0 a 13,4* 

Ensino médio  

(2º grau – 15 a 17 

anos) 

25* 

Ensino 

fundamental e 

médio 

São Paulo (2001) 

5,7 a 8,6* Não especificado Sabesp (2003) 

3,79 a 12,1* Educação infantil 

Werneck (2006) 

0,51 a 11.6* 
Ensino 

fundamental 

4,5 a 7,5* 

Ensino 

fundamental e 

médio 
* O artigo de consulta não especificava as unidades das referidas faixas. 

Fonte: Ilha et.al. (2008). 
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 O maior estudo encontrado na literatura brasileira para usos finais de água em 

escola está pautado em uma pesquisa em 83 escolas da rede municipal de Campinas - 

SP. O projeto em questão está sendo desenvolvido por um grupo de pesquisadores de 

três instituições públicas do estado de São Paulo, sendo elas a Faculdade de Engenharia 

Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, Departamento 

de Engenharia Civil da Universidade Federal de São Carlos e Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, sob a coordenação geral dessa última. O objetivo geral da 

pesquisa é estabelecer indicadores de uso racional da água em edificações escolares, 

para tanto foram investigados o estado de conservação, a condição de operação dos 

diferentes sistemas prediais e aplicados questionários aos usuários para o levantamento 

do padrão de consumo de água nessa tipologia de edificação. Além disso, em 14 

unidades foi efetuado o monitoramento remoto do consumo de água com a instalação de 

medidores mecânicos com saída pulsada (PEDROSO et al., 2005). 

 O trabalho referido acima contém várias publicações parciais, entretanto uma 

abrangência total das informações pode ser encontrada na dissertação de mestrado de 

Ywashima (2005). A pesquisa possui uma metodologia abrangente permeando vários 

aspectos, porém em suma estima o consumo de água em três redes municipais escolares 

de Campinas - SP, sendo elas Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI), Escola 

Municipal de Ensino Infantil (EMEI) e Escola Municipal de Ensino Fundamental 

(EMEF). 

 Ywashima (2005) estimou o consumo médio diário de todas as escolas e 

separou-as por categoria CEMEIs, EMEIs e EMEFs e assim fez uma média, 

respectivamente para cada uma, apresentadas na Tabela 2.19 até a Tabela 2.21. A 

Tabela 2.18 apresenta o número de escolas estudadas e sua respectiva porcentagem 

frente ao total de cada categoria. 

 

Tabela 2.18. Categorias das escolas da rede municipal de Campinas - SP. 

Tipologias N
o
 de escolas analisadas Percentual do total da população (%) 

CEMEI 06 66,7 

EMEI 44 66,7 

CEMEI/EMEI 23 6,1 

EMEF 10 27,0 
Fonte: YWASHIMA (2005). 
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Tabela 2.19. Usos finais de água na categoria CEMEI. 

Ambiente Aparelho 
N

o
 de usuários do 

aparelho 

Consumo médio 

diário (L) 

Refeitório 1 Bebedouro Elétrico 9 4 

Refeitório 2 
Lavatório 1 15 32 

Lavatório 2 15 76 

Cozinha 
Pia 1 2 1.178 

Pia 2 2 518 

Copa Pia 9 43 

Banheiro - 

Diretora 

Lavatório 1 1 

Vaso Sanitário com 

válvula 
1 12 

Banheiro - 

Funcionárias 

Lavatório 7 11 

Vaso Sanitário com 

válvula 
7 172 

Chuveiro 7 50 

Banheiro - 

Funcionários 

Lavatório 2 3 

Vaso Sanitário com 

válvula 
2 49 

Chuveiro 2 14 

Banheiro 5 - 

Infantil 

Lavatório 15 22 

Vaso Sanitário com 

válvula 
15 370 

Chuveiro 15 540 

Banheiro 6 - 

Infantil 

Lavatório 15 14 

Vaso Sanitário com 

válvula 
15 517 

Chuveiro 0 0 

Lavanderia 

Tanque 2 102 

Máquina de lavar 

roupas 
1 234 

Berçário Chuveiro 11 158 

Despensa Tanque 0 0 

Área de serviço Tanque 2 15 

Área externa 

Torneira de Lavação 1 2 139 

Torneira do 

Hidrômetro 
2 18 

Lavatório 1 15 14 

Lavatório 2 15 14 

Chuveiros externos 

para recreação 
0 0 

Consumo diário estimado 4.320L 

Volume estimado em perdas por vazamentos 288L 

Consumo diário estimado Total 4.608L 
Fonte: Adaptado YWASHIMA (2005). 
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Tabela 2.20. Usos finais de água na categoria EMEI. 

Ambiente Aparelho 
N

o
 de usuários 

do aparelho 

Consumo médio 

diário (L) 

Refeitório 1 

Lavatório calha 4 165 111 

Lavatório calha 4 165 28 

Bebedouro elétrico 165 7 

Cozinha 

Pia 1 2 517 

Pia 2 2 165 

Tanque 2 11 

Filtro 1 27 

Banheiro - Alunos 

Lavatório 5 83 24 

Lavatório 6 83 6 

Lavatório 7 83 6 

Vaso Sanitário com 

válvula 8 
83 818 

Vaso Sanitário com 

válvula 9 
83 205 

Banheiro - Alunas 

Lavatório 1 83 40 

Lavatório 2 83 10 

Lavatório 3 83 10 

Vaso Sanitário com 

válvula 1 
83 818 

Vaso Sanitário com 

válvula 2 
83 205 

Banheiro - 

Diretora 

Lavatório 9 3 2 

Vaso Sanitário com 

válvula 
3 37 

Banheiro - 

Professoras 

Lavatório 10 8 8 

Vaso Sanitário com 

válvula 
8 99 

Banheiro - 

Funcionárias 

Lavatório 11 4 7 

Vaso Sanitário com 

válvula 
4 99 

Chuveiro 4 29 

Banheiro - 

Funcionários 

Lavatório 12 1 1 

Vaso Sanitário com 

válvula 
1 25 

Chuveiro 1 7 

Área Externa 

Torneira de Lavação 1 2 4 

Torneira de Lavação 2 2 48 

Torneira de Lavação 3 2 4 

Lavatório Calha 1 165 48 

Lavatório Calha 2 165 12 

Lavatório Calha 3 165 12 

Consumo diário estimado 3.450L 

Volume estimado em perdas por vazamentos 480L 

Consumo diário estimado Total 3.930L 
Fonte: Adaptado YWASHIMA (2005). 
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Tabela 2.21. Usos finais de água na categoria EMEF. 

Ambiente Aparelho 
N

o
 de usuários do 

aparelho 

Consumo médio 

diário (L) 

Cozinha 

Pia 1 3 988 

Pia 2 3 314 

Tanque 3 83 

Banheiro - Alunos 

Lavatório calha 292 224 

Vaso Sanitário 

com válvula 
292 1.438 

Mictório tipo 

calha 
292 4.752 

Banheiro - Alunas 

Lavatório 1 293 161 

Vaso Sanitário 

com válvula 
293 3.610 

Banheiro - Professoras e 

Funcionárias 

Lavatório 38 73 

Vaso Sanitário 

com válvula 
38 936 

Banheiro - Funcionários 

Lavatório 7 9 

Vaso Sanitário 

com válvula 
7 172 

Área Externa 

Tanque 4 41 

Torneira de 

Lavação 2 
4 39 

Lavatório Calha 585 398 

Consumo diário estimado 13.238L 

Volume estimado em perdas por vazamentos 66L 

Consumo diário estimado Total 13.304L 
Fonte: Adaptado YWASHIMA (2005). 

 

 Pode-se observar das tabelas que os banheiros representaram o maior percentual 

de consumo nas três categorias, obtendo valores de 1.933 litros (45% do total), 2.456 

litros (71% do total) e 11.375 litros (86% do total), respectivamente para CEMEI, EMEI 

e EMEF. 

 Neste mesmo estudo foi estimado para uma escola o potencial de redução 

partindo apenas da substituição por equipamentos economizadores e pelo conserto de 

outros. Estas intervenções trouxeram valores satisfatórios e estão mostrados na Tabela 

2.22. 
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Tabela 2.22. Estimativa da redução do consumo com a instalação das tecnologias 

economizadoras – EMEF 71. 

Ambiente Aparelho 

Consumo 

atual 

estimado (L) 

Consumo 

estimado 

após troca 

(L) 

Redução 

estimada no 

consumo 

total (%) 

Banheiro -

Alunos 

Lavatório calha 224,0 175,2 0,4 

Vaso Sanitário 

com válvula 
1.438,0 794,2 4,9 

Mictório tipo 

calha 
4.752,0* 262,8 33,9 

Banheiro -

Alunas 

Lavatório calha 161,0 205,1 -0,3** 

Vaso Sanitário 

com válvula 
3.610,0 1.992,4 12,2 

Banheiro -

Funcionários 

Lavatório 9,0 11,2 0,0 

Vaso Sanitário 

com válvula 
172,0 95,2 0,6 

Banheiro -

Professoras e 

funcionárias 

Lavatório 73,0 60,8 0,1 

Vaso Sanitário 

com válvula 
936,0 516,8 3,2 

Cozinha 
Pia 1.302,0 1.236,9 0,5 

Tanque 83,0 78,9 0,0 

Área externa 

Tanque 41,0 41,0 0,0 

Torneira de 

lavação 
39,0 39,0 0,0 

Lavatório calha 398,0 526,5 -1,0** 

Total X 13.238 6.036 X 
*O registro do mictório é mantido permanentemente aberto durante o período de funcionamento da 

escola. 

*Os valores negativos se devem ao fato de que o consumo médio estimado, antes da troca das torneiras, é 

inferior ao padronizado para as tecnologias economizadoras. 

Fonte: Adaptado YWASHIMA (2005). 

 

 Marinoski (2007) analisou o potencial de economia de água potável através da 

implantação de um sistema de aproveitamento de água pluvial no SENAI (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial) de Florianópolis - SC. Através de entrevistas e 

aplicação de questionários, foram obtidos os hábitos de consumo dos alunos e 

funcionários do SENAI. Os aparelhos sanitários tiveram suas vazões estabelecidas por 

medições, exceto as bacias sanitárias e mictórios, para os quais foram adotadas as 

vazões previstas na ABNT (1998). Com estas informações, estabeleceram-se os usos 

finais de água potável, que estão apresentados na Tabela 2.23.  

 Considerando-se que o vaso sanitário, mictório, torneiras de tanque usadas para 

limpeza, irrigação de jardins e lavação de carros são atividades que não necessitam de 



39 

água potável, estimou-se que estas atividades correspondiam a 63,5% do consumo de 

água do SENAI/Florianópolis. O índice de consumo encontrado no estudo é de 15 

litros/pessoa por dia. A partir dos usos finais de água estimados no trabalho, analisou-se 

a viabilidade econômica da implantação de um sistema de aproveitamento de água 

pluvial, sendo que esta água coletada seria destinada a suprir as atividades que não 

necessitariam de água potável, como as citadas anteriormente. Utilizando-se o programa 

Netuno, determinou-se um potencial de economia de água potável em 48,5% e o 

período de retorno da implantação do sistema foi calculado em 4,8 anos. 

 

Tabela 2.23. Usos finais de água no SENAI/Florianópolis. 

Tipos de usos 
Consumo mensal 

(L) (%) 

Torneira 1644,5 18,8 

Bebedouro 109,1 1,2 

Vaso Sanitário 3938,0 45,0 

Mictório 973,3 11,1 

Tanque (Laboratório) 79,9 0,9 

Irrigação de jardins 41,1 0,5 

Lavação de carros 172,8 2,0 

Lavação de calçadas 14,4 0,2 

Limpeza de vidros 0,5 0,0 

Limpeza 420,0 4,8 

Torneira de pia de cozinha 1329,7 15,2 

Chuveiro 26,7 0,3 

Total 8.750,0 100,0 
Fonte: MARINOSKI (2007). 

 

 Em Barros et al. (2004) foi avaliado o aspecto qualitativo do desperdício de água 

em uma escola do município de Campinas - SP. Este estudo mostra que nem sempre 

medidas estruturais causam efeito na redução de consumo, mas sim se aliadas a medidas 

educacionais, já que a operação das atividades e os níveis de desperdício ocorrem 

através de funcionários, professores e alunos. O estudo mostra que das 36 atividades 

desempenhas cerca de 13 apresentam uso com desperdício em sua execução, assim 

caracterizado pelo estudo, e duas delas envolvem um uso intensivo desse insumo. 

 A respeito do descrito acima pode-se vislumbrar o PURA, que tem como 

principais medidas a detecção e conserto dos vazamentos, troca de aparelhos sanitários 

antigos por economizadores e como medida mitigadora a longo prazo palestras de 



40 

educação e conscientização aos ocupantes sobre uso racional da água. Tendo como 

mentoras a Escola Politécnica da USP (através do Laboratório de Sistemas Prediais), a 

Sabesp e o IPT, o programa foi denominado PURA-USP e aplicado na mesma. A USP 

já obteve com a implementação do programa desde 1998 até 2003, uma redução no 

consumo de água de 36%, ou seja, uma redução de 137.881m³/mês para 88.366m³/mês 

e um benefício econômico líquido acumulado de R$ 46,61 milhões (SILVA et al., 

2006). 

 Este programa já está sendo aceito e implementado em muitas universidades do 

Brasil, assim como outras edificações, justamente por ter apresentado bons resultados 

como na USP. 

 

 

2.7. Considerações Finais 

 A respeito do apresentado durante a revisão bibliográfica percebe-se a 

importância no ato de economizar água, seja qualquer a forma escolhida, traz benefícios 

para civilização humana e para o meio ambiente. Não só como uma medida de 

economizar dinheiro, mas também como medida de preocupação ambiental que deve-se 

ter agora e no futuro. 

 Embora se encontre na literatura alguns estudos sobre usos finais de água em 

instituições de ensino, muitos deles são de outros países, o que confere uma carência de 

dados sobre o assunto e que deve ser reduzida com mais incentivos neste propósito. 

 O conhecimento dos usos finais de água é imprescindível na elaboração de 

estratégias de redução de consumo de qualquer tipologia de edificação. A implantação 

de sistemas de utilização de água pluvial ou de reuso de água necessita de dados sobre a 

demanda de água (potável e não potável) da edificação em questão, sem os quais não se 

pode desenvolver um sistema eficiente e otimizado. 

 A grande maioria das pesquisas encontradas aponta o vaso sanitário como o 

principal responsável pelo consumo de água, tanto em residências, como em 

estabelecimentos comerciais e escolas. 

 A revisão também deixou claro que com a ajuda e incentivo por parte das 

autoridades competentes e mais que tudo, informação a população, técnicas para o uso 

racional da água são possíveis de serem realizadas com saldos positivos no orçamento e 

na consciência. Em um país como o Brasil que possui um enorme potencial hídrico fica 
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difícil admitir que ainda haja carência em saneamento básico, presença de regiões semi-

áridas sem abastecimento de água e cobrança de taxas mínimas no uso da água. Por isto 

se faz cada vez mais importante a implementação de tecnologias como as mostradas até 

então. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Objetos de Estudo 

 As escolas que compreendem a análise desta pesquisa estão localizadas no 

município de Florianópolis - SC, este com área de 436,5km² e localizado entre os 

paralelos 27°10’ e 27°50’ de latitude sul e entre os meridianos 48°20’ e 48°35’ de 

longitude oeste. As referidas escolas são a Escola Desdobrada (ED) Osvaldo Galupo e 

Escola de Ensino Básico (EEB) Silveira de Souza, localizadas no centro de 

Florianópolis. 

 A ED Osvaldo Galupo é de origem pública da rede municipal e atualmente 

atende as séries de creche até 4
a
 série, já a EEB Silveira de Souza também é pública da 

rede estadual e atualmente atende as séries pré-escolar até 4
a
 série e poucas séries de 5

a
 

à 8
a
. 

 Só em Florianópolis os estudantes matriculados no ensino pré-escolar, 

fundamental e médio, da rede pública e privada, no ano de 2007 somam 69.986 alunos, 

o que representa 17,64% da população total (IBGE, 2008). As escolas ED Osvaldo 

Galupo e EEB Silveira de Souza denominadas nesta pesquisa de escola Municipal e 

escola Estadual, respectivamente atendem em média 170 e 230 alunos por ano. A escola 

Municipal conta com 12 professores e cinco funcionários e a Estadual com 18 

professores e cinco funcionários. 

 Na Figura 3.1 está a vista aérea da escola Municipal e na Figura 3.2 está a escola 

Estadual. Fotos extraídas do geoprocessamento corporativo do município de 

Florianópolis (PMF, 2009). 
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Figura 3.1. Vista aérea da Escola Desdobrada Osvaldo Galupo. 

Fonte: PMF, 2009. 

 

 

Figura 3.2. Vista aérea da Escola de Ensino Básico Silveira de Souza. 

Fonte: PMF, 2009. 

 

 

3.2. Levantamento de Dados 

 Para realizar a estimativa dos usos finais de água e a análise de viabilidade da 

implantação dos sistemas de aproveitamento de água pluvial, reuso da água e troca por 

equipamentos economizadores para as escolas, foi necessário realizar levantamentos de 

dados sobre hábitos de consumo. Isto ocorreu através de entrevistas com funcionários e 

professores, aplicação de questionários com alunos, coleta de contas de consumo de 
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água, leituras de hidrômetro, verificação de áreas de captação, dados pluviométricos, 

entre outros. 

3.2.1. Dados gerais das escolas 

 Para levantamento dos dados gerais das escolas, funcionamento e espaço físico, 

foram realizadas entrevistas com as diretoras. Para visualização dos questionários, bem 

como as respostas de ambas as escolas, deve-se observar o Apêndice A. 

3.2.2. Dados gerais dos aparelhos sanitários  

 Para levantamento dos dados gerais dos aparelhos sanitários como tipo, estado 

de conservação, quais as atividades realizadas, como elas são desempenhadas e quais 

aparelhos sanitários são utilizados nessas atividades foram realizadas visitas in loco com 

entrevistas e também uma vistoria nos aparelhos sanitários. Para então junto com o 

questionário anterior, compor as características básicas das escolas. Estes questionários 

preenchidos podem ser visualizados no Apêndice B. 

 

 

3.3. Consumo Medido e Estimado 

 O consumo medido de água das duas escolas foi obtido através do histórico de 

consumo, no caso da escola Estadual foi obtido através da administração e no caso da 

escola Municipal junto à secretaria municipal de finanças do município de 

Florianópolis. O histórico do consumo de água compreende um período de dois anos e 

oito meses, anteriores ao início da pesquisa (período entre agosto de 2006 e abril de 

2009). Com base neste histórico calculou-se a média do consumo medido mensal de 

água para ambas as escolas. 

 O consumo estimado foi obtido por meio de questionário para alunos durante 

cinco dias entrevistas com funcionários e professores e medição de vazão dos aparelhos 

sanitários e então calculados separadamente em consumos específicos e posteriormente 

em usos finais. O modelo de questionário aplicado aos alunos das escolas pode ser 

observado no Apêndice C e o modelo de questionário aplicado aos funcionários e 

professores pode ser observado no Apêndice D. 

 A vazão média utilizada nos cálculos foi medida cronometrando-se o tempo em 

que a água levava para encher um determinado volume em um recipiente graduado. Isto 

foi aplicado para aos bebedouros e as torneiras da edificação, abrindo-se somente meia 
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volta. As torneiras de fechamento automático foram medidas anotando-se os volumes 

totais despejados a cada acionamento. 

 Para os vasos sanitários adotou-se a vazão de 1,7 litros/segundo de acordo com a 

ABNT, quando equipadas com válvula de descarga. Sendo que para estas foram 

medidos o tempo a partir do acionamento até o encerramento da liberação de água para 

que se pudesse calcular o volume. Então quando o interrogado respondia que apenas 

apertava e soltava o botão da válvula, foi considerado como tempo de uso na Equação 2, 

o tempo igual ao tempo médio cronometrado como explicado acima. 

 Para os vasos sanitários com caixa acoplada, verificou-se a capacidade de 

armazenamento da caixa ou buscou-se informações com o fabricante. As vazões e 

volumes de caixa de descarga foram usados no cálculo dos consumos específicos. 

3.3.1. Consumos específicos 

 A partir das respostas sobre hábitos de consumo de água foram calculados os 

consumos diário de água para cada tipo de usuário encontrado (professores, alunos e 

funcionários) e também o consumo referente a cozinha e limpeza das escolas. 

 Para enquadrar um consumo que fosse referente exclusivamente a estudantes 

criou-se dois índices diferentes, o primeiro diferenciando a parcela que corresponde aos 

alunos, sendo que neste índice não estão inclusos os consumos dos professores e 

funcionários. No outro índice admiti-se o total de pessoas na escola, ou seja, estima-se o 

consumo total e distribui-se igualmente a todos os usuários da escola. 

 Então para o cálculo dos consumos específicos utilizam-se as seguintes 

equações. Para o cálculo do consumo de água através do uso das torneiras, bebedouros e 

vasos sanitários com válvula de descarga utilizou-se a Equação 2. 

 

C = f x t x Q (Eq.2) 

  

Onde: 

C é o consumo de água de cada usuário por aparelho sanitário (litros/dia); 

f é a freqüência média de utilização (vezes/dia); 

t é o tempo médio de cada utilização (segundos/vez); 

Q é a vazão média do dispositivo (litros/segundo). 

 Para o cálculo do consumo de água através do uso de vasos sanitários com caixa 

de descarga e torneiras de fechamento automático, utilizou-se a Equação 3. 
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C = f x A x V (Eq.3) 

 

Onde: 

C é o consumo de água de cada usuário para cada aparelho (litros/dia); 

f é a freqüência média de utilização para cada aparelho (vezes/dia); 

A é o número médio de acionamentos do dispositivo ao utilizá-lo (acionamentos/vez); 

V é o volume médio de água armazenado na caixa de descarga ou volume despejado 

pela torneira (litros/acionamento). 

 Para o consumo de água com limpeza, fez-se a seguinte distribuição: o consumo 

de água devido à limpeza da escola e da cozinha foi igualmente distribuído entre os 

estudantes, isto porque o gasto foi gerado para atender as necessidades deles. Estes 

gastos foram denominados GL (gasto com limpeza) e GC (gasto para cozinhar), e foram 

obtidos através de entrevistas com os funcionários. Assim é possível obter o consumo 

apenas gerado para o aluno. 

 A quantidade de água utilizada na limpeza foi medida em baldes, por ser a forma 

mais comum de limpeza utilizada. Logo, como forma de padronizar o gasto de água 

com esta atividade mediu-se a quantidade de água utilizada para encher o balde. Para 

cálculo do gasto com limpeza por dia utilizou-se a Equação 4. 

 

Climpeza = f x N
o
 x Vbaldes (Eq.4) 

 

Onde: 

Climpeza é o consumo diário para limpeza da escola (litros/dia); 

f é a freqüência com que é feita a limpeza (vezes/dia); 

N
o
 é o número de baldes utilizado para executar a limpeza (N

o
/vez); 

Vbaldes é o volume do balde utilizado em (litros). 

 Para cálculo do consumo de água gasto no preparo de comida na cozinha por 

dia, utilizou-se a Equação 5. 

 

Ccozinha = Q x t (Eq.5) 

 

Onde: 

Ccozinha é o consumo da cozinha (litros/dia); 

Q é a vazão média da escola (litros/hora); 
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t é o tempo médio gasto no uso da torneira para cozinhar (h/dia). 

 Para cálculo do índice gasto de água do aluno por dia, utilizou-se Equação 6. 

 

CAluno = (HCAluno + (GC/ NAlunos)) x (F/100) + (GL/ NAlunos) (Eq.6) 

 

Onde: 

CAluno é o consumo diário do aluno (litros/dia.aluno); 

HCAluno são os hábitos de consumo dos alunos obtidos através dos questionários e das 

Equações.1 e 2 (litros/dia.aluno); 

GC é o gasto de água na cozinha obtido dos questionários com funcionários (litros/dia); 

NAlunos é o número total de alunos da escola; 

F representa em porcentagem a freqüência média dos dias em que o estudante 

comparece a aula, estes obtidos com o levantamento feito na escola; 

GL é o gasto de água com limpeza obtido dos questionários com funcionários 

(litros/dia). 

 Para cálculo do índice gasto de água por professores e funcionários, utilizou-se 

as Equações 7 e 8. 

 

CProf. = HCProf. (Eq.7) 

CFunc. = HCFunc. (Eq.8) 

 

Onde: 

CProf. é o consumo diário dos professores (litros/dia.professor); 

HCProf. são os hábitos de consumo dos professores obtidos através dos questionários e 

das Equações.2 e 3 (litros/dia.professor); 

CFunc. é o consumo diário dos funcionários (litros/dia.funcionário); 

HCFunc. são os hábitos de consumo dos funcionários obtidos através dos questionários e 

das Equações.2 e 3 (litros/dia.funcionário). 

 Logo, para cálculo do consumo diário na escola utilizou-se a Equação 9. 

 

Cdiário = (CAluno x NAlunos) + (CProf. x NProf.) + (CFunc. x NFunc.) (Eq.9) 

 

Onde: 

Cdiário é o consumo diário per capita na escola (litros/dia); 
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CAluno é o consumo diário do aluno obtido por meio da Equação 6 (litros/dia.aluno); 

NAlunos. é o número total de alunos da escola; 

CProf. é o consumo diário dos professores obtido por meio da Equação 7 

(litros/dia.professor); 

NProf. é o número total de professores da escola; 

CFunc. é o consumo diário dos funcionários obtido por meio da Equação 8 

(litros/dia.funcionário); 

NFunc. é o número total de funcionários da escola. 

 Estimados os consumos diários em cada escola, esses foram somados para a 

obtenção do consumo de água total das escolas, bem como de seus usos finais. 

 O consumo de água mensal foi separado em duas épocas distintas sendo elas em 

Letivo e Férias. Pois os alunos possuem normalmente 21 dias de férias entre os meses 

de julho e agosto e três meses entre dezembro e março. Como nos meses de férias o 

consumo de água das escolas limita-se apenas a obras de infra-estrutura, manutenção, 

limpeza, entre outros e também pelo fato de apresentar uma população flutuante e a 

ocorrência de atividades não cotidianas de difícil mensuração, não serão estimados os 

consumos respectivos a esse período. Logo, para efeitos de comparação serão 

consideradas apenas as médias do consumo no período Letivo apresentados no histórico 

obtido. 

 Excluindo-se os finais de semana e feriados nacionais e locais, há em média, na 

cidade de Florianópolis, 20,75 dias úteis por mês. Os consumos mensais de água na 

escola foram calculados utilizando-se a Equação 10. 

 

Cmletivo = Cdiário x 20,75 (Eq.10) 

 

Onde: 

Cmletivo é o consumo mensal de água na escola durante o período letivo em (m
3
/mês); 

Cdiário é consumo diário de água na escola (m
3
/dia). 

 O consumo de água estimado foi então comparado à média histórica de 

consumo, objetivando verificar o grau de precisão das respostas obtidas sobre os hábitos 

de consumo. Para algumas variáveis presentes nas Equações 2 e 3, como o tempo (t), 

obtiveram-se ocasionalmente respostas em intervalos de valores (ex.: entre 10 e 15 

segundos), ao invés de valores absolutos (ex.: 12 segundos). Nestes casos, para o 

cálculo dos consumos adotou-se a média do intervalo. 
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3.3.2. Usos finais 

 Para a estimativa dos usos finais de água nas escolas fez-se necessário através 

das respostas obtidas com entrevistas e questionários, a classificação do consumo de 

água potável nas seguintes categorias: torneiras de banheiro, vaso sanitário, mictório, 

cozinha, bebedouro, limpeza e caso tenha, também vazamentos. Esta classificação foi 

feita desta maneira por serem estes os tipos de atividade e aparelhos sanitários mais 

comuns nas duas escolas. 

 Posterior a isto classificou-se o uso da água em não potável, usos que 

necessariamente dispensariam os padrões de potabilidade, ou seja, descarga de vasos 

sanitários, mictórios e limpeza e potável, usos que necessitam estar dentro dos padrões 

de potabilidade, ou seja, cozinha, bebedouro e torneiras de banheiro. 

 Logo, para cálculo dos usos finais utilizou-se para torneiras de banheiro, vaso 

sanitário, mictório e bebedouro a Equação 11 e para limpeza e cozinha as equações já 

formuladas 4 e 5. 

 

Caparelho = ∑(f x t x Q) (Eq.11) 

 

Onde: 

Caparelho é o consumo de água de cada aparelho sanitário para todos os tipos de usuários 

(litros/dia); 

f é a freqüência média de utilização do aparelho sanitário (vezes/dia); 

t é o tempo médio de cada utilização do aparelho sanitário (segundos/vez); 

Q é a vazão média do aparelho sanitário (litros/segundo); 

∑ é a soma de cada uma dessas variáveis para cada tipo de usuário. 

 Nos casos onde for necessário calcular o consumo das torneiras automática 

deve-se acrescer a Equação 11 a parcela destas torneiras através da Equação 3. Ainda na 

Equação 11 para cálculo do consumo dos vasos sanitários, o tempo médio (t) segue a 

mesma metodologia aplicada para estimativa dos consumos específicos. 

 Para obtenção do consumo de água não potável basta somar os usos finais da 

descarga de vasos sanitários, mictórios e limpeza e para o consumo de água potável 

deve-se somar os usos finais da cozinha, bebedouro e torneiras de banheiro. 
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3.4. Tamanho das Amostras 

 Embora se tenha procurado obter hábitos de consumo de todos os ocupantes da 

escola, isto não foi possível com os alunos, já que algumas faixas etárias poderiam 

fornecer imprecisão como as mais baixas (2 a 7 anos) e as de maior idade (15 a 18 anos) 

poderiam não fornecer a realidade do consumo de água da faixa etária mais baixa. Para 

solucionar este entrave procurou-se selecionar alunos que estivessem na faixa etária de 

(8 a 11 anos), ou seja, quarta, quinta e sexta séries do ensino fundamental. 

 As amostras foram calculadas segundo a metodologia apresentada por Barbetta 

(2003), o qual salienta que é possível determinar uma amostra que represente um 

determinado número de pessoas através da Equação 12. 

 

 (Eq.12) 

 

Para: 

 

 

 

Onde: 

n é o número de pessoas da amostra a serem entrevistadas; 

N é o número total de pessoas; 

εo é o erro amostral desejado (1 a 20%). 

 Para uma amostra ser bastante significativa, o erro adotado deveria estar entre 1 

e 4% (BARBETTA, 2003). Porém, para esse estudo foram adotados valores maiores de 

erros, em função do número de pessoas que efetivamente poderiam ser entrevistadas 

devido a faixa etária. Já para professores e funcionários procurou-se realizar entrevista 

com todos já que os mesmos possuíam informações sobre os hábitos de consumo na 

escola. 

 

 

3.5. Médias e Desvio Padrão 

 Foram obtidos as médias da vazão de todas as torneiras, o volume das torneiras 

de fechamento automático, o tempo estimado para uso dos aparelhos sanitários (vasos 

sanitários e torneiras) e a freqüência de uso dos mesmos. Destas médias foram extraídos 
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os desvios padrões da média (σm) pela Equação 13, e então calculados os Erros 

aleatórios (Ea) através da Equação 14. As teorias sobre práticas experimentais e 

laboratoriais utilizados nesta pesquisa seguem a metodologia proposta por Piacentini et 

al. (2005). 

 

σm  (Eq. 13) 

 

Para: 

σ = 
-

 

 

 

Onde: 

σm é o desvio padrão da média da amostra; 

σ é o desvio padrão da amostra; 

n é número de amostras realizadas ou coletadas. 

 E o erro aleatório é: 

 

Ea = ± t x σm (Eq.14) 

 

Onde: 

Ea é o erro aleatório da amostra; 

t é o coeficiente de Student, variável com a confiabilidade e o número de amostras 

realizadas. Sendo que para esta pesquisa adotou-se uma confiabilidade α de 95%; 

σm é o desvio padrão da média, obtido com a Equação 13. 

 Os cálculos dos erros da pesquisa são feitos para que se tenha um intervalo que 

varia para o máximo e para o mínimo em relação à média do consumo de água mensal. 

Esta medida estatística é útil sobre vários aspectos e neste caso o principal é o 

dimensionamento de reservatórios de água pluvial, onde serão utilizados os valores 

máximos de consumo como sendo o consumo a ser substituído por água pluvial. 

 Caso haja diferença entre a estimativa do consumo e a média dos consumos reais 

será efetuada a análise de sensibilidade para uma melhor aproximação com o consumo 

medido. 
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3.6. Análise de Sensibilidade 

 Como as estimativas de consumo e usos finais de água são feitas com base nas 

respostas dos ocupantes das escolas, estas estão sujeitas a possíveis erros. Objetivando 

descobrir qual resposta possuía maior influência no consumo final estimado, se fez uma 

análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade consiste em variar o consumo total 

de cada categoria já mencionada e verificar a influência das mesmas sobre o consumo 

final estimado. Variou-se assim, sempre uma categoria por vez aplicando a cada uma 

delas uma variação de –20% a +20%. 

 Logo, os usos finais estimados antes da aplicação da análise de sensibilidade 

foram comparados aos usos finais estimados após as correções nos consumos 

específicos mais sensíveis, apontados pela análise de sensibilidade. Então analisou-se a 

influência da aplicação desta metodologia quantificando-se a diferença (percentual e em 

litros) nos dois usos finais estimados (antes e após a análise de sensibilidade) para cada 

escola. 

 

 

3.7. Detecção de Vazamentos 

 Durante as visitas as escolas verificou-se o funcionamento dos aparelhos 

sanitários bem como seu estado de conservação para detectar a existência de 

vazamentos visíveis. Então como tentativa de estimar as perdas totais por vazamento, 

realizou-se no período de um final de semana o fechamento do registro geral e mediu-se 

a diferença na altura da coluna de água dentro das caixas d’águas existentes. 

 

 

3.8. Aproveitamento de Água Pluvial 

 Para simular a implantação de um sistema de captação de água pluvial, será 

utilizado como ferramenta um programa computacional. Este programa, o Netuno 2.1 

(GHISI et.al., 2009), simplifica a base de cálculo, porém exige alguns dados de entrada 

como área de cobertura ou captação, série pluviométrica, consumo diário não potável 

que se deseja substituir por água pluvial, demanda diária de água potável, número de 

ocupantes e coeficiente de perdas. Então como resposta o programa projeta o volume 

necessário do reservatório a ser construído e o potencial de economia de água. 
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3.8.1. Interface com o programa Netuno 2.1 

 A interface com o programa é bastante didática e fácil de utilizar, a fim de 

cumprir com os pré-requisitos do programa é disposto a seguir o dado de entrada e a 

metodologia utilizada para alcançar os resultados. 

 

a) Histórico pluviométrico para o período desejado: O histórico pluviométrico foi obtido 

da estação do Itacorubi (Latitude: 27º34' 49'' S, Longitude: 48º30' 22'' O e altitude: 2 

metros), fornecidos pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina (EPAGRI) para um período de seis anos, 2000 a 2006. A inserção do histórico 

pluviométrico como dado de entrada no programa Netuno 2.1 é realizada organizando 

os valores diários de precipitação (em milímetros) em uma única coluna em uma 

planilha do programa Excel. Para os dias em que a precipitação não foi medida, (110 

dias ao total de toda a série analisada), foi considerada precipitação nula. Apesar de já 

haver metodologias que prevêem o preenchimento de falhas, adotou-se este 

procedimento para uma maior segurança. 

 

b) Área de captação disponível em m²: Foi obtida através das plantas dos telhados. 

 

c) Demanda de água potável (litros/per capita.dia): A demanda de água potável consiste 

na razão entre o consumo diário de água da edificação e o número de ocupantes. Estes 

dados foram obtidos através dos questionários e entrevistas como explica a 

metodologia. 

 

d) Número de ocupantes da edificação: O número de ocupantes das edificações foi 

levantado junto com a administração escolar. 

 

e) Demanda diária de água pluvial (em %): A demanda diária de água pluvial é a 

demanda de água potável que se deseja substituir por água pluvial. Considerou-se que a 

água utilizada em descargas de vasos sanitários, mictórios e limpeza da escola poderia 

ser substituída por água pluvial. 

 

f) Coeficiente de aproveitamento: O coeficiente de aproveitamento é utilizado para 

representar o volume aproveitável de água pluvial após o desvio de escoamento inicial 

para descarte de folhas e detritos e também as perdas por absorção e evaporação da água 
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pluvial ao atingir a superfície de captação. O valor inserido deve ser maior que zero e 

menor ou igual a 1, nesta pesquisa será utilizada 0,8, ou seja, 20% de perdas no 

processo de captação. 

 

g) Volume do reservatório superior de água: O programa Netuno 2.1 possibilita o 

cálculo do volume do reservatório superior para três situações diferentes: 

1. Volume igual à demanda diária de água pluvial: O volume do reservatório que 

vai ser utilizado na simulação é igual à demanda diária de água pluvial. 

2. Entrar com o volume desejado: Permite que o usuário escolha um único volume 

de reservatório superior de armazenamento. 

3. Sem reservatório superior: Permite ao usuário fazer uma simulação onde a água 

pluvial é direcionada diretamente do reservatório inferior para o consumo 

 Será utilizado o cenário 2 com o valor igual ao da demanda de água não potável. 

 

h) Volume do reservatório inferior de água: Para o reservatório inferior, o programa 

Netuno 2.1 possui a opção de simular de duas maneiras distintas: 

1. Cálculo para um reservatório: Entra-se com um valor de volume de reservatório 

para verificar o potencial de economia de água potável, o volume extravasado 

por ano e os percentuais de atendimento completo, parcial ou nulo da demanda 

de água pluvial total. 

2. Cálculo para diversos reservatórios: Determina-se um intervalo de análise de 

volumes de reservatórios. Para isso, deve-se inserir o volume máximo que se 

deseja analisar, assim como o intervalo entre cada volume simulado. Desta 

forma, o programa Netuno 2.1 calcula o potencial de economia de água potável 

para cada volume desse intervalo de análise e mostra os resultados em forma 

gráfica. 

 Para esta opção pode ser gerada uma planilha em formato xls que 

contém, para cada volume de reservatório analisado, o potencial de economia, o 

volume de água pluvial total consumido, o volume anual extravasado e o 

percentual de dias que a demanda da diária de água pluvial é atendida total, 

parcial ou não é atendida. 

 Será realizado analises apenas na opção 2, porque o programa disponibiliza um 

volume de reservatório ideal. Para isto será utilizado a princípio um volume máximo de 

50.000L e o intervalo de 1.000L, podendo variar caso haja necessidade. 
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i) Volume ideal de reservatório: Para a determinação do volume ideal do reservatório 

inferior de água, o programa Netuno 2.1 utiliza a metodologia apresentada por Ghisi 

(2006a).  

 Na simulação de diversos reservatórios, o critério usado para determinar o 

volume ideal consiste em comparar o potencial de economia obtido para volumes de 

reservatórios adjacentes. 

 Considera-se então, como volume ideal, aquele cujo acréscimo no potencial de 

economia do volume subseqüente é igual ou inferior ao intervalo entre potenciais de 

economia de água potável adotado. O intervalo entre os potenciais de economia deve 

ser definido pelo usuário e para esta pesquisa será adotado a principio 0,5% podendo 

variar conforme a resposta de análise do potencial de economia, fornecida pelo 

programa. 

 

j) Demanda variável: No caso da edificação apresentar demanda variável de água 

(variação do consumo de acordo com o dia da semana), o programa Netuno 2.1 dispõe a 

opção de especificar os diferentes consumos em cada dia. Para as escolas estudadas, 

considerou-se que só há consumo de água durante os dias úteis da semana, adotando-se 

consumo zero de água nas edificações durante os finais de semana. 

A Figura 3.3 apresenta a interface de entrada do programa Netuno 2.1. 

 

 

Figura 3.3. Interface de entrada do Programa Netuno 2.1. 
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3.8.2. Dados de saída do programa Netuno 2.1 

 Os dados de saída do programa são: potenciais de economia de água potável 

para diferentes volumes de reservatório inferior, volume ideal de reservatório inferior, 

potencial de economia de água potável para os volumes de reservatório inferior, 

inclusive o ideal, valor para o qual este reservatório ideal atende parcialmente, 

totalmente e nula o potencial de água total que pode ser substituído por água pluvial.  

 

 

3.9. Reuso de Águas Cinzas 

 O potencial de economia de água potável nas escolas através do reuso de águas 

cinzas, foi calculado considerando-se como oferta os efluentes das torneiras dos 

banheiros e máquina de lavar roupas (quando houver), sendo utilizados na demanda 

diária do vasos sanitários. Não foram inclusas as águas provenientes das cozinhas por 

conterem uma carga de matéria orgânica alta, conseqüentemente exigindo um sistema 

de tratamento maior e mais eficaz. Isto não seria problema se a manutenção e 

acompanhamento fossem realizados com freqüência, porém em instituições públicas, 

principalmente em escolas, isto não ocorre por motivos técnico-administrativos das 

prefeituras. 

 Para esta análise utilizaram-se os dados obtidos com os hábitos de consumo de 

cada escola. Também pretende-se observar se apenas com estas fontes de oferta citadas 

acima será possível atender a demanda de água potável substituída ou se será necessário 

a combinação de outras fontes de água. Sendo assim para estimar a quantidade de águas 

cinzas disponíveis utilizou-se a Equação 15. 

 

Oreuso = Ctorneiras + Cmáquina de lavar (Eq.15) 

 

Onde:  

Oreuso é o oferta de águas cinzas disponíveis na escola para reuso (litros/dia); 

Ctorneiras é o consumo de água proveniente das torneiras de banheiro (litros/dia); 

Cmáquina de lavar é o consumo de água proveniente da máquina de lavar roupas (litros/dia). 
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3.10. Equipamentos Economizadores 

 Para esta alternativa de redução de consumo estão previsto, levando em 

consideração os aparelhos sanitários da escola, a substituição de torneiras, vasos 

sanitários e mictórios. Existem vários equipamentos economizadores no mercado, do 

mais moderno e automatizado ao mais simples. Sendo assim optou-se por duas 

tecnologias distintas: uma sensorial (sensor de presença) e outra mecânica (fechamento 

automático). 

Para os vasos sanitários utilizou-se a tecnologia mecânica comumente chamada 

de “descarga dual”. Esta consiste em duas opções em seu uso, uma despeja três litros de 

água quando destinado a urina e seis litros quando destinado a fezes. 

Para as torneiras e mictórios usaram-se ambas as tecnologias. Uma de 

fechamento automático, onde o usuário aperta o botão e o equipamento despeja um 

volume fixo de água e a outra sensorial, onde apenas com a presença ou aproximação 

das mãos no sensor inicia-se o despejo de água, quando o usuário se afasta ou retira as 

mãos o despejo de água cessa.  

 No entanto para estimar o percentual de redução do consumo das torneiras e 

mictórios utilizou-se a base de dados encontrada nas mais diversos fornecedores destes 

tipos de tecnologia e também na revisão bibliográfica feita. 

 Quanto à avaliação do potencial de economia de água potável através da 

instalação de vasos sanitários com descarga dual, foram calculados três cenários 

distintos de utilização. Considerando-se que a utilização da descarga de três litros é 

mais freqüente do que a utilização da descarga de seis litros, estimou-se que em 90%, 

70% e 50% de utilizações da descarga o acionamento seria o de três litros. Adotou-se 

esta estratégia porque a pesquisa não contemplou, que necessidades fisiológicas os 

usuários faziam quando utilizavam o vaso sanitário e sim apenas a sua freqüência de 

uso. 

 Portanto para estimar a redução do consumo de água pela troca de torneiras e 

mictórios para ambas as tecnologias utilizou-se a Equação 16 e para estimar a redução 

proveniente do sistema dual em vasos sanitários utilizou-se a Equação 17. 

 

CAtual = Caparelho - (PR x Caparelho) (Eq.16) 

 

Onde: 

CAtual representa o novo consumo da torneira ou mictório (litros/dia); 
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Caparelho é o consumo total da torneira ou mictório antigo (litros/dia); 

PR é o percentual de redução do aparelho economizador (%/100). 

 

CAtual = (f x α6 x V6) + (f x α3 x V3) (Eq.17) 

 

Onde: 

CAtual representa o novo consumo diário do vaso sanitário (litros/dia); 

f é a freqüência que o usuário usa o vaso sanitário (vezes/dia); 

α6 representa a porcentagem de utilizações da descarga de seis litros, que pode ser 10%, 

30% e 50% (%/100); 

V6 é o volume da descarga igual a seis litros; 

α3 representa a porcentagem de utilizações da descarga de três litros, que pode ser 90%, 

70% e 50% (%/100); 

V3 é o volume da descarga igual a três litros. 

 Na Equação 17 a freqüência que será utilizada é igual a obtida após análise de 

sensibilidade, caso seja necessário. Também deve-se atentar que α6 e α3 devem somar 

100%. 

 

 

3.11. Conjugação de Alternativas para o Uso Racional da Água 

 A combinação de alternativas para redução no consumo de água potável tende a 

aumentar a eficiência no uso da água. A fim de estimar o potencial de redução total 

através das metodologias propostas se fez a combinação de dois e dos três métodos, 

sendo assim criou-se três cenários de conjugação. 

1. Implementação do reuso de águas cinzas; sendo que a demanda por água não 

potável remanescente pode ser suprida com o aproveitamento de água pluvial. 

2. Instalação de equipamentos economizadores e captação de águas pluviais, que 

substituirão o uso de água potável nos vasos sanitários, mictórios e limpeza da 

escola. 

3. Instalação de equipamentos economizadores, seguida da implementação do 

reuso de águas cinzas, sendo que a demanda por água não potável remanescente 

pode ser suprida com o aproveitamento de água pluvial. 
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3.11.1. Reuso de águas cinzas e captação de água pluvial combinados 

 O potencial de economia de água potável considerando o reuso de águas cinzas e 

o aproveitamento de água pluvial combinados, foi calculado comparando-se a demanda 

de água não potável e a oferta de águas cinzas e água pluvial para cada escola. 

Priorizou-se à utilização de água de reuso para suprir as descargas de vasos sanitários. 

Assim, o sistema de água pluvial funciona como um complemento ao sistema de reuso 

de água.  

 Neste cenário a demanda de água não potável será igual à oferta de água de 

reuso mais o percentual de água pluvial. A Equação 18 nos fornece esse resultado. 

 

Dpluvial = Do - Oreuso (Eq.18) 

 

Onde:  

Dpluvial representa a demanda de água não potável da escola a ser suprida com água 

pluvial (%); 

Do é a demanda de água não potável da escola (%); 

Oreuso é a oferta de águas cinzas da escola (%). 

 Para o cálculo do potencial de economia de água potável através do 

aproveitamento de água pluvial, utilizou-se Dpluvial como dado de entrada no programa 

Netuno 2.1. 

3.11.2. Instalação de equipamentos economizadores e captação de água 

pluvial combinados 

 Neste cenário têm-se a instalação de equipamentos economizadores e a 

implementação do sistema de captação de água pluvial funcionando 

independentemente. Logo, têm-se duas ações que não estão associadas entre si e que 

dão mais autonomia no processo de reforma ou construção do projeto.  

 Para avaliação do potencial de economia de água potável mediu-se o quanto a 

troca reduziria no consumo através da Equação 16 e Equação 17 e somou-se ao 

potencial de água pluvial substituído. Lembrando que a nova demanda de água não 

potável substituída por água pluvial foi calculada com as tecnologias economizadoras 

instaladas. 
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3.11.3. Equipamentos economizadores, reuso de águas cinzas e captação de 

água pluvial combinados 

 Para avaliação do potencial de economia de água potável considerando todas as 

alternativas de redução de consumo em conjunto, adotou-se a seguinte seqüência de 

prioridades: 

1
o
 Instalação de equipamentos economizadores e cálculo do potencial de 

economia apresentado no item 3.10; 

2
o
 A demanda remanescente de água não potável é então atendida pelo reuso de 

águas cinzas; 

3
o
 Caso o reuso de águas cinzas não seja suficiente para suprir toda a demanda 

por água não potável, faz-se o aproveitamento de água pluvial. 

 Logo, o novo consumo da escola com todas as reduções pode ser encontrado 

pela Equação 19. 

 

Cfinal = Cestimado – (Δequipamentos economizadores + Δreuso de águas cinzas + Δcaptação de água 

pluvial) 
(Eq.19) 

 

Onde: 

Cfinal é o consumo diário total final da escola com todas as reduções combinadas 

(litros/dia); 

Cestimado é o consumo estimado após análise de sensibilidade (litros/dia); 

Δequipamentos economizadores é a economia em litros promovida pela instalação de 

equipamentos economizadores (litros/dia); 

Δreuso de águas cinzas é a economia em litros promovida pela instalação do reuso de águas 

cinzas, posterior a instalação dos equipamentos economizadores (litros/dia); 

Δcaptação de água pluvial é a economia em litros promovida pela instalação da captação de 

águas pluviais, posterior a instalação dos equipamentos economizadores e reuso de 

águas cinzas (litros/dia). 
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4. RESULTADOS 

 

 Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa. Apresenta os valores dos 

hábitos de consumo, usos finais, análise de sensibilidade e análises do potencial de 

economia de água potável através do aproveitamento de água pluvial, reuso de águas 

cinzas e utilização de equipamentos economizadores. 

 

 

4.1. Levantamento de Dados 

 Os levantamentos de dados gerais das escolas e dos aparelhos sanitários podem 

ser vistos nos Apêndices A e B.  

 A escola Municipal foi construída em 1986 tem uma estrutura relativamente 

recente e atualmente está passando por um processo de reforma e ampliação. Já a 

construção da escola Estadual é mais antiga, data do ano de 1910 e já sofreu várias 

alterações e reformas até então. 

 As escolas possuem quase a mesma população, tendo a escola Municipal um 

total de 149 pessoas e a escola Estadual um total de 243 pessoas. 

 Outra diferença marcante entre elas é quanto aos tipos de aparelhos sanitários 

presentes nas escolas. Enquanto a Municipal possui todas as torneiras de fechamento 

manual, a Estadual possui em sua maioria torneiras automáticas, apenas três de um total 

de oito são de fechamento manual, logo, isto implica em um consumo menor. Contudo 

em ambas as escolas os vasos sanitários possuem válvula de descarga. Isto confere uma 

variabilidade grande no consumo, já que uns apertam a válvula até o final e seguram 

outros apertam e soltam e também devido ao mau funcionamento dos aparelhos 

sanitários. 

 A escola Estadual distingue no quesito refeição, porque esta serve uma 

alimentação diferente da escola Municipal. Enquanto, a Estadual serve aos alunos 

bolacha e bolo como comida e suco e café para beber a Municipal serve refeições mais 

típicas de almoço. Portanto o consumo de água é muito maior na escola Municipal. 

 Das vazões levantadas foram obtidas duas vazões médias, uma para torneiras e 

outra para bebedouros. As vazões médias das torneiras são (0,08 ± 0,02) litros/s e (0,10 

± 0,02) litros/s e para bebedouro são (0,02 ± 0,01) litros/s e (0,011 ± 0,007) litros/s, 

respectivamente para as escolas Municipal e Estadual. Em especial para a escola 
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Estadual foi encontrada o volume médio despejado pelas torneiras automáticas, sendo  

este igual a (0,5 ± 0,2) litros/acionamento. As vazões encontradas nas escolas podem ser 

observadas no Apêndice E. 

 

 

4.2. Amostras Estudadas 

 Dentro da metodologia proposta, o tamanho das amostras e o grupo analisado 

conferiram resultados positivos como são mostrados a seguir. 

 Foram aplicados os questionários dos alunos com as turmas de 3
a
 série e 4

a
 série 

(período matutino) na escola Municipal e com as turmas de 4
a
 série e 5

a
 série (período 

vespertino) na escola Estadual. Totalizando uma amostra de 25 alunos e 31 alunos nas 

escolas Municipal e Estadual, respectivamente. 

 Do conjunto total de professores foram entrevistados 11 dos 12 professores na 

escola Municipal e 11 dos 18 professores da escola Estadual. Com respeito aos 

funcionários foram entrevistados todos eles, das duas escolas, ou seja, cinco 

funcionários em cada uma. 

 Sendo assim a amostra constituída em cada escola totaliza, 41 pessoas na escola 

Municipal e 47 pessoas na escola Estadual. As Figuras 4.1 e Figura 4.2 ilustram melhor 

os percentuais sobre cada população entrevistada em ambas as escolas. 

 

 

Figura 4.1. Percentual de entrevistados na escola Municipal. 

 

11
5

25

41

12 5

132

149

92
100

19
28

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Professor Funcionário Alunos Total

Escola Municipal

Entrevistados (N°)

Total (N°)

Percentual (%)



63 

 

Figura 4.2. Percentual de entrevistados na escola Estadual. 

 

 Sendo assim, para esta amostra o erro esperado calculado através da Equação 12 

é de 13,30% na escola Municipal e na escola Estadual é de 13,10%. Embora, na 

primeira estimativa do consumo os valores de erros percentuais foram iguais a 44,45% e 

9,21% nas escolas Municipal e Estadual, respectivamente. 

 

 

4.3. Hábitos de Consumo de Água 

 Os hábitos de consumo, ou seja, aparelho utilizado, freqüência e tempo de ambas 

as escolas por dia e por público consumidor estão expostas na Tabela 4.1 e Tabela 4.2. 

Este cenário compreende ao primeiro levantamento feito. Em cada coluna está 

apresentada a média mais o erro propagado, sendo assim se lê a média para mais ou 

para menos o erro. (Ex: (5 ± 2L/dia) – cinco litros por dia, mais ou menos dois litros por 

dia. Isto significa que o consumo poderá variar de 3 à 7L/dia). 
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Tabela 4.1. Hábitos de consumo de água dos ocupantes na escola Municipal. 

Aparelho Público Freqüência (vezes/dia) Tempo (s) 

Torneira de 

Banheiro 

Professores (5 ± 2) (3 ± 1) x 10 

Funcionários (1,6 ± 1,4) (6 ± 5) 

Alunos (1,4 ± 0,4) (6 ± 2) 

Vaso Sanitário 

Professores (3,1 ± 0,6) (11 ± 3)
1
 

Funcionários (1 ± 1) (5 ± 3) 

Alunos (1,1 ± 0,3) (4 ± 3) 

Bebedouro 

Professores (0 ± 0)
2
 (0 ± 0) 

Funcionários (0 ± 0) (0 ± 0) 

Alunos (1,8 ± 0,4) (13 ± 8) 

Escovar os Dentes 

Professores (1,4 ± 0,5) (10 ± 7) x 10 

Funcionários (0 ± 0) (0 ± 0) 

Alunos (0,2 ± 0,2) (0,01 ± 0,04) 
1
 O tempo em questão refere-se a todo o período em que a água está sendo despejada. 

2
 Isto indica que o aparelho não é utilizado por aquele público. 

 

 Observando os dados sobre os hábitos percebe-se que os resultados são mais 

similares entre funcionários e alunos. Os valores mais elevados para professores se 

devem a carga horária de trabalho, que para alguns é de 8h diárias, enquanto que os 

alunos permanecem na escola apenas um período do dia, totalizando 5h no máximo. 

 Justifica-se a diferença de uso entre professores e funcionários nos hábitos de 

consumo, devido à proximidade das residências dos funcionários. Isto porque todos os 

funcionários moram na comunidade, enquanto os professores moram em outras 

localidades. Sendo assim, apesar de ambos terem a mesma carga horária de trabalho, os 

funcionários na maior parte das vezes executam suas necessidades básicas em casa. 

 O bebedouro público é um item que apresentou consumo zero para professores e 

funcionários, porque os mesmos tomam água de garrafas de 20L compradas de 

empresas particulares. Com relação aos alunos os valores diários médios consumidos 

nos bebedouros são baixíssimos. Talvez isto ocorra devido à estratégia que a escola 

adotou em levar para dentro da sala, jarras de água e assim evitar que os alunos saiam 

da sala. Este consumo proveniente do abastecimento das jarras foi contabilizado no 

consumo da cozinha. 

 Por fim, a diferença no hábito de escovar os dentes é explicada por ser uma 

atividade realizada ocasionalmente, exceto para alguns professores. Portanto esse 

consumo se restringe as residências dos alunos e funcionários. 

 Ao contrário da escola Municipal, a Estadual apresenta uma maior similaridade 

nos hábitos de consumo de seus ocupantes. Os consumos também são menores que na 
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escola Municipal como será visto mais adiante, provavelmente pelo fato que nesta 

escola a maioria das torneiras são automáticas. Porém como a quantidade de pessoas é 

maior o consumo total é maior que na escola Municipal. 

 

Tabela 4.2. Hábitos de consumo de água dos ocupantes da escola Estadual. 

Aparelho Público 
Freqüência 

(vezes/dia) 
Tempo (s) 

Acionamento 

(vezes) 

Volume 

(L/aciona

-mento) 

Torneira de 

Banheiro 

Professores (4 ± 2) 
1 

(1,3 ± 0,5) (0,5 ± 0,2) 

Funcionários (6 ± 4)  (1 ± 0) (0,5 ± 0,2) 

Alunos (1,4 ± 0,7) (3 ± 3)
2
 (1,1 ± 0,4)

3
 (0,5 ± 0,2) 

Vaso 

Sanitário 

Professores (3 ± 2) (5 ± 2)
4 

  

Funcionários (4 ± 4) (6 ± 2)   

Alunos (1,1 ± 0,6) (4 ± 2)   

Bebedouro 

Professores (0 ± 0)
5
 (0 ± 0)   

Funcionários (0 ± 0) (0 ± 0)   

Alunos (1,8 ± 0,6) (1 ± 1) x 10   

Torneira 

Professores 

Professores (0,6 ± 0,3) (1 ± 1)   

Funcionários (0 ± 0) (0 ± 0)   

Alunos (0 ± 0) (0 ± 0)   

Escovar os 

Dentes 

Professores (0,3 ± 0,3)  (0,7 ± 0,6) (0,5 ± 0,2) 

Funcionários (1 ± 3)  (2 ± 0) (0,5 ± 0,2) 

Alunos (0,2 ± 0,2) (4 ± 10) (0,2 ± 0,2) (0,5 ± 0,2) 
1 
Isto indica que essa variável não influência no consumo. 

2
 Este tempo encontrado refere-se a torneira do banheiro masculino, porque nele existem somente 

torneiras de fechamento manual. 

3
 Este número de acionamentos encontrado refere-se ao banheiro feminino, porque nele existem somente 

torneiras de fechamento automático. 

4
 O tempo em questão refere-se a todo o período em que a água está sendo despejada. 

5
 Isto indica que o aparelho não é utilizado por aquele público. 

 

 Em comparação entre as escolas os hábitos de consumo são um pouco 

diferentes, mesmo se tratando do mesmo tipo de ensino. As duas variáveis que 

ocasionam essa diferença são proximidade do local de moradia e tempo de permanência 

dentro da escola. 

 Quando se lê torneira de banheiro a principal função desempenhada é lavar as 

mãos após o uso do vaso sanitário e mictório. 

 Assim como a escola Municipal o bebedouro público é um item que apresentou 

consumo zero para professores e funcionários, porque os mesmos tomam água de 

garrafas de 20L compradas de empresas particulares. O consumo de água para os alunos 
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é baixíssimo e percebe-se que eles não possuem este hábito na escola. Talvez essa 

deficiência fosse sanada adotando-se a mesma medida que a escola Municipal. 

 Já a torneira que se encontra na sala de professores possui um consumo baixo se 

comparadas as demais torneiras. Isto ocorre porque seu uso se restringe aos professores 

e apenas nos momentos de intervalo. 

 Por fim, o hábito de escovar os dentes não é freqüentemente realizado na escola, 

ou seja, tanto para professores quanto para funcionários isto ocorre somente em 

ocasiões de necessidade, exceto para algumas professoras. Igualmente como ocorre na 

escola Municipal. 

 Ressalta-se o fato de que alguns ocupantes, sobretudo os professores, que 

responderam aos questionários forneceram respostas não condizentes com a realidade. 

Estas respostas foram desconsideradas, sendo usados para estes ocupantes os hábitos de 

consumo médios dos outros ocupantes da escola. 

 Os hábitos de limpeza são em sua maioria diários e compreendem basicamente a 

limpeza dos banheiros, salas, corredores e cozinha. Estas em sua maioria são 

desempenhadas com baldes, panos e rodos. Outros tipos de limpezas são menos 

freqüentes, como limpeza de caixa d’água, lavação de calçadas, tapetes e pátios, sendo 

estas desempenhadas nas férias e com lava-jato. Nas Tabelas 4.3 e Tabela 4.4 são 

apresentados os hábitos de consumo com relação a limpeza. 

 

Tabela 4.3. Hábitos de consumo de água para limpeza na escola Municipal. 

Atividade Freqüência Volume (L/vez) Tempo 

Limpeza dos banheiros 

masculinos 
Diária 16/banheiro 

1
 

Limpeza das salas aula Diária 28/sala  

Limpeza da cozinha 3 vezes ao dia 16  

Limpeza cesto de verduras 1 vez por semana 23,4 5min 

Máquina de lavar roupas 1,5 vez por semana 258  

Limpeza do espaço livre 1 vez a cada 2 dias 32  

Limpeza dos vidros 1 vez por mês 48  

Lavação de tapetes 2 vezes ao ano   

Lavação de pátios, calçadas e 

quadra 
2 vezes ao ano  

Dois dias 

(8h/dia) 

Limpeza caixa d’água
2
 2 vezes ao ano x

 
x

 

1
 Não influência no consumo. 

2
 Feita por empresa particular. 
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Tabela 4.4. Hábitos de consumo de água para limpeza na escola Estadual. 

Atividade Freqüência Volume (L/vez) Tempo 

Limpeza dos banheiros 

masculinos 
2 vezes ao dia 12/banheiro 

1
 

Limpeza dos banheiros 

femininos 
Diária 16/banheiro  

Limpeza da cozinha Diária 16  

Limpeza refeitório 1 vez por semana 80  

Limpeza das dependências de 

corpo docente 
1 vez por semana 7  

Lavação de pátios, calçadas e 

quadra 
2 vezes ao ano  

5h/dia durante 

uma semana 

Limpeza caixa d’água
2
 2 vezes ao ano x

 
x

 

1
 Não influência no consumo. 

2
 Feita por empresa particular. 

 

 

4.4. Consumo Diário de Água Estimado 

 Os consumos específicos de cada escola foram calculados através das equações 

propostas na metodologia. As Tabelas 4.5 e a Tabela 4.6 mostram os consumos diários 

em litros/dia para tipo de usuário e também o total para cada tipo de usuário. Os 

consumos derivados da cozinha e limpeza são apresentados de forma total em litros/dia.  

 

Tabela 4.5. Consumos diários específicos de água na escola Municipal. 

Atividade 
Consumo 

(L/dia.usuário) 

Consumo total em 

(L/dia) 

Erro propagado da 

amostra (L/dia) 

Limpeza 2,01
1
 265,40 0,00 

Cozinha 35,09
2
 3.983,52 990,72 

Professores 77,67 932,10 681,84 

Funcionários 10,46 52,31 71,88 

Alunos 8,53 967,88 931,78 

Total – 6.201,21 2.677,42 
1
 Índice GL é o consumo da limpeza divido pelo total de alunos. 

2
 Índice GC é o consumo da cozinha divido pelo total de alunos. 

 

 Os consumos estimados mais expressivos estão na cozinha e o dos professores. 

Observando o consumo entre professores, funcionários e alunos percebe-se a 

disparidade no consumo dos professores. Esta diferença pode ser constatada nos hábitos 

de consumo do vaso sanitário que é muito elevado. 
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Tabela 4.6. Consumos diários específicos de água na escola Estadual. 

Atividade 
Consumo 

(L/dia.usuário) 

Consumo total em 

(L/dia) 

Erro propagado da 

amostra (L/dia) 

Limpeza 1,27
1
 280,00 1,20 

Cozinha 8,24
2
 1.486,66 295,20 

Mictório – 2.880,00 576,00 

Professores 25,85 465,32 277,76 

Funcionários 50,77 253,85 329,96 

Alunos 7,44 1.342,84 1.647,87 

Total – 6.708,67 3.310,81 
1
 Índice GL é o consumo da limpeza divido pelo total de alunos. 

2
 Índice GC é o consumo da cozinha divido pelo total de alunos. 

 

 Para esta escola os consumos mais expressivos são provenientes do mictório e 

cozinha. Esse consumo excessivo no mictório, o que não existe na escola Municipal, se 

deve ao fato do aparelho não possuir fechamento individual, ou seja, o usuário não tem 

autonomia para cessar o fluxo de água. Existe apenas um registro que está ao alcance de 

uma pessoa adulta, sendo assim o fluxo de água é contínuo. Nas visitas realizadas a 

escola foi observado que algumas vezes o registro estava fechado e outras que não, logo 

se considerou que o mesmo ficava aberto todos os dias durante oito horas. 

 Em comparação entre as escolas os valores diferem um pouco como era de se 

esperar através dos hábitos de consumo, exceto para a limpeza, que apresentaram 

valores próximos, desconsiderando a área construída. A maior diferença está na 

cozinha. Isto pode ser explicado pelo tipo de alimentação que são servidas nas escolas, 

como já mencionado. 

 Outra diferença reside no consumo de professores e funcionários, enquanto na 

escola Municipal os professores obtiveram índice maior, na escola Estadual o cenário é 

o contrário. Isto se deve aos dois fatores explicados anteriormente, sendo eles distância 

entre moradia e escola e carga horária de trabalho. 

 Através da Equação 6 obtêm-se índice de consumo do aluno, os valores são (40 

± 10) litros/dia.aluno e (30 ± 10) litros/dia.aluno, respectivamente para as escolas 

Municipal e Estadual. Os valores encontrados se aproximam de algumas referências 

estudadas. 

 Logo, com a Equação 10 pode-se estimar o consumo mensal das escolas 

Municipal e Estadual, respectivamente em 128,68m
3
/mês e 139,20m

3
/mês. 

 Outro fator importante a destacar são os erros calculados para os consumos 

diários. Muitos deles são até maiores que a própria média, o que mostra bastante 
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variabilidade nas respostas obtidas. O erro nos permite fazer uma projeção do mínimo e 

máximo do consumo que podem ser encontrados. Sendo assim tem-se um consumo 

diário para a escola Municipal em um intervalo de 3.523,79 a 8.878,63 litros/dia. Já para 

a escola Estadual esse valor vai de 3.397,86 a 10.019,48 litros/dia. Embora, os erros 

possam parecer grandes numericamente não o são quanto estatística, porque todas as 

variáveis utilizadas nos cálculos possuem variabilidade que se propagam nas equações. 

 

 

4.5. Vazamentos 

 Na escola Estadual a análise se limitou apenas em verificar o bom estado e 

funcionamento dos aparelhos sanitários. Sendo assim apenas uma torneira automática 

apresentou defeito. Tal vazamento é recente e, portanto foi desconsiderado da análise 

quantitativa do consumo. 

 A escola Municipal não apresentou vazamentos consideráveis na caixa de água a 

ponto de quantificá-los. Quanto aos aparelhos sanitários, poucos apresentavam 

vazamentos, apenas algumas torneiras com gotejamento lento e que também não foram 

quantificadas. 

 Em resumo, no histórico levantado com os funcionários as escolas apresentaram 

grandes vazamentos como rompimentos de tubulações e aparelhos sanitários 

danificados. Entretanto ambos os entrevistados não souberam informar datas e por 

quanto tempo o vazamento durou, apenas se limitando a responder que os vazamentos 

desta magnitude foram consertados com urgência. 

 

 

4.6. Consumo Medido de Água 

 Os consumos medidos das escolas podem ser vistos na Tabela 4.7, lembrando 

que existem dois períodos distintos no consumo, o Letivo e o Férias. Para cálculo do 

período de Férias adotou-se os meses de janeiro e fevereiro e os demais meses para 

cálculo do período Letivo. Nas Figura 4.3 e Figura 4.4 pode ser observado o diagrama 

de consumo mensal das escolas destacando o período de Férias e o Letivo. 
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Tabela 4.7. Consumo medido de água das escolas. 

Escola Média 
Consumo mensal 

(m
3
) 

Consumo diário 

(m
3
) 

Consumo por usuário 

(L/dia) 

Municipal 

Geral 89,72 4,32 29,02 

Letivo 89,08 4,29 28,81 

Férias 92,50 4,46 29,92 

Estadual 

Geral 127,31 6,14 25,25 

Letivo 127,46 6,14 25,28 

Férias 126,67 6,10 25,12 

 

 

Figura 4.3. Consumo mensal de água na escola Municipal. 

 

 

Figura 4.4. Consumo mensal de água na escola Estadual. 

 

 Como apenas o consumo do período Letivo está sendo estimado nesta pesquisa e 

também porque traz mais sentido quando se compara valores, montou-se a Tabela 4.8 

comparando os consumos reais com os estimados. 
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Tabela 4.8. Comparação entre consumo medido e consumo estimado. 

Escola Consumos Real Estimado Diferença (%) Diferença (L) 

Municipal 

Diário (m
3
/dia) 4,29 6,20 44,45 1.908,35 

Mensal (m
3
/mês) 89,08 128,68 44,45 39.598,23 

Por usuário (L/dia) 28,81 41,62 44,45 12,81 

Estadual 

Diário (m
3
/dia) 6,14 6,71 9,21 565,94 

Mensal (m
3
/mês) 127,46 139,20 9,21 11.743,33 

Por usuário (L/dia) 25,28 27,61 9,21 2,33 

 

 Como já comentado o consumo medido na escola Estadual é maior que o da 

escola Municipal, isto se explica pelo simples fato que a população na primeira escola é 

maior. 

 Na Tabela 4.8 se observa uma diferença de 44,45% entre consumo medido e 

estimado para a escola Municipal. Acredita-se que esta diferença tenha sido causada 

principalmente pelo alto consumo dos professores e também pelo consumo da cozinha. 

Provavelmente os hábitos de consumo na cozinha apresentam respostas incoerentes, já 

que somente ela seria responsável por quase 65,00% do consumo. Sendo assim a escola 

será sujeita a análise de sensibilidade como será mostrado no item 4.9. 

 Para a escola Estadual esta diferença foi bem menor e está dentro do erro 

esperado pela Metodologia calcula por Barbetta (2003), sendo assim nesta escola não 

será feita a análise de sensibilidade. Desta será subtraída a diferença obtida em litros do 

mictório, já que este apresentou maior vulnerabilidade na medição frente aos hábitos de 

consumo. Este índice corrigido poderá ser observado no item 4.10. 

 

 

4.7. Usos Finais de Água 

 A partir desta etapa é possível estimar os usos finais por aparelho sanitário em 

cada escola. Assim tem-se uma análise mais quantitativa de qual aparelho sanitário é 

mais utilizado e qual apresenta maior consumo. 

 Separar o consumo através dos usos finais, nada mais é do que um rearranjo do 

consumo estimado para se ter a possibilidade de trabalhar em cima da redução do 

consumo através dos usos de água não potáveis. Portanto, a Tabela 4.9 traz estes valores 

devidamente separados com seu respectivo valor percentual. 
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Tabela 4.9. Usos finais de água nas escolas. 

Escola Aparelho Consumo (L/dia) Percentual (%) 

Municipal 

Torneiras de Banheiro 309,54 4,99 

Vasos Sanitários 1.577,67 25,44 

Mictório 14,07 0,23 

Limpeza (torneira) 265,40 4,28 

Cozinha (torneira) 3.983,52 64,24 

Bebedouro 51,02 0,82 

Total 6.201,21 100,00 

Estadual 

Torneiras de Banheiro 187,19 2,79 

Vasos Sanitários 1.830,13 27,28 

Mictório 2.880,00 42,93 

Limpeza (torneira) 280,00 4,17 

Cozinha (torneira) 1.486,66 22,16 

Bebedouro 44,70 0,67 

Total 6.708,67 100,00 

 

 Observando a Tabela 4.9 obtêm-se que o aparelho que mais consome água na 

escola Municipal é a torneira da cozinha seguido do vaso sanitário, somente estes dois 

são responsáveis por 89,68% do consumo total. Já na escola Estadual têm-se o mictório 

e o vaso sanitário como maiores consumidores, seguido vêm a torneira da cozinha. 

Somente os dois primeiros usos são responsáveis por 70,21% do consumo nesta escola. 

 Assim como na maioria das tipologias de edificações, o vaso sanitário esteve 

entre os aparelhos sanitários que consomem maior quantidade de água. Separando os 

consumos das escolas em potável (torneiras de banheiro, cozinha e bebedouro) e não 

potável (vaso sanitário, mictórios e limpeza), se terá que os usos não potáveis são 

significativos, sobretudo na escola Estadual. A Figura 4.5 demonstra melhor essas 

percentagens. 

 Os valores percentuais entre usos potáveis e não potáveis se invertem nas 

escolas, devido ao consumo exacerbado da cozinha na escola Municipal. Mesmo assim 

o potencial de redução é significativo chegando a aproximadamente 75,00% na escola 

Estadual como se vê através da figura. 
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Figura 4.5. Consumos potáveis e não potáveis da água nas escolas. 

 

 Em valores monetários essa redução seria altíssima, em média a conta da escola 

custa R$ 1.297,02, supondo que todos os 74,38% fosse substituído por outras fontes de 

água que não as potáveis, o valor da conta passaria para R$ 301,26. Esta redução 

considerável ocorre também porque nesta escola é cobrada uma taxa de 100% sobre o 

consumo de água para tratamento do esgoto gerado. Isto não acontece na escola 

Municipal porque não existe rede coletora de esgoto então a redução seria de R$ 446,93 

para R$ 306,83, supondo que todos os 29,95% fossem substituídos. 

 

 

4.8. Reajuste nos Índices de Consumo de Água na Escola Municipal 

 Antes de aplicar a análise de sensibilidade na escola Municipal fez-se uma 

correção prévia nos índices de consumo desta escola. Este reajuste consistiu em adequar 

o consumo dos professores ao consumo médio mensal medido por pessoa, ou seja, o 

consumo que antes era de 77,67 litros/dia.professor passou a ser de 28,81 

litros/dia.professor. 

 Este ajuste foi necessário, porque como observado o consumo do professor ficou 

muito acima dos outros consumidores (funcionários e alunos), até mesmo se 

comparados a outra escola. 

 Logo, cria-se um novo cenário de consumos na escola. A Tabela 4.10 apresenta 

os novos consumos específicos da escola, a Tabela 4.11 apresenta a comparação deste 

novo consumo da escola com o consumo medido, a Tabela 4.12 mostra os novos índices 

de usos finais e por fim a Tabela 4.13 mostra os percentuais de usos não potáveis e 

74,38
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potáveis. Todas essas tabelas são similares as tabelas já apresentadas, porém estão com 

o ajuste adequado. 

 

Tabela 4.10. Consumos específicos reajustado na escola Municipal. 

Atividade 
Consumo 

(L/dia.usuário) 

Consumo total em 

(L/dia) 

Erro propagado da 

amostra (L/dia) 

Limpeza 2,01
1
 265,40 0 

Cozinha 35,09
2
 3.983,52 990,72 

Professores 28,81 345,73 –
3
 

Funcionários 10,46 52,31 71,88 

Alunos 8,53 967,88 931,78 

Total – 5.614,85 2.066,25 
1
 Índice GL é o consumo da limpeza divido pelo total de alunos. 

2
 Índice GC é o consumo da cozinha divido pelo total de alunos. 

3
 Não existe mais erro propagado porque o valor do consumo foi adotado e não medido. 

 

Tabela 4.11. Comparação entre consumo medido e consumo estimado reajustado. 

Consumos Medido Estimado Erro percentual Diferença (L) 

Diário (m
3
/dia) 4,29 5,61 30,79 1.321,98 

Mensal (m
3
/mês) 89,08 116,51 30,79 27.431,15 

Por pessoa (L/dia) 28,81 37,68 30,79 8,87 

 

 Mesmo com a redução no consumo dos professores o erro percentual 

permaneceu elevado. A redução percentual no consumo anterior para este é igual a 

13,66%. Embora com toda essa redução será necessário realizar a análise de 

sensibilidade. 

 

Tabela 4.12. Usos finais de água reajustados na escola Municipal. 

Aparelho Consumo (L/dia) Percentual (%) 

Torneiras de Banheiro 166,64 2,97 

Vasos Sanitários 1.134,20 20,20 

Mictório 14,07 0,25 

Limpeza (torneira) 265,40 4,73 

Cozinha (torneira) 3.983,52 70,95 

Bebedouro 51,02 0,91 

Total 5.614,85 100,00 

 

 Embora tenha se reduzido o consumo do vaso sanitário consideravelmente, em 

28,11%, este continua sendo um dos aparelhos sanitários que mais consome água. 
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Tabela 4.13. Usos potáveis e não potáveis da água reajustados na escola Municipal. 

Uso não potável (L/dia) Percentual (%) 

Vasos sanitários + Mictórios + Limpeza 1.413,67 25,18 

Uso potável (L/dia) Percentual (%) 

Torneiras de Banheiro + Cozinha + Bebedouro 4.201,18 74,82 

Total 5.614,85 100,00 

 

 Como era de se esperar ao reduzir o consumo do vaso sanitário a parcela de uso 

não potável também diminuiu. 

 

 

4.9. Análise de Sensibilidade 

 Como mencionado no item anterior a escola que necessita a aplicação da análise 

de sensibilidade é a escola Municipal. Como explicado na metodologia foram variados 

em 20% para mais e para menos nos usos finais, a fim de identificar qual aparelho é 

mais sensível. A Figura 4.6 ilustra tais variações para a escola Municipal. 

 

 

Figura 4.6. Análise de sensibilidade na escola Municipal. 

 

 Como se observa na figura o aparelho sanitário mais sensível é a torneira da 

cozinha seguido do vaso sanitário. Logo, a diferença encontrada em litros no consumo 

diário da Tabela 4.11 foi retirada proporcionalmente destes dois aparelhos sanitários. 

Assim foi possível igualar o consumo estimado ao medido. 
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 A Tabela 4.14 compara os usos finais antes e depois da análise de sensibilidade. 

 

Tabela 4.14. Usos finais antes e depois da análise de sensibilidade na escola 

Municipal. 

Aparelho Consumo antes (L/dia) Consumo depois (L/dia) 

Torneiras de Banheiro 166,64 166,64 

Vasos Sanitários 1.134,20 841,22 

Mictório 14,07 14,07 

Limpeza (torneira) 265,40 265,40 

Cozinha (torneira) 3.983,52 2.954,52 

Bebedouro 51,02 51,02 

Total 5.614,85 4.292,86 

 

 

4.10. Usos Finais de Água Corrigidos 

 Para construir os dados de usos finais corrigidos foi necessário igualar o 

consumo estimado ao real. Como mostrado anteriormente para a escola Estadual a 

diferença encontrada foi subtraída do consumo do mictório. Para a escola Municipal 

após o primeiro ajuste no consumo dos professores, fez-se a análise de sensibilidade que 

apontou como mais sensíveis os consumos provenientes da cozinha e vaso sanitário. 

Portanto a diferença encontrada foi subtraída proporcionalmente destes dois aparelhos 

sanitários. 

 Desta forma o novo consumo destes aparelhos sanitários é 2.314,06 litros/dia 

para o mictório, 2.954,52 litros/dia para a cozinha e 841,22 litros/dia para o vaso 

sanitário. A redução percentual para o mictório foi de 19,65% e para a cozinha e vaso 

sanitário foi de 25,83% cada. 

 Os usos finais corrigidos com seus percentuais em ambas as escolas podem ser 

vistos na Tabela 4.15. 
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Tabela 4.15. Usos finais de água corrigidos para as escolas. 

Escola Aparelho Consumo (L/dia) Percentual (%) 

Municipal 

Torneiras de Banheiro 166,64 3,88 

Vasos Sanitários 841,22 19,60 

Mictório 14,07 0,33 

Limpeza (torneira) 265,40 6,18 

Cozinha (torneira) 2.954,52 68,82 

Bebedouro 51,02 1,19 

Total 4.292,86 100,00 

Estadual 

Torneiras de Banheiro 187,19 3,05 

Vasos Sanitários 1.830,13 29,79 

Mictório 2.314,06 37,67 

Limpeza (torneira) 280,00 4,56 

Cozinha (torneira) 1.486,66 24,20 

Bebedouro 44,70 0,73 

Total 6142,72 100,00 

 

 Para saber qualitativamente e quantitativamente como a metodologia aplicada 

influenciou nos hábitos e consumos nas escolas, realizou-se o processo inverso e 

obteve-se dos usos finais, os consumos específicos e os hábitos de consumo das 

mesmas. 

 As Tabela 4.16 e Tabela 4.17 mostram os consumos específicos corrigidos 

representados na coluna (Final) e na coluna representada por (Anterior) a primeira 

estimativa realizada. Nestas tabelas não existem mais os erro propagados, porque estes 

provêm de uma análise estatística dos dados. Quando realizou-se os ajustes e análise de 

sensibilidade não foi mais possível determinar o desvio padrão e conseqüentemente as 

demais variáveis como prevê a metodologia. 

 

Tabela 4.16. Consumos diários específicos de água corrigidos na escola Municipal. 

Atividade 
Consumo (L/dia.usuário) Consumo total em (L/dia) 

Anterior Final
 

Anterior Final 

Limpeza 2,01
1
 2,01

1
 265,40 265,40 

Cozinha 35,09
2
 22,38

2
 3.983,52 2.954,52 

Professores 77,67 23,18 932,10 278,19 

Funcionários 10,46 8,03 52,31 40,17 

Alunos 8,53 5,72 967,88 754,58 

Total – – 6.201,21 4.292,86 
1
 Índice GL é o consumo da limpeza divido pelo total de alunos. 

2
 Índice GC é o consumo da cozinha divido pelo total de alunos. 



78 

Tabela 4.17. Consumos diários específicos de água corrigidos na escola Estadual. 

Atividade 
Consumo (L/dia.usuário) Consumo total em (L/dia) 

Anterior Final Anterior Final 

Limpeza 1,27
1
 1,27

1
 280,00 280,00 

Cozinha 8,24
2
 8,24

2
 1.486,66 1.486,66 

Mictório – – 2.880,00 2314,06 

Professores 25,85 25,85 465,32 465,32 

Funcionários 50,77 50,77 253,85 253,85 

Alunos 7,44 7,44 1.342,84 1.342,84 

Total – – 6.708,67 6.142,72 
1
 Índice GL é o consumo da limpeza divido pelo total de alunos. 

2
 Índice GC é o consumo da cozinha divido pelo total de alunos. 

 

 A Figura 4.7 traz o consumo potável e não potável em porcentagem corrigido 

para as duas escolas. Desta Figura 4.7 concluí-se que não é possível estabelecer um 

consumo médio de água não potável, devido aos valores serem tão díspares, o que 

confirma a necessidade de mais estudos em outras escolas. 

 

 

Figura 4.7. Consumos potáveis e não potáveis da água corrigidos nas escolas. 

 

 A partir da Tabela 4.15 têm-se o novo hábito de consumo do mictório para a 

escola Estadual. Sendo que existem duas possibilidades, encontrar uma nova vazão ou 

um novo tempo de funcionamento. Para identificar o mais coerente fez-se as duas 

alternativas e obteve-se uma nova vazão de 0,08 litros/s e um novo tempo de 6,43h, 

aproximadamente seis horas e trinta minutos. Como a vazão em mictórios é menor que 

as vazões de torneiras, adotou-se que a redução correta é na vazão. 

72,02

%

27,98

%

Estadual

Uso não potável Uso potável

26,11

%
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Municipal

Uso não potável Uso potável
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 No consumo das torneiras da cozinha na escola Municipal têm-se a mesma 

possibilidade do mictório na escola Estadual. A primeira resposta fornecida pelas 

cozinheiras era que as torneiras, no total duas, funcionavam por um período de oito 

horas consecutivas. Como resultado obteve-se uma nova vazão de 214,72 litros/h e um 

novo tempo de 5,96h para cada torneira, ou seja, aproximadamente 6 horas. Como é 

difícil permanecer oito horas utilizando a torneira sem nenhuma interrupção, adotou-se 

que a redução correta é no tempo. 

 Para o vaso sanitário têm-se uma metodologia diferente. No consumo deste têm-

se duas variáveis, freqüência e tempo. Como o tempo depende também do bom estado 

de conservação e operação do equipamento optou-se por variar somente a freqüência 

que o usuário utilizava o aparelho. Como são três tipos de consumidores criou-se a 

Tabela 4.18. para melhor visualizar as reduções. 

 

Tabela 4.18. Novos hábitos de freqüência no vaso sanitário para a escola 

Municipal. 

Público 
Freqüência (vezes/dia) 

Redução na freqüência (%) 
Nova Anterior 

Funcionário 0,82 1,20 31,78 

Professor 1,90 3,22 41,11 

Aluno 0,63 1,07 41,05 

 

 Observa-se uma redução significativa nos hábitos para os professores, embora 

seja grande a redução percentual, em número de vezes efetivas isto não representa 

muito. Para os funcionários igualmente e para os alunos é como se de cada três alunos 

um não utilizasse o vaso sanitário por dia. 

 

 

4.11. Aproveitamento de Água Pluvial 

 Agora com consumo total estimado igual ao medido e todos os ajustes feitos, 

pode-se intervir no consumo de água das escolas e propor soluções para redução no 

consumo. Analisou-se primeiro o potencial de redução através da captação de água 

pluvial. 

 Os pré-requisitos do programa Netuno 2.1 e seus respectivos valores são 

mostrados na Tabela 4.19 para ambas as escolas. 



80 

Tabela 4.19. Dados inseridos no programa Netuno 2.1. 

Dados de entrada para o Netuno 2.1 Municipal Estadual 

Dados pluviométricos EPAGRI EPAGRI 

Área (m
2
) 638 800 

Demanda variável (L/dia.pessoa) 
Seg. à Sex 28,81  Seg. à Sex. 25,28 

Sáb. e Dom 0 Sáb. e Dom. 0 

Número de pessoas 149 243 

Porcentagem de água potável a ser  

substituída por pluvial (%) 
26,11 72,02 

Coeficiente de aproveitamento 0,8 0,8 

Reservatório superior (litros) 2.000* 5.000* 

Cálculo para diversos reservatórios Sim Sim 

Volume máximo (litros) 50.000 50.000 

Intervalo entre volumes (litros) 1.000 1.000 

Diferença entre potenciais de economia (%) 0,5 0,5 
*Valor superior à demanda total de água não potável e mais próximo do comercialmente vendido. 

 

 Para estes dados o programa simulou um volume ideal de 8m
3
 para o 

reservatório inferior, com um potencial de economia de 22,91% dos 26,11% possíveis 

na escola Municipal. Para a escola Estadual o volume ideal do reservatório inferior foi 

igual a 22m
3
 e um potencial de economia de 42,48% dos 72,02% possíveis. Os dados de 

saída do programa, mencionados na metodologia, para estas análises estão no Apêndice 

F. 

 Como o consumo de água não potável na escola Municipal é menor que o da 

escola Estadual, obtêm-se um resultado melhor para esta metodologia de redução do 

consumo de água potável. Já que com um volume relativamente pequeno do 

reservatório ideal obtêm-se 89,39% dos dias a demanda será atendida totalmente. Na 

escola Estadual seria necessário um estudo detalhado de custo benefício, porque o 

volume do reservatório é muito grande, embora o potencial de dias em que a demanda é 

atendida totalmente tenha chegado a aproximadamente 65,39%. 

 

 

4.12. Reuso de Águas Cinzas 

 O reuso de águas cinzas foi a segunda metodologia a ser utilizada como redutora 

no consumo de água das escolas. Na escola Municipal temos como oferta 166,64 

litros/dia das torneiras de banheiro e 51,60 litros/dia da máquina de lavar roupas. Têm-

se então através da Equação 3.15 que a oferta total é de 218,24 litros/dia. Pouco se 

comparado a demanda do vaso sanitário, 841,22 litros/dia, porém suficiente para 
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atender a demanda do mictório, 14,07 litros/dia, por vários dias. Logo, adotando esta 

medida é possível reduzir em aproximadamente 25,94% o consumo do vaso sanitário, 

19,47% o consumo de água não potável e em 5,08% do consumo total. 

 Na escola Estadual a oferta é ainda menor, apenas 187,19 litros/dia, proveniente 

das torneiras de banheiro, enquanto a demanda do vaso sanitário é 1.830,13 litros/dia. 

Isto representa apenas 10,22% de redução neste aparelho e 4,23% no consumo total. 

Esta medida para o mictório também não é viável, porque a demanda é ainda maior. 

 Portanto, esta medida redutora não é viável para as duas escolas, justamente 

porque as ofertas são pequenas comparadas as demandas. Além disto, obras para 

implementação deste sistema são onerosas e leva longo tempo para obter retorno como 

visto na revisão bibliográfica. Logo, deve-se estudar a possibilidade de combinar este 

sistema ao de captação de águas pluviais como será apresentado mais adiante. 

 

 

4.13. Equipamentos Economizadores 

 Como apresentado na metodologia buscou-se entre a revisão bibliográfica e em 

pesquisa aos fornecedores de equipamentos economizadores, saber quanto estes 

equipamentos são eficientes na redução do consumo. Como foram encontradas diversas 

fontes selecionou-se algumas e construiu-se a Tabela 4.20. 

 

Tabela 4.20. Percentuais de redução em equipamentos economizadores. 

Aparelho Sistema Redução (%) Fonte 

Torneira 

Sensor 70 DRACO (2009) 

Automático 20 
PLANETA SUSTENTAVEL (2009) 

Sensor 40 

Sensor 30 a 77 DOCOL (2009) 

Automático 55 
DECA (2009) 

Sensor 75 

Automático 20 
NOVA ESCOLA (2005) 

Sensor 40 

Automático 48 
ANA (2005) 

Sensor 58 

Mictório 

Automático 80 
DECA (2009) 

Sensor 80 

Automático 50 NOVA ESCOLA (2005) 

Automático 50 
ANA (2005) 

Sensor 50 
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 Então para efetuar os cálculos criou-se dois cenários o Ruim, que compreende ao 

menor potencial de redução encontrado para o aparelho e sistema, e o Bom, que é 

contrário do Ruim, ou seja, compreende ao maior potencial de redução encontrado para 

o aparelho e sistema. Com esse método criou-se a Tabela 4.21 com os percentuais 

adotados para cálculo. 

 

Tabela 4.21. Percentuais de redução adotados em equipamentos economizadores. 

 Mictório Torneiras 

Sistema Automático Sensor Automático Sensor 

Bom 80% 80% 55% 77% 

Ruim 50% 50% 20% 30% 

 

 Além das Equação 16 e Equação 17, teve que se fazer algumas considerações 

para poder estimar o potencial de redução do consumo na escola Estadual, uma destas 

adequações foi feita no mictório e a outra na troca de torneiras automáticas para 

sensoriais. 

 Como na escola Estadual os mictórios ficam com a válvula aberta 

continuamente, não é possível estimar o potencial de redução somente com os dados da 

Tabela 4.21. Isto porque esses percentuais são obtidos sobre o hábito de consumo do 

usuário, o que não existia nesta escola. Logo, prevendo essa intervenção, foi obtido 

junto com as entrevistas e questionários a freqüência em que alunos, professores e 

funcionários utilizavam os mictórios na escola. 

 Sendo assim, criou-se um consumo fictício para os mictórios utilizando a 

Equação 2. Onde a freqüência (f) é igual a 1,73 vezes/dia, a vazão (Q) é igual a 0,1 

litros/s e o tempo (t) é igual ao tempo médio encontrado para as torneias de banheiro, ou 

seja, 3,32s/vez. Portanto, o consumo encontrado no mictório utilizando esta 

metodologia é igual a 0,58 litros/dia.aluno. 

 A outra adequação foi necessária para estimar o percentual de redução na troca 

de torneiras automáticas para sensoriais, já que boa parte das torneiras na escola 

Estadual possuíam esse sistema. Logo, o percentual de redução foi calculado através da 

diferença em litros obtida com a instalação de torneiras automáticas e depois torneiras 

sensoriais no banheiro masculino dos estudantes. Esta diferença em percentual foi 

adotada para as demais trocas. Isto foi necessário porque as referências pesquisadas 

baseiam o cálculo de redução do sistema, comparados as torneiras comuns. Sendo assim 
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encontrou-se para o cenário Ruim uma redução percentual de 14% e para o cenário 

Bom 48%. 

 Como era previsto na metodologia a redução na troca das torneiras antigas pelos 

novos sistemas são iguais ao potencial de redução dos mesmos, isto também acontece 

para os mictórios da escola Estadual. Para o mictório da escola Estadual é diferente, já 

que sistema de operação mudou, ou seja, o mictório deixa de funcionar continuamente 

para funcionar a cada vez que o usuário utiliza. Sendo assim, para a escola Estadual 

obteve-se uma redução no cenário Ruim de 97,76% e no cenário Bom de 99,10% para 

este aparelho sanitário. 

 Já a adoção de vasos sanitários com descarga dual apresentou reduções 

expressivas no consumo de água das escolas nos três cenários analisados. O cenário 

mais desfavorável em relação ao uso de água (com utilização da descarga de 3 litros em 

50% das vezes) apresentou reduções no consumo de água das escolas Municipal e 

Estadual, respectivamente em 47,16% e 38,58%. O cenário intermediário (com 

utilização da descarga de 3 litros em 70% das vezes) apresentou reduções de 54,21% e 

46,76%. O cenário mais favorável (com utilização da descarga de 3 litros em 90% das 

vezes) apresentou reduções no consumo de água potável em 61,25% e 54,96%. 

 Na conjugação de todos os potencias possíveis entre cenários e sistemas 

surgiram vários valores, sendo que o melhor deles é a instalação de torneiras sensoriais 

e uso da descarga dual com α3 igual a 90% e α6 igual a 10%, os demais cenários podem 

ser vistos no Apêndice G. Este cenário repercutiu uma redução de 15,25% na escola 

Municipal e 55,89% na escola Estadual. Ao contrário deste cenário está a instalação de 

torneiras automáticas e uso da descarga dual com α3 igual a 50% e α6 igual a 50%. Este 

cenário representou uma redução percentual de 10,18% na escola Municipal e 48,56% 

na escola Estadual. 

 Em litros o primeiro cenário promoveu uma redução de aproximadamente 654 

litros/dia e 3.433 litros/dia nas escolas Municipal e Estadual, respectivamente. O outro 

cenário não muito diferente reduziu em aproximadamente 437 litros/dia e 2.983 

litros/dia, respectivamente nas escolas Municipal e Estadual. As Tabela 4.22 e Tabela 

4.23 apresentam os resultados para estes dois cenários. 
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Tabela 4.22. Consumo de água na escola Municipal com a troca por equipamentos 

economizadores. 

Cenário Bom
1
 

Aparelho 
Consumo com 

equipamento (L/dia) 

Consumo sem 

equipamento (L/dia) 

Redução 

(L/dia) 

Redução 

(%) 

Torneiras de 

Banheiro 
38,33 166,64 128,31 77,00 

Vasos Sanitários 325,94 841,22 515,28 61,25 

Mictório 2,81 14,07 11,25 80,00 

Limpeza (torneira) 265,40 265,40 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 2.954,52 2.954,52 0,00 0,00 

Bebedouro 51,02 51,02 0,00 0,00 

Total 3.638,02 4.292,86 654,85 15,25 

Cenário Ruim
2
 

Aparelho 
Consumo com 

equipamento (L/dia) 

Consumo sem 

equipamento (L/dia) 

Redução 

(L/dia) 

Redução 

(%) 

Torneiras de 

Banheiro 
133,31 166,64 33,33 20,00 

Vasos Sanitários 444,46 841,22 396,76 47,16 

Mictório 7,03 14,07 7,03 50,00 

Limpeza (torneira) 265,40 265,40 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 2.954,52 2.954,52 0,00 0,00 

Bebedouro 51,02 51,02 0,00 0,00 

Total 3.855,74 4.292,86 437,12 10,18 
1
 Cenário com o sistema sensorial, melhor desempenho e descarga dual com α3 igual a 90% e α6 igual a 

10%. 

2
 Cenário com o sistema automático, pior desempenho e descarga dual com α3 igual a 50% e α6 igual a 

50%. 

 

Tabela 4.23. Consumo de água na escola Estadual com a troca por equipamentos 

economizadores. 

Cenário Bom
1
 

Aparelho 
Consumo com 

equipamento (L/dia) 

Consumo sem 

equipamento (L/dia) 

Redução 

(L/dia) 

Redução 

(%) 

Torneiras de 

Banheiro 53,06 187,19 134,12 71,65 

Vasos Sanitários  824,32 1830,13 1005,80 54,96 

Mictório 20,76 2.314,06 2.293,30 99,10 

Limpeza (torneira) 280,00 280,00 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 1.486,66 1.486,66 0,00 0,00 

Bebedouro 44,70 44,70 0,00 0,00 

Total 2.709,50 6.142,72 3.433,22 55,89 
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Tabela 4.23. Consumo de água na escola Estadual com a troca por equipamentos 

economizadores. (Continuação). 

Cenário Ruim
2
 

Aparelho 
Consumo com 

equipamento (L/dia) 

Consumo sem 

equipamento (L/dia) 

Redução 

(L/dia) 

Redução 

(%) 

Torneiras de 

Banheiro 172,39 187,19 14,79 7,90 

Vasos Sanitários 1.124,08 1.830,13 706,05 38,58 

Mictório 51,89 2.314,06 2.262,16 97,76 

Limpeza (torneira) 280,00 280,00 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 1.486,66 1.486,66 0,00 0,00 

Bebedouro 44,70 44,70 0,00 0,00 

Total 3.159,72 6.142,72 2.983,00 48,56 
1
 Cenário com o sistema sensorial, melhor desempenho e descarga dual com α3 igual a 90% e α6 igual a 

10%. 

2
 Cenário com o sistema automático, pior desempenho e descarga dual com α3 igual a 50% e α6 igual a 

50%. 

 

 Em suma a diferença entre cenários não é muito grande, logo há necessidade de 

estudar o custo benefício da implantação de um sistema ou de outro. Mas a redução de 

ambos é considerável por se tratar de uma ação que não requer uma intervenção muito 

drástica no cotidiano do consumo de água, bem como mão-de-obra muito onerosa. 

 

 

4.14. Combinação das Metodologias para Redução no Consumo de Água Potável 

 A partir deste item serão apresentados os resultados obtidos com a combinação 

das três propostas de intervenção na redução do consumo de água potável. Como 

mostrou-se nos itens antecedentes, a intervenção que promoveu maior redução para a 

escola Municipal foi a coleta de água pluvial e para a escola Estadual foi a instalação de 

equipamentos economizadores. 

4.14.1. Combinação de águas cinzas e captação de águas pluviais 

 Nesta combinação a demanda de água pluvial é reduzida da oferta de águas 

cinzas. Sendo assim, com os valores obtidos para a oferta no item 4.12 e aplicando o 

uso da Equação 18, tem-se que a nova demanda de água pluvial para a escola Municipal 

é de 902,45 litros/dia e na Estadual é de 4.237 litros/dia. Os novos dados a serem 

inseridos no programa Netuno 2.1 estão apresentado na Tabela 4.24. 
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Tabela 4.24. Dados inseridos no programa Netuno 2.1. 

Dados de entrada para o Netuno 2.1 Municipal Estadual 

Dados pluviométricos EPAGRI EPAGRI 

Área (m
2
) 638 800 

Demanda variável (L/dia.pessoa) 
Seg. à Sex. 27,35 Seg. à Sex. 24,51 

Sáb. e Dom. 0 Sáb. e Dom. 0 

Número de pessoas 149 243 

Porcentagem de água potável a ser 

substituída por pluvial (%) 
22,15 71,14 

Coeficiente de aproveitamento 0,8 0,8 

Reservatório superior (litros) 1.000* 5.000* 

Cálculo para diversos reservatórios Sim Sim 

Volume máximo (litros) 50.000 50.000 

Intervalo entre volumes (litros) 1.000 2.000 

Diferença entre potenciais de economia(%) 0,5 0,5 
*Valor superior à demanda total de água não potável e mais próximo do comercialmente vendido. 

 

 Para estes dados o programa simulou um volume ideal de 7m
3
 para o 

reservatório inferior, com um potencial de economia de 19,88% dos 22,15% possíveis 

na escola Municipal. Sem a combinação obteve-se que 89,39% da demanda de água não 

potável era atendida totalmente, agora este valor subiu para 91,02%. Para a escola 

Estadual o volume ideal do reservatório inferior foi igual a 22m
3
 e um potencial de 

economia de 43,35% dos 71,14% possíveis. Sem a combinação obteve-se que 65,39% 

da demanda de água não potável era atendida totalmente, agora este valor subiu para 

67,03%. 

 Em suma ocorreu um aumento pouco significativo que pode ser explicado pela 

pequena oferta de reuso de águas cinzas. Entretanto, esta metodologia propiciou uma 

redução total de 23,95% para a escola Municipal e 46,26% para a escola Estadual. Para 

a escola Municipal a conjugação destas metodologias repercutiu um aumento de menos 

de um por cento comparado com uso de água pluvial apenas. 

4.14.2. Combinação de equipamentos economizadores e captação de águas 

pluviais 

 Para fazer as análises combinadas dessas duas metodologias adotou-se para os 

equipamentos economizadores apenas o melhor cenário, como mostrado na Tabela 4.22 

e Tabela 4.23. A partir deles somou-se a nova demanda de água não potável e adotou-se 

como sendo a demanda de água a ser substituída por água pluvial. Sendo assim os dados 

inseridos provenientes desta combinação estão apresentados na Tabela 4.25. 
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Tabela 4.25. Dados inseridos no programa Netuno 2.1. 

Dados de entrada para o Netuno 2.1 Municipal Estadual 

Dados pluviométricos EPAGRI EPAGRI 

Área (m
2
) 638 800 

Demanda variável (L/dia.pessoa) 
Seg. à Sex. 24,42  Seg. à Sex. 11,15 

Sáb. e Dom. 0 Sáb. e Dom. 0 

Número de pessoas 149 243 

Porcentagem de água potável a ser 

substituída por pluvial (%) 
16,33 41,52 

Coeficiente de aproveitamento 0,8 0,8 

Reservatório superior (litros) 1.000* 2.000* 

Cálculo para diversos reservatórios Sim Sim 

Volume máximo (litros) 50.000 50.000 

Intervalo entre volumes (litros) 1.000 1.000 

Diferença entre potenciais de economia (%) 0,5 0,5 
*Valor superior à demanda total de água não potável e mais próximo do comercialmente vendido. 

 

 Para estes dados o programa simulou um volume ideal de 4m
3
 para o 

reservatório inferior, com um potencial de economia de 14,84% dos 16,33% possíveis 

na escola Municipal. Sem combinação obteve-se que 89,39% da demanda de água não 

potável era atendida totalmente por água pluvial, com o reuso combinado este valor 

subiu para 91,02% e agora esse percentual atingiu 92,54%. Comparado ao reuso 

combinado com captação de águas pluviais, esta alternativa surge mais vantajosa, 

porque se têm um volume menor do inferior e com uma garantia maior de que o 

potencial de economia total, em água não potável será atendida. Além de que, como 

mencionado esta intervenção possui a vantagem de ser executada em momentos 

distintos da tipologia, o que não acontece na combinação do reuso de águas cinzas e 

captação de águas pluviais. 

 Para a escola Estadual o volume ideal do reservatório inferior foi igual a 10m
3
 e 

um potencial de economia de 38,48% dos 41,52% possíveis. Indiscutivelmente esta 

opção é muito mais atrativa que o reuso combinado com águas pluviais. Primeiro pela 

redução no consumo que causa a instalação de equipamentos economizadores, segundo 

que o volume dos reservatórios inferior e superior são menores e por fim porque a 

demanda que antes era atendida em apenas 65,39% passou para 93,81%. 

 Esta metodologia traz para a escola Municipal uma redução total de 27,83% e 

para a escola Estadual, 72,86%. Então se concluí que a combinação desta metodologia 

surte resultados melhores na redução do consumo de água potável e mais atrativos do 

ponto de vista executivo. 
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4.14.3. Combinação de equipamentos economizadores, reuso de água e 

captação de águas pluviais 

 Similar ao item anterior adotou-se o cenário com melhor desempenho na troca 

por equipamentos economizadores. Logo, calculou-se a oferta de água de reuso através 

da Equação 15, sendo igual a 38,33 litros/dia das torneiras de banheiro e 51,60 litros/dia 

da máquina de lavar roupas, portanto um total de 89,93 litros/dia. Para a escola Estadual 

a oferta é de apenas 53,06 litros/dia proveniente das torneiras de banheiro. 

 Como era previsto a oferta diminui devido a instalação dos equipamentos 

economizadores, mas a demanda também. Mesmo assim, é possível reduzir só 27,59% 

o consumo do vaso sanitário, 15,14% o consumo de água não potável e em 2,47% do 

consumo total na escola Municipal e apenas 6,44% no consumo do vaso sanitário, 

4,72% na demanda de água não potável e 1,96% no consumo de água total da escola 

Estadual. 

 Logo, não há necessidade de simular o potencial de redução de água potável 

através da captação de água pluvial, por que a combinação desta metodologia não 

surtirá em reduções significativas para ambas as escolas. 

 

 

4.15. Resultados Alcançados 

 Ao findar este capítulo de resultados faz-se necessário apresentar um resumo 

para facilitar o entendimento. Logo, será retomado aqui cada objetivo, sua metodologia 

e o resultado obtido. 

 Estimou-se o consumo mensal médio de água das escolas e comparou-se com o 

consumo medido. Sendo que para saber os consumos medidos fez-se um levantamento 

destes através das contas de água. Para calcular o consumo estimado foi necessário 

obter os hábitos de consumo dos ocupantes, o qual se fez o uso de questionários e 

entrevistas com os mesmos, estes questionários são mostrados nos Apêndices C e D. 

Após esta etapa utilizou-se as Equações 2 a 10. Obteve-se então, como resultado a 

Tabela 4.7, Figura 4.3 e Figura 4.4 onde são apresentados os consumos medidos de cada 

escola. Para o consumo estimado obteve-se como hábitos de consumos as Tabelas 4.1 a 

4.4 as quais resultaram as Tabela 4.5 e Tabela 4.6 com os consumos específicos. 

Posterior a isto, se fez a comparação, apresentada na Tabela 4.8. Houve a necessidade 

de análise de sensibilidade e conseqüentemente correção do consumo estimado, as quais 

geraram as Tabelas 4.14 a 4.17. 
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 Estimou-se o consumo per capita diário em cada escola, para tanto realizou-se 

uma consulta junto à administração escolar para obter o total de ocupantes nas escolas e 

então com o consumo estimado corrigido pode-se chegar ao consumo per capita diário. 

Logo, obtiveram-se como resultados para a escola Municipal um consumo per capita 

28,81 litros/dia e para a escola Estadual um consumo per capita de 25,28 litros/dia. 

 Outro objetivo importantíssimo era estimar os consumos de água por aparelho 

sanitário ou atividade. Para alcançar este objetivo foi necessário separar o consumo das 

escolas em cinco categorias (vaso sanitário, mictório, torneira de banheiro, bebedouro, 

cozinha e limpeza). Para cálculo destes usos finais utilizaram-se as Equações 3, 4 e 10. 

Posteriormente classificaram-se também estes usos em potáveis (torneira de banheiro, 

bebedouro e cozinha) e não potáveis (vaso sanitário, mictório e limpeza). Com esta 

proposta obteve-se como resultados para a primeira classificação a Tabela 4.9 e como 

foi necessário a correção do consumo estimado obteve-se posteriormente a Tabela 4.14. 

Para a segunda classificação gerou-se a Figura 4.5 e posterior a correção dos consumos 

gerou-se a Figura 4.7. 

 Outro objetivo a ser alcançado era calcular o consumo de água não potável e 

assim sugerir soluções para redução deste tipo de consumo. A metodologia empregada é 

mais abrangente e foi necessário realizá-la em etapas. Sugeriu-se três metodologias para 

redução do consumo; captação de águas pluviais, reuso de águas cinzas e equipamentos 

economizadores. Além disto, procurou-se combiná-las para obter um índice maior de 

redução. Sendo que para o cálculo do potencial de redução através da captação de águas 

pluviais utilizou-se o programa Netuno 2.1. Para cálculo do potencial de redução 

através do reuso de águas cinzas utilizou-se a Equações 3.15. Por fim para cálculo do 

potencial de redução através dos equipamentos economizadores utilizou-se as Equação 

16 e Equação 17. 

 A Tabela 4.26 a seguir demonstra os resultados obtidos. 
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Tabela 4.26. Resultados alcançados com as metodologias para redução de consumo 

de água potável. 

Estratégia 

Percentual de Redução 

(%) 

Municipal Estadual 

Captação de águas pluviais 22,91 42,48 

Reuso de águas cinzas 5,08 4,23 

Instalação de equipamentos economizadores 15,25
1 

55,89
1
 

Reuso de águas cinzas + Captação de águas pluviais 23,95 46,26 

Instalação de equipamentos economizadores + Captação de 

águas pluviais 
27,83 72,86 

Instalação de equipamentos economizadores + Reuso de 

águas cinzas + Captação de águas pluviais 
__2 __2 

1
 Percentual referente ao cenário com melhor desempenho. 

2
 Não estimado porque a oferta de águas cinzas é pouca. 

 

 Por fim comparou-se os usos finais estimados antes e depois da aplicação da 

análise de sensibilidade. Esta análise de sensibilidade consiste em adequar o consumo 

estimado ao medido, verificando o aparelho sanitário que mais consome para então 

subtrair dele o excedente ou acrescentar o faltante em litros/dia. Esta verificação foi 

feita variando o consumo de cada aparelho de -20% até mais 20% em intervalos de 

10%. Caso a diferença em litros/dia seja muito elevada a adequação do consumo 

estimado ao medido se fará proporcionalmente entre o primeiro e o segundo aparelho 

sanitário mais sensível. Foi necessário realizar esta metodologia apenas a escola 

Municipal. Da verificação do aparelho sanitário mais sensível obteve-se a Figura 4.6 

indicando a torneira da cozinha como mais sensível e em segundo o vaso sanitário. A 

comparação entre a análise de sensibilidade e os usos finais pode ser observada na 

Tabela 4.14. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

5.1. Conclusões Gerais 

 Este trabalho encerra retomando a idéia de valorização da água através de 

estudos que possam viabilizar a redução do seu consumo. Estudos como este e outros 

que perfazem o uso racional da água em edificações, apontando em quais aparelhos 

sanitários ou quais atividades desenvolvem maior consumo de água, devem ser mais 

valorizados pela sociedade e pelas esferas competentes do poder. 

 Percebe-se com o fim desta pesquisa como se distribui o consumo de água em 

duas escolas do município de Florianópolis. Aponta-se que mesmo com maior grau de 

escolaridade os professores são aqueles que possuem hábitos de consumo de água 

maiores. Então se percebe a necessidade de uma educação mais priorizada ao longo do 

processo de formação do individuo, que promova uma conscientização mais rigorosa 

sobre o consumo de água e outros recursos naturais. 

 Os índices de consumo por pessoa e por aluno aproximaram-se de um consenso 

em ambas as escolas. Sendo de 29,81 litros/dia.pessoa na escola Municipal e 25,28 

litros/dia.pessoa na escola Estadual. O índice dos alunos chegou a 30 litros/dia.aluno e 

25 litros/dia.aluno nas escolas Municipal e Estadual, respectivamente. Isto não 

possibilita generalizar o consumo de água para as demais escolas no município. 

 Assim como em outras tipologias de edificação e até mesmo em escolas obteve-

se como resultado que um dos aparelhos sanitários que consomem maior quantidade de 

água é o vaso sanitário, chegando a 30% na escola Estadual. Eliminando a 

particularidade de que na escola Estadual o mictório permanece acionado por varias 

horas, a cozinha também estaria entre os aparelhos sanitários que mais consomem água, 

como é o caso da escola Municipal onde este percentual atinge 68%. 

 Previa-se a análise dos erros estatísticos da pesquisa, porém a análise de 

sensibilidade inviabilizou esta metodologia. Como pode-se observar na primeira 

estimativa a variabilidade causada nas respostas gerou intervalos de consumos grandes 

em torno da média. Isto confere as escolas uma grande vulnerabilidade no consumo 

diário. 
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 Fora do rigor de muitas edificações as escolas não apresentam vazamentos 

exorbitantes. Apresentam alguns casos pontuais de falha em aparelhos sanitários e na 

rede de abastecimento interna, mas que sempre foram concertadas rapidamente. 

 Outra característica a destacar observada no consumo medido das escolas é que 

o período Férias apresenta consumo igual ou superior a média do período Letivo. 

Portanto evidencia o consumo de água, sobretudo com limpeza e outras atividades que 

as escolas possuem. Consumo este que poderia ser minimizado com umas das 

metodologias proposta para redução do consumo de água potável. 

 Ao terminar a análise de usos finais de água partiu-se para as intervenções 

propostas para o consumo de água potável. Dentre as seis (captação de água pluvial, 

reuso de águas cinzas, aparelho economizadores e as combinações reuso de águas 

cinzas mais captação de água pluviais, equipamentos economizadores mais captação de 

água pluvial e a junção das três) aquela que apresentou maior desempenho foi a 

instalação de equipamentos economizadores seguido da captação de água pluvial. Esta 

proposta repercutiu uma redução de 27,83% e 72,86% nas escolas Municipal e Estadual, 

respectivamente. Evidentemente que antes de qualquer metodologia o fato de 

transformar o uso do mictório de continuo para alternado traz uma redução 

considerável. 

 Além de apresentar bom desempenho esta metodologia possibilita a viabilidade 

de executar a troca dos aparelhos sanitários e depois a instalação do sistema coletor de 

águas pluviais, ou vice-versa. 

 Aconselha-se o uso do programa Netuno 2.1 as demais pesquisas que prevêem a 

instalação de um sistema para aproveitamento de água pluvial. O programa tem base de 

entrada simples e essencial a qualquer outra metodologia para este tipo de sistema, além 

de mostrar graficamente os potenciais de redução para vários volumes de reservatório 

inferior. Ainda disponibiliza o percentual de dias em que a demanda de água não 

potável é atendida totalmente, parcialmente e nula. 

 Por fim, destaca-se que ainda não é possível enquadrar previamente o consumo 

médio ou usos finais em escolas do município de Florianópolis, porque os resultados 

apresentaram diferenças substanciais. Por isso há necessidade de mais pesquisas 

voltadas a esta tipologia, não só em Florianópolis, mas sim no Brasil e nos demais 

países. 
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5.2. Limitações do Trabalho 

 As limitações presentes nesta pesquisa são como um todo passíveis de ajuste 

para outros trabalhos, porém algumas não. Entre as limitações mais difíceis estão o 

tamanho da amostra a ser pesquisada. Isto porque em escolas encontram-se varias faixas 

etárias e as de menor idade podem não conferir confiabilidade, por não terem noção das 

unidades de tempo e vazão ou percepção para saberem quantas fezes utilizaram os 

aparelhos sanitários. Nesta pesquisa a faixa etária estudada apresentou bons resultados. 

 Outra limitação importante está na comparação com outras pesquisas, devido 

principalmente a metodologia adotada que diferem em cada uma, bem como a 

quantidade de pesquisas disponíveis em nível nacional e mundial. 

 Algumas limitações interferiram consideravelmente nesta pesquisa, a principal 

foi a forma de medir a vazão dos aparelhos sanitários, onde a mais adequada seria por 

datta logger, neta pesquisa utilizou-se a maneira clássica medindo o volume de água em 

recipiente graduando cronometrando o tempo. A disponibilidade de plantas 

hidrosanitárias das edificações dificultam a identificação de vazamentos e na 

implementação das metodologias para intervenção no consumo de água. 

 Entre as limitações mais simples e passíveis de correção estão a disponibilidade 

por contas de água, devido ao longo tempo em serem fornecidas. A troca de professores 

constante dificulta aplicar os questionários de hábitos de consumo. O longo período de 

férias de verão das escolas atrasa um pouco o trabalho. Incoerência em algumas 

respostas, alguns mesmo com toda a instrução fornecida respondem sobre hábitos de 

consumo que tem em casa e não só na escola. 

 Por fim ocorreram algumas limitações que não estão ao alcance do bolsista 

pesquisador, que são o acesso a escolas particulares, mais pesquisadores para realizar a 

pesquisa em mais escolas e choque de horário com turmas envolvidas na amostra. 

 

 

5.3. Sugestões para Trabalhos Futuros 

 Deixa-se como sugestão para trabalhos futuros: 

 Fazer a análise de custo para as metodologias sugeridas nestas duas escolas; 

 Realizar a pesquisa sobre usos finais em mais escolas do município de 

Florianópolis; 
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 Realizar a pesquisa sobre usos finais em escolas particulares, a fim de 

comparação com escolas públicas; 

 Adequar uma metodologia única para estimativa do consumo diário; 

 Se possível utilizar medidores de vazão eletrônicos ou mais precisos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

Questionário utilizado para obtenção de dados gerais na escola Municipal e na escola 

Estadual.
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Tabela A.1. Questionário de informações gerais para escola Estadual. 

Questionário de Informações Gerais 
Escola: EEB Silveira de Sousa             

Diretora ou responsável: Lourdes         Data:12/02/2009 

  Matutino Vespertino Noturno     

Período de funcionamento: X X       

Nº de Professores: 18  Nº de Funcionários: 5    

         

Nº de Vagas: 230 Quantidade média de alunos: 220    

         

Séries Atendidas: 1ª à 4ª (X) 5ª à 8ª (X) Ensino Médio (X) Cursinho (X) Terceirão (X) Supletivo (X) 

Turmas de 5a: 1       

Possui alguma atividade a noite: Possuía o Pro-Jovem, mas diretora não sabe quantas pessoas eram.   

         

Possui alguma atividade aos finais de semana: Não         

Componentes da escola        

         

Espaço Físico Quantidade Observações 

Salas de ensino 7           

Direção 1           

Orientação 1           

Administrativo 2           

Sala de Professores 1 Possui uma torneira comum       

Depósito 1 Não possui ponto de consumo       

Sala de Dentista 1 Desativada       

Sala de Educação Física 1 Não possui ponto de consumo     
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Tabela A.1. Questionário de informações gerais para escola Estadual. (Continuação) 

Espaço Físico Quantidade Observações 

Sala de Informática 1           

Biblioteca 1           

Sala de Vídeo 1           

Cozinha 1           

Almoxarifado 1 Não possui ponto de consumo       

Área de Serviço 1 Possui a uma caixa d'água 15000L     

Porão 1           

Quadra 1 Coberta com placas de alumínio pintada (não possui captação) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

              

              

Observações:             
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Tabela A.2. Questionário de informações gerais para escola Municipal. 

Questionário de Informações Gerais 
         

Escola: Escola Desdobrada Osvaldo Galupo           

Diretora ou responsável: Atagi           Data:10/02/09 

  Matutino Vespertino Noturno     

Período de funcionamento: X X       

Nº de Professores: 12 Nº de Funcionários: 5    

         

Nº de Vagas: 170 Quantidade média de alunos: 132    

         

Séries Atendidas: 1ª à 4ª (X) 5ª à 8ª (X) Ensino Médio (X) Cursinho (X) Terceirão (X) Supletivo (X) 

Turmas de 5a:         

Possui alguma atividade a noite: Não           

         

Possui alguma atividade aos finais de semana: Não, porém as crianças entram e usam a quadra.   

         

Componentes da escola 

         

Espaço Físico Quantidade Observações 

Refeitório 1           

Salas de Aula 4           

Cozinha 1           

Secretaria 0 Junto com a sala de professores     

Quadra 1 De cimento, descoberta, aos finais de semana é utilizada pelas crianças.  

Sala da Diretora 1           
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Tabela A.2. Questionário de informações gerais para escola Municipal. (Continuação). 

Espaço Físico Quantidade Observações 

Sala de Professores 1           

Banheiro de Prof. e Func. 1 Apenas um e é misto, apesar de ter só mulheres!  

Depósito 1 Não tem ponto de consumo       

Lavanderia 1 Possui uma máquina de lavar, (consul super cargo WL 10) 

Espaço Livre 1 Não possui nada       

Banheiro Mas. Estudantes 1           

Banheiro Fem. Estudantes 1           

Banheiro para Deficientes 1           

Biblioteca 1           

Banheiro Infantil 1 Descarga com caixa elevada 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Observações:             
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APÊNDICE B 

Planilha utilizada para obtenção de dados sobre aparelhos sanitários na escola 

Municipal e na escola Estadual. 
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Tabela B.1. Questionário de levantamentos dos aparelhos sanitários na escola Estadual. 

Questionário de Levantamento dos Aparelhos Sanitários 

      

Escola: EEB. Silveira de Sousa    Data: 12/02/09 

Local Aparelho Quantidade Tipo de aparelho Tipo do uso Observações 

Sala de Prof. Torneira 1 Comum Lavar as mãos e escovar os dentes Sem vazamento 

Pátio Aberto Torneira 1 Comum Mangueira ou balde 

Usado raramente, sem 

vazamento, plástico 

Banheiro Prof. Mas. Torneira 1 Fechamento automático Lavar as mãos e escovar os dentes Sem vazamento 

Banheiro Prof. Mas. Vaso Sanitário 1 Hidra   

Banheiro Prof. Fem. Vaso Sanitário 1 Hidra   

Banheiro Prof. Fem. Torneira 1 Fechamento automático Lavar as mãos e escovar os dentes Sem vazamento 

Área de Serviço Torneira 1 Comum Todo tipo de uso Cobre antiga, sem vazamento 

Banheiro Est. Fem. Vaso Sanitário 3 Hidra   

Banheiro Est. Fem. Torneira 2 Fechamento automático Lavar as mãos e escovar os dentes 

Uma delas ao ser pressionada 

não consegue voltar ao estado 

estático 

Banheiro Inf. Torneira 1 Fechamento automático Lavar as mãos e escovar os dentes  

Banheiro Inf. Vaso Sanitário 1 Hidra  

Aperta e volta (mola retentora 

estragada) 

Banheiro Est. Mas. Mictório 2 Individual  O registro fica aberto direto 

Banheiro Est. Mas. Vaso Sanitário 2 Hidra   

Banheiro Est. Mas. Torneira 2 Comum Lavar as mãos e escovar os dentes  

Refeitório Bebedouro 4 Comum Tomar água 

8 pontos para consumo, as 

vezes as crianças enchem a 

garrafinha 

Cozinha Torneira 2 Comum Fazer merendas Bastante usada 

Banheiro Est. Mas. e Fem. Chuveiros 2 Comum Desativado Um em cada banheiro 
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Tabela B.2. Questionário de levantamentos dos aparelhos sanitários na escola Municipal. 

Questionário de Levantamento dos Aparelhos Sanitários 

        

Escola: Escola Desdobrada Osvaldo Galupo  Data: 10/02/2009 

Local Aparelho Quantidade Tipo de aparelho Tipo do uso Observações 

Refeitório Bebedouro 1   Beber 2 ponteiras 

Banheiro Professoras Torneira 1 Comum Lavar as mãos e escovar os dentes   

Banheiro Professoras 

Vaso 

sanitário 1 Hidra     

Espaço livre Bebedouro 2   Beber 3 ponteiras 

Banheiro Fem. Est. Torneira 2 Comum Lavar as mãos 1º a 4º séries 

Banheiro Fem. Est. 

Vaso 

sanitário 3 Hidra     

Banheiro Mas. Est. Torneira 2 Comum Lavar as mãos Uma apresentou gotejamento lento 

Banheiro Mas. Est. 

Vaso 

sanitário 1 Hidra   Com vazamento, apenas quando aciona o botão 

Banheiro Mas. Est. Mictório 2 Individual   Tipo torneira 

Banheiro Infantil 

Vaso 

sanitário 2 Caixa elevada   4 a 6 anos (turma integral) 

Banheiro Infantil Torneira 1 Comum Lavar as mãos 4 a 6 anos (turma integral) 

Banheiro Infantil Torneira 2 Comum Lavar as mãos   

Banheiro Infantil 

Vaso 

sanitário 2 Hidra     

Banheiro Infantil Chuveiro 1 Comum Uso esporádico Mais ou menos 3x por mês 

Cozinha Torneira 3 Comum Merenda Uma delas funciona como filtro 

Torneira Externa Torneira 1 Comum Limpeza e pelas crianças   

Área de Serviço Torneira 2 Comum dupla Limpeza e lavagem de roupa 

Uma funciona para a máquina e outra para o 

tanque 
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APÊNDICE C 

Questionário utilizado para obtenção de dados sobre hábitos de consumo dos alunos da 

escola Municipal e da escola Estadual. 
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Tabela C.1. Modelo de questionário sobre hábitos de consumo aplicado aos alunos da escola Estadual. 

Questionário para Alunos 
Escola: EEB Silveira de Souza Data: 

Aluno (a):   

Série:                                          Idade: Turno: Manhã (X) Tarde (X) Noite (X) 

Com relação aos vasos sanitários: Com relação aos bebedouros: 

Quantas vezes você foi hoje? Você utilizou hoje? Sim (X) Não (X) 

Deixou pressionado o botão (X) ou apertou e soltou (X)? Quantas vezes você utilizou? 

Se, deixou pressionado, quantos segundos você demorou? Quanto tempo deixou pressionado o botão? 

  Quantos copos ou garrafinhas você tomou hoje? 

Com relação aos mictórios:   

Você foi hoje? Sim (X)  Não (X) Você escovou os dentes na escola hoje? 

Quantas vezes por dia você utiliza? Sim (X) Não (X) 

  Qual(is) o(s) local(is) você foi? 

Com relação à torneira do banheiro: Quantas vezes você escovou os dentes? 

Quantas vezes você utilizou hoje?   

Para os meninos: Para os meninos: 

Quantos segundos deixou aberta a torneira? Quantos minutos você demorou em escovar os dentes? 

Para as meninas: Deixou a torneira aberta (X) ou abriu somente para limpar-se (X)? 

Quando foi ao banheiro pressionou o botão quantas vezes?   

  Para as meninas: 

Você vai vir hoje para a escola de novo? Quando escova os dentes pressiona o botão quantas vezes? 

Sim (X) Não (X)   

Qual horário?     

Manhã (X) Tarde (X) Noite (X)   

O que você faz na escola neste período?   
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Tabela C.2. Modelo de questionário sobre hábitos de consumo aplicado aos alunos da escola Municipal. 

Questionário para Alunos 
Escola: Escola Desdobrada Osvaldo Galupo Data:      

Aluno (a):         

Série: Turno: Manhã (X) Tarde (X) Noite (X) 

Idade:     

Com relação aos vasos sanitários: Com relação à torneira do banheiro: 

Quantas vezes você foi hoje? Quantas vezes você utilizou hoje?       

Deixou pressionado o botão (X) ou apertou e soltou (X)? Quanto segundos deixou aberta?       

Se, deixou pressionado, quanto segundos você demorou?         

  Com relação aos bebedouros: 

Com relação aos mictórios: Você utilizou hoje? Sim (X) Não (X) 

Você utilizou hoje? Sim (X) Não (X) Quantas vezes você utilizou?   

Quantas vezes você foi hoje? Quanto tempo deixou pressionado o botão? 

Quanto segundos deixou aberto despejando água? Quantos copos você tomou hoje? 

          

Você vai vir hoje para a escola de novo? Você escovou os dentes na escola hoje? 

Sim (X) Não (X)  Sim (X) Não (X)   

Qual horário? Manhã (X) Tarde (X) Noite (X) Qual(is) o(s) local(is) você foi?   

O que você faz na escola neste período? Quantas vezes você escovou os dentes? 

  Quantos minutos você demorou em escovar os dentes? 

  Deixou a torneira aberta (X) ou abriu somente para limpar-se (X)? 
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APÊNDICE D 

Questionário utilizado para obtenção de dados sobre hábitos de consumo dos 

Professores da escola Municipal e da escola Estadual. 
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Tabela D.1. Modelo de questionário sobre hábitos de consumo aplicado aos professores da escola Estadual. 

Questionário para Professores 
Escola: EEB Silveira de Sousa Data: 

Função do entrevistado:                     Turno de trabalho:                                                               Masculino (X) Feminino (X) 

Com relação aos vasos sanitários: Realiza algum outro tipo de atividade além das já citadas? 

Qual(is) local(is) você utiliza? Qual? 

Quantas vezes por dia você utiliza? Qual aparelho usa? 

Deixa pressionado o botão (X) ou aperta e solta (X)? Como você a realiza? 

Se deixa pressionado, quantos segundos você demora? Quanto tempo demora? 

Com relação a torneira do banheiro:   

Qual(is) local(is) você utiliza? Qual? 

Quantas vezes por dia você utiliza? Qual aparelho usa? 

Pressiona quantas vezes o botão? Como você a realiza? 

Com relação aos mictórios: Quanto tempo demora? 

Você utiliza? Sim (X) Não (X)   

Quantas vezes por dia você utiliza? Qual? 

Com relação a torneira na sala de professores? Qual aparelho usa? 

Utiliza? Sim (X) Não (X) Como você a realiza? 

Quantos segundos deixa aberta? Quanto tempo demora? 

Você escova os dentes na escola?   

Sim (X) Não (X) Qual? 

Qual(is) o(s) local(is) você utiliza? Qual aparelho usa? 

Quantas vezes por dia você escova os dentes na escola? Como você a realiza? 

Deixa a torneira aberta (X) ou abre somente para enxágüe (X)? Quanto tempo demora? 

Quanto tempo você demora para escovar os dentes? Observações: 

Pressiona quantas vezes o botão?   
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Tabela D.2. Modelo de questionário sobre hábitos de consumo aplicado aos professores da escola Municipal. 

Questionário para Professores 
Escola: Escola Desdobrada Osvaldo Galupo Data: 

Função do entrevistado: Turno de trabalho: Masculino (X) Feminino (X) 

Com relação aos vasos sanitários: Realiza algum outro tipo de atividade além das já citadas? 

Qual(is) local(is) você utiliza? Qual? 

Quantas vezes por dia você utiliza? Qual aparelho usa? 

Deixa pressionado o botão (X) ou aperta e solta (X)? Como você a realiza? 

Se deixa pressionado, quantos segundos você demora? Quanto tempo demora? 

Com relação a torneira do banheiro: Qual? 

Qual(is) local(is) você utiliza? Qual aparelho usa? 

Quantas vezes por dia você utiliza? Como você a realiza? 

Quanto segundos deixa aberta? Quanto tempo demora? 

Com relação aos mictórios: Qual? 

Você utiliza? Sim (X) Não (X) Qual aparelho usa? 

Quantas vezes por dia você utiliza? Como você a realiza? 

Quanto segundos deixa aberto despejando água? Quanto tempo demora? 

Você escova os dentes na escola? Qual? 

Sim (X) Não (X) Qual aparelho usa? 

Qual(is) torneira(s) você utiliza? Como você a realiza? 

Quantas vezes por dia você escova os dentes na escola? Quanto tempo demora? 

Deixa a torneira aberta (X) ou abre somente para enxágüe (X)?  Observações: 

Quantos minutos você demora em escovar os dentes?  



117 

APÊNDICE E 

Tabela de vazões encontradas para ambas as escolas. 
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Tabela E.1. Vazões encontradas nas torneiras e bebedouros da escola Municipal. 

Tabela de vazão 

Escola: Osvaldo Galupo Data: 15/4/2009 

Local Aparelho Volume (L) Tempo (s) Vazão (L/s) 

Área de Serviço Torneira 

0,47 6,14 0,076547231 

0,46 4,57 0,100656455 

0,41 6,1 0,067213115 

Torneira 

Externa 
Torneira 

0,44 5,07 0,08678501 

0,48 5,8 0,082758621 

0,48 4,46 0,107623318 

Banheiro Prof. Torneira 

0,5 3,32 0,15060241 

0,49 3,98 0,123115578 

0,47 3,92 0,119897959 

Banheiro Inf. (2 

a 4 anos) 

Torneira 1 

0,42 8,61 0,048780488 

0,47 7,75 0,060645161 

0,46 9,44 0,048728814 

Torneira 2 

0,45 4,23 0,106382979 

0,51 4,84 0,105371901 

0,44 4,03 0,109181141 

Banheiro Fem. 

Est. 

Torneira 1 

0,35 4,24 0,08254717 

0,37 4,72 0,078389831 

0,38 5,16 0,073643411 

Torneira 2 

0,37 4,88 0,075819672 

0,35 5,84 0,059931507 

0,37 5,92 0,0625 

Banheiro Masc. 

Est. 
Torneira 1 

0,3 2,4 0,125 

0,28 4,81 0,058212058 

0,31 3,99 0,077694236 

Banheiro Inf. (4 

a 6 anos) 
Torneira 

0,24 5,84 0,04109589 

0,15 7,62 0,019685039 

0,3 8,23 0,036452005 

Cozinha 

Torneira 1 

0,35 2,81 0,12455516 

0,4 2,91 0,137457045 

0,38 3,86 0,098445596 

Torneira 2 

0,355 2,26 0,157079646 

0,39 2,52 0,154761905 

0,425 2,77 0,153429603 

Torneira 3 

0,33 4,86 0,067901235 

0,34 6,1 0,055737705 

0,4 5,5 0,072727273 

Refeitório Bebedouro 
0,26 16,74 0,015531661 

0,21 18,31 0,011469143 

Área Livre Bebedouro 
0,18 10,9 0,016513761 

0,3 10,17 0,029498525 
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Tabela E.2.Cálculo da vazão média e erro propagado para torneiras e bebedouros 

na escola Municipal. 

Torneiras 

Volume (L) Tempo (s) 

V médio = 0,391388889 t médio = 4,986111111 

σ = 0,079512902 σ = 1,766046881 

n = 36 n = 36 

σm = 0,01325215 σm = 0,294341147 

t 2,030107915 t 2,030107915 

Ea = ± t * σm 0,026903295 Ea = ± t * σm 0,597544292 

Erro propagado da torneira 

Erro becker = (± 0,01) L Δv = 0,036903295 

Erro cronometro = (± 0,005)s Δt = 0,602544292 

 Ep = (1/t)*Δv + (V/(t*t))*Δt 

 Ep = 0,016887009  

    

Q média (L/s) = 0,078495822 

Q média = (0,08 ± 0,02) L/s 

    

Bebedouro 

Volume (L) Tempo (s) 

V médio = 0,2375 t médio = 14,03 

σ = 0,053150729 σ = 4,097112805 

n = 4 n = 4 

σm = 0,026575365 σm = 2,048556402 

t 3,182446305 t 3,182446305 

Ea = ± t * σm 0,084574671 Ea = ± t * σm 6,519420753 

Erro propagado do bebedouro 

Erro becker = (± 0,01) L Δv = 0,094574671 

Erro cronometro = (± 0,005)s Δt = 6,524420753 

 Ep = (1/t)*Δv + (V/(t*t))*Δt 

 Ep = 0,014612982  

    

Q média (L/s) = 0,016928011 

Q média = (0,02 ± 0,01) L/s 
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Tabela E.3. Vazões encontradas nas torneiras e bebedouros da escola Estadual. 

Tabela de vazão 

Escola: EEB Silveira de Sousa Data: 15/4/2009 

Local Aparelho Volume (L) Tempo (s) Vazão (L/s) 

Sala dos Professores Torneira 

0,4 4,81 0,08316008 

0,33 4,26 0,07746479 

0,315 3,9 0,08076923 

Pátio Aberto Torneira 

0,29 2,38 0,12184874 

0,36 4,24 0,08490566 

0,33 3,84 0,0859375 

Área de Serviço Torneira 

0,29 2,32 0,125 

0,3 2,99 0,10033445 

0,375 3,46 0,1083815 

Banheiro Est. Mas. 

Torneira 1 

0,315 3,75 0,084 

0,35 3,9 0,08974359 

0,37 4,19 0,08830549 

Torneira 2 

0,255 3,66 0,06967213 

0,28 4,11 0,06812652 

0,26 4,52 0,05752212 

Cozinha 

Torneira 1 

0,33 2,32 0,14224138 

0,34 1,92 0,17708333 

0,3 2,21 0,13574661 

Torneira 2 

0,335 2,84 0,11795775 

0,36 3,11 0,11575563 

0,345 2,94 0,11734694 

Refeitório Bebedouro 

0,14 10,38 0,01348748 

0,12 7,5 0,016 

0,11 14,29 0,00769769 

0,115 6,88 0,01671512 

0,125 16,37 0,00763592 
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Tabela E.4. Cálculo da vazão média e erro propagado para torneiras e bebedouros 

na escola Estadual. 

Torneiras 

Volume (L) Tempo (s) 

V médio = 0,325238095 t médio = 3,412857 

σ = 0,038127293 σ = 0,850201 

n = 21 n = 21 

σm = 0,008320057 σm = 0,185529 

t 2,085963441 t 2,085963 

Ea = ± t * σm 0,017355336 Ea = ± t * σm 0,387007 

Erro propagado da torneira 

Erro becker = (± 0,01) L Δv = 0,027355  

Erro cronometro = (± 0,005)s Δt = 0,392007  

  Ep = (1/t)*Δv + (V/(t*t))*Δt  Ep =  0,018961 

Q média (L/s) =0,095297893 Q média = (0,10 ± 0,02) L/s 

        

Bebedouro 

Volume (L) Tempo (s) 

V médio = 0,122 t médio = 11,084 

σ = 0,011510864 σ = 4,160364 

n = 5 n = 5 

σm = 0,005147815 σm = 1,860571 

t 2,7764 t 2,7764 

Ea = ± t * σm 0,014292394 Ea = ± t * σm 5,16569 

Erro propagado do bebedouro 

Erro becker = (± 0,01) L Δv = 0,024292  

Erro cronometro = (± 0,005)s Δt = 5,17069  

  Ep = (1/t)*Δv + (V/(t*t))*Δt    

  Ep = 0,007326  

Q média (L/s) = 0,011006857     

Q média = (0,011 ± 0,007) L/s 
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Tabela E.5. Volumes encontrados para torneiras automáticas na escola Estadual. 

Local Aparelho Acionamento (L/vez) 

Banheiro Prof. Fem. Torneira Fechamento auto. 

0,45 

0,45 

0,45 

Banheiro Prof. e Func. Torneira Fechamento auto. 

0,71 

0,71 

0,71 

Banheiro Est. Fem. 

Torneira Fechamento auto.1 

0,42 

0,42 

0,42 

Torneira Fechamento auto.2 

X 

X 

X 

Banheiro Inf. Torneira Fechamento auto. 

0,41 

0,41 

0,41 

 

Tabela E.6. Cálculo do volume médio e erro propagado para torneiras automáticas 

na escola Estadual. 

Torneiras Automáticas 

Volume (L)     

V médio = 0,4975     

σ = 0,227474457     

n = 12     

σm = 0,065666219     

t 2,201     

Ea = ± t * σm 0,144531349     

Erro propagado da torneira automática 

Erro becker = (± 0,01) L Δv = 0,154531  

        

Volume médio/Acionamento = (0,5 ± 0,2) L/vez 
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APÊNDICE F 

Planilha da simulação de aproveitamento de água pluvial fornecida no programa Netuno 

2.1 para ambas as escolas. 
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Tabela F.1. Dados de saída do programa Netuno 2.1 para a simulação de águas pluviais na escola Municipal. 

Volume 

(litros) 

Economia 

de Água 

Potável 

(%) 

Volume de água 

pluvial 

extravasado 

(litros/ano) 

Volume 

consumido de 

água pluvial 

(litros) 

Dias em que a demanda 

de água pluvial é atendida 

totalmente (%) 

Dias em que a demanda de 

água pluvial é atendida 

parcialmente (%) 

Dias em que a 

demanda de água 

pluvial não é 

atendida (%) 

Diferença entre 

potenciais de 

economia (%) 

0 0 793561,53 0 28,6 0 71,4 
 

1000 9,55 686697,65 789328,814 36,13 22,55 41,32 9,55 

2000 14,87 627152,51 1229147,2 62,39 11,83 25,78 5,32 

3000 17,57 596964,44 1452125,36 72,44 8,38 19,18 2,7 

4000 19,36 576974,14 1599779,79 78,3 6,38 15,32 1,79 

5000 20,66 562391,75 1707214,89 82,83 5,04 12,13 1,3 

6000 21,59 551873,18 1783908,22 85,98 3,93 10,09 0,93 

7000 22,29 543851,47 1842158,98 87,95 3,3 8,75 0,7 

8000 22,91 536766,17 1893493,12 89,39 2,93 7,68 0,62 

9000 23,4 531151,34 1933966,01 91,21 2,37 6,42 0,49 

10000 23,8 526552,44 1966934,87 92,58 2 5,42 0,4 

11000 24,12 522913,69 1992811,76 93,66 1,67 4,67 0,32 

12000 24,36 520015,49 2013218,74 94,32 1,52 4,15 0,24 

13000 24,55 517795,74 2028614,43 95,03 1,26 3,71 0,19 

14000 24,71 515878,47 2041776,03 95,59 1,19 3,23 0,16 

15000 24,84 514237,07 2052899,89 95,99 0,96 3,04 0,13 

16000 24,93 513162,93 2059833,75 96,25 0,89 2,86 0,09 

17000 25 512215,23 2065833,75 96,51 0,82 2,67 0,07 

18000 25,07 511267,53 2071833,75 96,77 0,78 2,45 0,07 

19000 25,14 510319,83 2077833,75 96,88 0,78 2,34 0,07 

20000 25,2 509503,3 2082864,95 97,14 0,67 2,19 0,06 

21000 25,27 508690,98 2087864,95 97,4 0,56 2,04 0,07 

22000 25,32 507927 2092507,96 97,59 0,48 1,93 0,05 

23000 25,37 507250,07 2096507,96 97,74 0,45 1,82 0,05 

24000 25,42 506573,14 2100507,96 97,85 0,45 1,71 0,05 

25000 25,47 505896,21 2104507,96 98,03 0,41 1,56 0,05 
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Tabela F.1. Dados de saída do programa Netuno 2.1 para a simulação de águas pluviais na escola Municipal. (Continuação). 

Volume 

(litros) 

Economia 

de Água 

Potável 

(%) 

Volume de água 

pluvial 

extravasado 

(litros/ano) 

Volume 

consumido de 

água pluvial 

(litros) 

Dias em que a demanda 

de água pluvial é atendida 

totalmente (%) 

Dias em que a demanda de 

água pluvial é atendida 

parcialmente (%) 

Dias em que a 

demanda de água 

pluvial não é 

atendida (%) 

Diferença entre 

potenciais de 

economia (%) 

26000 25,52 505219,28 2108507,96 98,18 0,37 1,45 0,05 

27000 25,55 504650,98 2111705,6 98,33 0,33 1,34 0,03 

28000 25,59 504109,44 2114705,6 98,44 0,33 1,22 0,04 

29000 25,63 503567,9 2117705,6 98,48 0,3 1,22 0,04 

30000 25,66 503026,35 2120705,6 98,59 0,3 1,11 0,03 

31000 25,7 502484,81 2123705,6 98,7 0,3 1 0,04 

32000 25,74 501943,27 2126705,6 98,85 0,26 0,89 0,04 

33000 25,77 501401,72 2129705,6 98,96 0,26 0,78 0,03 

34000 25,81 500860,18 2132705,6 99,04 0,22 0,74 0,04 

35000 25,84 500318,64 2135705,6 99,11 0,22 0,67 0,03 

36000 25,87 499881,46 2137934,71 99,22 0,19 0,59 0,03 

37000 25,9 499475,3 2139934,71 99,3 0,19 0,52 0,03 

38000 25,92 499069,15 2141934,71 99,37 0,19 0,45 0,02 

39000 25,94 498662,99 2143934,71 99,44 0,19 0,37 0,02 

40000 25,97 498256,83 2145934,71 99,52 0,19 0,3 0,03 

41000 25,99 497893,6 2147617,65 99,59 0,15 0,26 0,02 

42000 26 497622,83 2148617,65 99,63 0,15 0,22 0,01 

43000 26,01 497352,06 2149617,65 99,63 0,15 0,22 0,01 

44000 26,02 497081,29 2150617,65 99,7 0,11 0,19 0,01 

45000 26,04 496810,52 2151617,65 99,74 0,11 0,15 0,02 

46000 26,05 496539,74 2152617,65 99,78 0,07 0,15 0,01 

47000 26,06 496268,97 2153617,65 99,81 0,07 0,11 0,01 

48000 26,07 495998,2 2154617,65 99,85 0,07 0,07 0,01 

49000 26,09 495727,43 2155617,65 99,89 0,07 0,04 0,02 

50000 26,1 495456,66 2156617,65 99,93 0,07 0 0,01 
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Tabela F.2. Dados de saída do programa Netuno 2.1 para a simulação de águas pluviais na escola Estadual. 

Volume 

(litros) 

Economia 

de Água 

Potável 

(%) 

Volume de água 

pluvial 

extravasado 

(litros/ano) 

Volume 

consumido de 

água pluvial 

(litros) 

Dias em que a demanda 

de água pluvial é 

atendida totalmente (%) 

Dias em que a demanda de 

água pluvial é atendida 

parcialmente (%) 

Dias em que a demanda 

de água pluvial não é 

atendida (%) 

Diferença entre 

potenciais de 

economia (%) 

0 0 995061,48 0 28,6 0 71,4 
 

1000 6,89 884731,84 814928 28,6 26,04 45,36 6,89 

2000 12,61 793200,24 1491008 29,38 25,7 44,92 5,72 

3000 17,05 722051,23 2016536 31,53 24,78 43,69 4,44 

4000 20,82 661699,51 2462312 33,57 24,04 42,4 3,77 

5000 23,88 612714,83 2824127,59 45,14 18,62 36,24 3,06 

6000 26,05 578071,25 3080015,53 45,7 18,36 35,94 2,17 

7000 28,01 546725,67 3311543,41 46,77 17,95 35,27 1,96 

8000 29,76 518628,26 3519079,35 47,81 17,54 34,64 1,75 

9000 31,35 493190,96 3706966,93 53,45 15,73 30,82 1,59 

10000 32,73 471023,44 3870702,91 53,93 15,54 30,53 1,38 

11000 33,99 450881,3 4019478,85 54,56 15,21 30,23 1,26 

12000 35,15 432328,05 4156518,76 55,42 14,99 29,6 1,16 

13000 36,19 415621,47 4279918,6 57,75 14,17 28,08 1,04 

14000 37,13 400587,16 4390966,48 58,94 13,54 27,52 0,94 

15000 38,01 386628,36 4494070,44 59,46 13,28 27,26 0,88 

16000 38,83 373390,9 4591846,26 60,31 12,76 26,93 0,82 

17000 39,56 361683,84 4678318,15 61,05 12,54 26,41 0,73 

18000 40,21 351388,06 4754365,92 62,8 11,98 25,22 0,65 

19000 40,81 341737,79 4825645,68 63,24 11,8 24,96 0,6 

20000 41,38 332596,55 4893165,68 63,72 11,57 24,7 0,57 

21000 41,94 323644,85 4959285,62 64,21 11,39 24,41 0,56 

22000 42,48 315074,42 5022589,36 65,39 10,91 23,7 0,54 

23000 42,96 307380,19 5079421,28 65,88 10,61 23,52 0,48 

24000 43,41 300039,04 5133645,2 66,36 10,5 23,15 0,45 

25000 43,86 292872,28 5186581,07 66,8 10,31 22,89 0,45 
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Tabela F.2. Dados de saída do programa Netuno 2.1 para a simulação de águas pluviais na escola Estadual. (Continuação). 

Volume 

(litros) 

Economia 

de Água 

Potável 

(%) 

Volume de água 

pluvial 

extravasado 

(litros/ano) 

Volume 

consumido de 

água pluvial 

(litros) 

Dias em que a demanda 

de água pluvial é 

atendida totalmente (%) 

Dias em que a demanda de 

água pluvial é atendida 

parcialmente (%) 

Dias em que a demanda 

de água pluvial não é 

atendida (%) 

Diferença entre 

potenciais de 

economia (%) 

26000 44,29 286046,7 5236996,87 67,73 9,87 22,4 0,43 

27000 44,68 279838,45 5282852,84 67,99 9,79 22,22 0,39 

28000 45,03 274199,95 5324500,56 68,43 9,64 21,92 0,35 

29000 45,34 269146,28 5361828,49 68,81 9,42 21,77 0,31 

30000 45,64 264356,87 5397204,46 69,1 9,27 21,62 0,3 

31000 45,94 259683,36 5431724,46 69,58 9,12 21,29 0,3 

32000 46,21 255211,29 5464756,46 69,88 9,05 21,07 0,27 

33000 46,49 250743,57 5497756,46 70,18 8,98 20,85 0,28 

34000 46,77 246300,74 5530572,5 70,4 8,86 20,73 0,28 

35000 47,04 241968,4 5562572,5 70,92 8,75 20,33 0,27 

36000 47,31 237636,05 5594572,5 71,22 8,75 20,03 0,27 

37000 47,57 233433,7 5625612,34 71,4 8,72 19,88 0,26 

38000 47,83 229327,71 5655940,39 71,59 8,64 19,77 0,26 

39000 48,09 225266,14 5685940,39 71,85 8,57 19,58 0,26 

40000 48,34 221229,47 5715756,44 72,22 8,49 19,29 0,25 

41000 48,58 217334,68 5744524,59 72,55 8,42 19,03 0,24 

42000 48,81 213586,13 5772212,47 72,77 8,31 18,92 0,23 

43000 49,04 210050,93 5798324,54 73 8,23 18,77 0,23 

44000 49,26 206530,9 5824324,54 73,33 8,2 18,47 0,22 

45000 49,47 203070,48 5849884,26 73,74 7,97 18,29 0,21 

46000 49,67 199947,96 5872948,09 73,92 7,9 18,18 0,2 

47000 49,86 196834,09 5895948,09 74,11 7,83 18,06 0,19 

48000 50,06 193720,22 5918948,09 74,33 7,72 17,95 0,2 

49000 50,25 190606,35 5941948,09 74,55 7,68 17,77 0,19 

50000 50,44 187568,31 5964387,96 74,89 7,49 17,62 0,19 
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APÊNDICE G 

Desempenhos dos diversos cenários conjugados entre os equipamentos economizadores 

e os sistemas propostos, para ambas as escolas. 
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Tabela G.1. Conjugação dos cenários possíveis para o sistema automático na escola Municipal. 

Usos finais com sistema automático e descarga dual 

Cenário Ruim 

Aparelho Consumo aparelho (L/dia) Percentual (%) Consumo Antigo (L/dia) Redução (L) Redução (%) 

Torneiras de Banheiro 133,31 3,46 166,64 33,33 20,00 

Vasos Sanitários (α6= 50% e α3= 50%) 444,46 11,53 841,22 396,76 47,16 

Mictório 7,03 0,18 14,07 7,03 50,00 

Limpeza (torneira) 265,40 6,88 265,40 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 2954,52 76,63 2954,52 0,00 0,00 

Bebedouro 51,02 1,32 51,02 0,00 0,00 

Total 3855,74 100,00 4292,86 437,12 10,18 

      Torneiras de Banheiro 133,31 3,51 166,64 33,33 20,00 

Vasos Sanitários (α6= 30% e α3= 70%) 385,20 10,15 841,22 456,02 54,21 

Mictório 7,03 0,19 14,07 7,03 50,00 

Limpeza (torneira) 265,40 6,99 265,40 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 2954,52 77,82 2954,52 0,00 0,00 

Bebedouro 51,02 1,34 51,02 0,00 0,00 

Total 3796,48 100,00 4292,86 496,38 11,56 

      Torneiras de Banheiro 133,31 3,57 166,64 33,33 20,00 

Vasos Sanitários (α6= 10% e α3= 90%) 325,94 8,72 841,22 515,28 61,25 

Mictório 7,03 0,19 14,07 7,03 50,00 

Limpeza (torneira) 265,40 7,10 265,40 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 2954,52 79,06 2954,52 0,00 0,00 

Bebedouro 51,02 1,37 51,02 0,00 0,00 

Total 3737,22 100,00 4292,86 555,64 12,94 
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Tabela G.1. Conjugação dos cenários possíveis para o sistema automático na escola Municipal. (Continuação). 

Consumo Bom 

Aparelho Consumo aparelho (L/dia) Percentual (%) Consumo Antigo (L/dia) Redução (L) Redução (%) 

Torneiras de Banheiro 74,99 1,98 166,64 91,65 55,00 

Vasos Sanitários (α6= 50% e α3= 50%) 444,46 11,72 841,22 396,76 47,16 

Mictório 2,81 0,07 14,07 11,25 80,00 

Limpeza (torneira) 265,40 7,00 265,40 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 2954,52 77,89 2954,52 0,00 0,00 

Bebedouro 51,02 1,34 51,02 0,00 0,00 

Total 3793,20 100,00 4292,86 499,66 11,64 

      Torneiras de Banheiro 74,99 2,01 166,64 91,65 55,00 

Vasos Sanitários (α6= 30% e α3= 70%) 385,20 10,32 841,22 456,02 54,21 

Mictório 2,81 0,08 14,07 11,25 80,00 

Limpeza (torneira) 265,40 7,11 265,40 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 2954,52 79,13 2954,52 0,00 0,00 

Bebedouro 51,02 1,37 51,02 0,00 0,00 

Total 3733,94 100,00 4292,86 558,92 13,02 

      Torneiras de Banheiro 74,99 2,04 166,64 91,65 55,00 

Vasos Sanitários (α6= 10% e α3= 90%) 325,94 8,87 841,22 515,28 61,25 

Mictório 2,81 0,08 14,07 11,25 80,00 

Limpeza (torneira) 265,40 7,22 265,40 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 2954,52 80,40 2954,52 0,00 0,00 

Bebedouro 51,02 1,39 51,02 0,00 0,00 

Total 3674,68 100,00 4292,86 618,19 14,40 
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Tabela G.2. Conjugação dos cenários possíveis para o sistema sensorial na escola Municipal. 

Usos finais com sistema sensorial e descarga dual 

Cenário Ruim 

Aparelho Consumo aparelho (L/dia) Percentual (%) Consumo Antigo (L/dia) Redução (L) Redução (%) 

Torneiras de Banheiro 116,65 3,04 166,64 49,99 30,00 

Vasos Sanitários (α6= 50% e α3= 50%) 444,46 11,58 841,22 396,76 47,16 

Mictório 7,03 0,18 14,07 7,03 50,00 

Limpeza (torneira) 265,40 6,91 265,40 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 2954,52 76,96 2954,52 0,00 0,00 

Bebedouro 51,02 1,33 51,02 0,00 0,00 

Total 3839,08 100,00 4292,86 453,78 10,57 

      Torneiras de Banheiro 116,65 3,09 166,64 49,99 30,00 

Vasos Sanitários (α6= 30% e α3= 70%) 385,20 10,19 841,22 456,02 54,21 

Mictório 7,03 0,19 14,07 7,03 50,00 

Limpeza (torneira) 265,40 7,02 265,40 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 2954,52 78,17 2954,52 0,00 0,00 

Bebedouro 51,02 1,35 51,02 0,00 0,00 

Total 3779,82 100,00 4292,86 513,04 11,95 

      Torneiras de Banheiro 116,65 3,14 166,64 49,99 30,00 

Vasos Sanitários (α6= 10% e α3= 90%) 325,94 8,76 841,22 515,28 61,25 

Mictório 7,03 0,19 14,07 7,03 50,00 

Limpeza (torneira) 265,40 7,13 265,40 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 2954,52 79,41 2954,52 0,00 0,00 

Bebedouro 51,02 1,37 51,02 0,00 0,00 

Total 3720,56 100,00 4292,86 572,31 13,33 
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Tabela G.2. Conjugação dos cenários possíveis para o sistema sensorial na escola Municipal. (Continuação) 

Cenário Bom 

Aparelho Consumo aparelho (L/dia) Percentual (%) Consumo Antigo (L/dia) Redução (L) Redução (%) 

Torneiras de Banheiro 38,33 1,02 166,64 128,31 77,00 

Vasos Sanitários (α6= 50% e α3= 50%) 444,46 11,83 841,22 396,76 47,16 

Mictório 2,81 0,07 14,07 11,25 80,00 

Limpeza (torneira) 265,40 7,07 265,40 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 2954,52 78,65 2954,52 0,00 0,00 

Bebedouro 51,02 1,36 51,02 0,00 0,00 

Total 3756,54 100,00 4292,86 536,32 12,49 

      Torneiras de Banheiro 38,33 1,04 166,64 128,31 77,00 

Vasos Sanitários (α6= 30% e α3= 70%) 385,20 10,42 841,22 456,02 54,21 

Mictório 2,81 0,08 14,07 11,25 80,00 

Limpeza (torneira) 265,40 7,18 265,40 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 2954,52 79,91 2954,52 0,00 0,00 

Bebedouro 51,02 1,38 51,02 0,00 0,00 

Total 3697,28 100,00 4292,86 595,58 13,87 

      Torneiras de Banheiro 38,33 1,05 166,64 128,31 77,00 

Vasos Sanitários (α6= 10% e α3= 90%) 325,94 8,96 841,22 515,28 61,25 

Mictório 2,81 0,08 14,07 11,25 80,00 

Limpeza (torneira) 265,40 7,30 265,40 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 2954,52 81,21 2954,52 0,00 0,00 

Bebedouro 51,02 1,40 51,02 0,00 0,00 

Total 3638,02 100,00 4292,86 654,85 15,25 
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Tabela G.3. Conjugação dos cenários possíveis para o sistema automático na escola Estadual. 

Usos finais com sistema automático e descarga dual 

Cenário Ruim 

Aparelho Consumo aparelho (L/dia) Percentual (%) Consumo Antigo (L/dia) Redução (L) Redução (%) 

Torneiras de Banheiro 172,39 5,46 187,19 14,79 7,90 

Vasos Sanitários (α6= 50% e α3= 50%) 1124,08 35,58 1830,13 706,05 38,58 

Mictório 51,89 1,64 2314,06 2262,16 97,76 

Limpeza (torneira) 280,00 8,86 280,00 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 1486,66 47,05 1486,66 0,00 0,00 

Bebedouro 44,70 1,41 44,70 0,00 0,00 

Total 3159,72 100,00 6142,72 2983,00 48,56 

      Torneiras de Banheiro 172,39 5,73 187,19 14,79 7,90 

Vasos Sanitários (α6= 30% e α3= 70%) 974,20 32,37 1830,13 855,92 46,77 

Mictório 51,89 1,72 2314,06 2262,16 97,76 

Limpeza (torneira) 280,00 9,30 280,00 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 1486,66 49,39 1486,66 0,00 0,00 

Bebedouro 44,70 1,49 44,70 0,00 0,00 

Total 3009,84 100,00 6142,72 3132,88 51,00 

      Torneiras de Banheiro 172,39 6,03 187,19 14,79 7,90 

Vasos Sanitários (α6= 10% e α3= 90%) 824,32 28,82 1830,13 1005,80 54,96 

Mictório 51,89 1,81 2314,06 2262,16 97,76 

Limpeza (torneira) 280,00 9,79 280,00 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 1486,66 51,98 1486,66 0,00 0,00 

Bebedouro 44,70 1,56 44,70 0,00 0,00 

Total 2859,97 100,00 6142,72 3282,76 53,44 
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Tabela G.3. Conjugação dos cenários possíveis para o sistema automático na escola Estadual. (Continuação). 

Cenário Bom 

Aparelho Consumo aparelho (L/dia) Percentual (%) Consumo Antigo (L/dia) Redução (L) Redução (%) 

Torneiras de Banheiro 159,81 5,13 187,19 27,38 14,63 

Vasos Sanitários (α6= 50% e α3= 50%) 1124,08 36,07 1830,13 706,05 38,58 

Mictório 20,76 0,67 2314,06 2293,30 99,10 

Limpeza (torneira) 280,00 8,99 280,00 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 1486,66 47,71 1486,66 0,00 0,00 

Bebedouro 44,70 1,43 44,70 0,00 0,00 

Total 3116,00 100,00 6142,72 3026,72 49,27 

      Torneiras de Banheiro 159,81 5,39 187,19 27,38 14,63 

Vasos Sanitários (α6= 30% e α3= 70%) 974,20 32,84 1830,13 855,92 46,77 

Mictório 20,76 0,70 2314,06 2293,30 99,10 

Limpeza (torneira) 280,00 9,44 280,00 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 1486,66 50,12 1486,66 0,00 0,00 

Bebedouro 44,70 1,51 44,70 0,00 0,00 

Total 2966,12 100,00 6142,72 3176,60 51,71 

      Torneiras de Banheiro 159,81 5,67 187,19 27,38 14,63 

Vasos Sanitários (α6= 10% e α3= 90%) 824,32 29,27 1830,13 1005,80 54,96 

Mictório 20,76 0,74 2314,06 2293,30 99,10 

Limpeza (torneira) 280,00 9,94 280,00 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 1486,66 52,79 1486,66 0,00 0,00 

Bebedouro 44,70 1,59 44,70 0,00 0,00 

Total 2816,25 100,00 6142,72 3326,48 54,15 
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Tabela G.4. Conjugação dos cenários possíveis para o sistema sensorial na escola Estadual. 

Usos finais com sistema sensorial e descarga dual 

Cenário Ruim 

Aparelho Consumo aparelho (L/dia) Percentual (%) Consumo Antigo (L/dia) Redução (L) Redução (%) 

Torneiras de Banheiro 99,44 3,22 187,19 87,75 46,88 

Vasos Sanitários (α6= 50% e α3= 50%) 1124,08 36,42 1830,13 706,05 38,56 

Mictório 51,89 1,68 2314,06 2262,16 97,76 

Limpeza (torneira) 280,00 9,07 280,00 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 1486,66 48,16 1486,66 0,00 0,00 

Bebedouro 44,70 1,45 44,70 0,00 0,00 

Total 3086,77 100,00 6142,72 3055,96 49,75 

      Torneiras de Banheiro 99,44 3,39 187,19 87,75 46,88 

Vasos Sanitários (α6= 30% e α3= 70%) 974,20 33,17 1830,13 855,92 46,77 

Mictório 51,89 1,77 2314,06 2262,16 97,76 

Limpeza (torneira) 280,00 9,53 280,00 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 1486,66 50,62 1486,66 0,00 0,00 

Bebedouro 44,70 1,52 44,70 0,00 0,00 

Total 2936,89 100,00 6142,72 3205,83 52,19 

      Torneiras de Banheiro 99,44 3,57 187,19 87,75 46,88 

Vasos Sanitários (α6= 10% e α3= 90%) 824,32 29,58 1830,13 1005,80 54,96 

Mictório 51,89 1,86 2314,06 2262,16 97,76 

Limpeza (torneira) 280,00 10,05 280,00 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 1486,66 53,34 1486,66 0,00 0,00 

Bebedouro 44,70 1,60 44,70 0,00 0,00 

Total 2787,02 100,00 6142,72 3355,71 54,63 
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Tabela G.4. Conjugação dos cenários possíveis para o sistema sensorial na escola Estadual. (Continuação). 

Cenário Bom 

Aparelho Consumo aparelho (L/dia) Percentual (%) Consumo Antigo (L/dia) Redução (L) Redução (%) 

Torneiras de Banheiro 53,06 1,76 187,19 134,12 71,65 

Vasos Sanitários (α6= 50% e α3= 50%) 1124,08 37,35 1830,13 706,05 38,58 

Mictório 20,76 0,69 2314,06 2293,30 99,10 

Limpeza (torneira) 280,00 9,30 280,00 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 1486,66 49,40 1486,66 0,00 0,00 

Bebedouro 44,70 1,49 44,70 0,00 0,00 

Total 3009,26 100,00 6142,72 3133,47 51,01 

      Torneiras de Banheiro 53,06 1,86 187,19 134,12 71,65 

Vasos Sanitários (α6= 30% e α3= 70%) 974,20 34,07 1830,13 855,92 46,77 

Mictório 20,76 0,73 2314,06 2293,30 99,10 

Limpeza (torneira) 280,00 9,79 280,00 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 1486,66 51,99 1486,66 0,00 0,00 

Bebedouro 44,70 1,56 44,70 0,00 0,00 

Total 2859,38 100,00 6142,72 3283,35 53,45 

      Torneiras de Banheiro 53,06 1,96 187,19 134,12 71,65 

Vasos Sanitários (α6= 10% e α3= 90%) 824,32 30,42 1830,13 1005,80 54,96 

Mictório 20,76 0,77 2314,06 2293,30 99,10 

Limpeza (torneira) 280,00 10,33 280,00 0,00 0,00 

Cozinha (torneira) 1486,66 54,87 1486,66 0,00 0,00 

Bebedouro 44,70 1,65 44,70 0,00 0,00 

Total 2709,50 100,00 6142,72 3433,22 55,89 
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