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RESUMO 

Historicamente e, muito baseado no senso comum, por tempos se acreditou que a 

água era um bem infinito, e seu uso, por consequência feito muitas vezes de forma 

não tão racional. Com o passar do tempo, e a disseminação de que a água é um 

recurso finito, e o seu uso indiscriminado e irracional pode torná-la escassa, passou-

se a dar maior relevância ao tema. Muitas pesquisas a respeito do uso racional da 

água surgiram, de métodos para reduzir seu desperdício, tecnologias para aprimorar 

seu uso, entre tantos outros. O presente trabalho avaliou o uso de água em uma 

instituição escolar de educação especial, localizada no planalto norte catarinense. 

Entendeu-se sobre o atual consumo de água da edificação e os aspectos culturais 

deste consumo, bem como várias especificidades da educação especial; realizou-se 

por fim, um indicativo apresentando sistemas de uso racional de água potencialmente 

atrativos e que podem se adequar à realidade da escola. Para isso, fez-se uma revisão 

bibliográfica dos conceitos necessários, e catalogou-se o consumo atual da edificação 

para compará-lo com o de meses anteriores. Através da medição por equipamento e 

pesquisa com os colaboradores da instituição, determinou-se a importância de cada 

aparelho hidrossanitário da escola no consumo de água mensal. O entendimento a 

respeito da cultura do consumo de água da escola se deu por meio de entrevista e 

questionário aplicado aos 13 funcionários. Como resultados, verificou-se que não foi 

possível determinar um padrão de consumo nos anos avaliados na instituição, visto a 

grande diversidade de alunos atendidos. Constatou-se que as vazões das torneiras 

da escola atendem às vazões mínimas estabelecidas pela norma, e o consumo de 

água das bacias sanitárias são próximos ao consumo médio estipulado por norma, e 

quando não, pode-se ajustá-los de modo a aproximar-se destes volumes. Por fim, a 

grande complexidade do ensino especial demonstrou o alto número de variáveis que 

precisam ser consideradas para que se possa atender a toda essa classe de maneira 

a satisfazer a todos.  

Palavras-chave: Uso racional de água. Aparelhos economizadores. Consumo. 

Escola Especial. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Historically and, much based on common sense, people believed that water was an 

infinite good, and its use, as a result, often done in a not so rational way. Over time, 

the dissemination that water is a finite resource, and its indiscriminate and irrational 

use can make it scarce, the topic has become more relevant. Many researches 

emerged regarding the rational use of water, methods to reduce its waste, technologies 

to improve its use, among many others. This study evaluated the use of water in a 

special education school institution, located in the northern plateau of Santa Catarina. 

It was verified the current water consumption of the building and the cultural aspects 

of this consumption; as well as several specificities of special education, finally an 

indicative was made presenting interesting systems of rational use of water that can 

be adapted to the reality of the school. For this, a bibliographic review of the necessary 

concepts was made, and the current consumption of the building was catalogued to 

compare it with the previous months. Using equipment such as a calibrating cup, 

stopwatch and researching with the institution’s employees, it was determined the flow 

rate that each school’s water-sanitary device had. The understanding of the school’s 

water consumption culture took place through interviews and questionnaires with 13 

employees. As a result, it was found that it was not possible to determine a 

consumption pattern in the years evaluated at the institution, given the great diversity 

of students served. It was found that the flow rates of the school taps meet the 

minimum flows established by the standard, and the water consumption of the toilets 

is close to the average consumption stipulated by the standard, and when not, they 

can be configured to approximate these volumes. Finally, the great complexity of 

special education demonstrated the high number of variables that need to be 

considered to attend all this category to satisfy everyone. 

Keywords: Rational use of water. Saving devices. Consumption. Special School. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Historicamente muitos acreditavam que a água era um bem infinito, visto a 

senso comum, a grande quantidade dela presente no planeta (OLIVO; ISHIKI, 2014). 

Entretanto, com o passar dos tempos, buscou-se informar a todos de que este é sim 

um recurso limitado, um bem finito; sua importância é tamanha que no Brasil por 

exemplo, em 8 de Janeiro de 1997, foi decretada e sancionada pelo então presidente 

da república em exercício, o Sr. Fernando Henrique Cardoso, a Lei no 9.433, a qual 

intitula ‘‘Da política nacional de recursos hídricos”, e deixa evidente em seu Art. 1o, 

inciso II, (BRASIL, 1997) que “A água é um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico”, ou seja, devemos entender que a água, se não recebida devida atenção, 

terá sua escassez determinada. 

Ainda no contexto de preocupação com este bem para com a vida no planeta, 

no Rio de Janeiro, em março de 1992, foi criada a Declaração Universal dos Direitos 

da Água; essa declaração é composta por dez artigos que buscam conscientizar a 

importância deste recurso. Em seu artigo segundo, Ifrah (1992, p.1), descreve:  

A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida 
de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não poderíamos 
conceber como são a atmosfera, o clima a vegetação, a cultura ou a 
agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser 
humano: o direito à vida, tal qual estipulado do Art. 3º da Declaração 
dos Direitos do Homem. 

Sendo assim, é notório como deve ser dada devida atenção a esse recurso natural.  

O uso racional da água tanto pelas novas tecnologias, quanto por práticas 

culturais deve ser cada vez mais difundido na sociedade. Pequenas ações podem 

significar muito se for considerada a população de 7,7 bilhões de pessoas que habitam 

o Planeta Terra (WORLDOMETERS, 2020). Identificar maneiras de aumentar a 

conscientização sobre o uso correto desse líquido tão precioso que é a água, é um 

grande desafio e, merece estudo e atenção não só da comunidade científica, como 

de todo ser humano, visto que sem água não há vida.  

O presente trabalho se justifica no âmago de buscar respostas ao atual 

consumo de água em instituições escolares especiais, diminuindo os custos com a 
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conta de água, preservando esse bem através da implementação de aparelhos 

economizadores e dando atenção a esse grupo de pessoas por vezes esquecidos. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar o uso de água em uma escola especial localizada no planalto norte 

catarinense. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Avaliar o atual consumo de água da edificação; 

• entender o aspecto cultural do consumo de água e apresentar possíveis 

mudanças para reduzir o consumo de água; 

• analisar sistemas de uso racional de água possíveis de se enquadrarem à 

realidade da escola.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A ÁGUA E SEU CONSUMO 

Segundo Ferreira (2009, p.73), água é definida como:  

Líquido incolor, sem cor, e inodoro, sem cheiro, composto de 
hidrogênio e oxigênio, H2O. Porção líquida que cobre 2/3 ou 
aproximadamente 70% da superfície do planeta Terra; conjunto dos 
mares, rios e lagos. 
 

Olivo e Ishiki (2014) afirmam que existia a falsa ideia de que a água é um 

recurso natural infinito, e por causa disso, a população desperdiça água na agricultura, 

nas indústrias e em suas residências, e parte deste desperdício é uma questão cultural 

da sociedade. As atividades de agricultura, industriais e residenciais, muitas vezes, 

consomem de maneia inconsciente e para fins que não obrigatóriamente 

necessitariam de água potável. 

A história, mostra que os homens se estabeleciam onde a água era abundante, 

perto de rios e lagos. As primeiras grandes civilizações surgiram próximas aos 

grandes rios, como o Tigre-Eufrates, na Mesopotâmia; o Nilo, no Egito; o Amarelo, na 

China; entre outros. Para poderem prosperar, todas essas civilizações precisaram 

criar sistemas de irrigação, que fizessem o solo ser mais produtivo. Porém, quando o 

abastecimento de água apresentou falhas, essas civilizações foram se extinguindo. 

Um grande exemplo, creditado por vários historiadores, é a civilização suméria. 

Acredita-se que eles possuíam más práticas de irrigação. Durante o processo de 

evaporação, o sal da água da irrigação separava-se, e integrava-se ao solo. Se a terra 

não fosse bem drenada, o solo ficava encharcado. É necessário haver um equilíbrio 

entre a drenagem e a acumulação de sal, pois, caso haja sal ou água em excesso, as 

colheitas serão diretamente afetadas. Acredita-se que esse equilíbrio não ocorreu, 

declinando a produção agrícola suméria, ocasionando falta de alimentos e com isso, 

o fim desta civilização (BRUNI, 1993). 

Bruni (1993) diz que não só a história, mas também os dados urbanistas 

apresentam realidades das quais nem sempre se atenta. Toda vida urbana necessita 

de abastecimento de água. O autor cita que para casos ideais, no início, deve-se 

captar a água nos rios, lagos, mananciais, subsolo ou outra fonte, e encaminhá-la para 

o processo de tratamento, a fim de purificá-la, tornando-a própria para consumo. Feito 

esse tratamento, a água percorre todo o sistema de distribuição, sendo entregue aos 
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destinatários finais e, após seu uso, encaminha-se até as estações de tratamento de 

esgoto para novo procedimento de limpeza e, assim, serem devolvidas aos rios, lagos 

e mares. 

Elemento vital para a conservação dos ecossistemas e de todos os seres do 

planeta, a água é um dos poucos elementos, talvez o único, do qual se pode afirmar 

que sem ela, a vida não existe. Os efeitos da destruição do meio ambiente e o 

acelerado crescimento econômico, podem ser fatores determinantes no revés 

ambiental, e dessa forma a água é um dos recursos, possivelmente o principal, mais 

impactado (WOLKMER, PIMMEL, 2013). 

Olivo e Ishiki (2014, p.42) anunciam: 

A diminuição considerável das reservas de água limpa em todo o 

planeta, incluindo o Brasil, tem sido foco de preocupação dos 

especialistas e autoridades, considerando que a problemática é gerada 

principalmente em decorrência do mau uso, aliado à crescente 

demanda. 

 Ainda de acordo com Wolkmer e Pimmel (2013), a escassez da água pode 

provocar guerras entre países, visto que cada vez mais evidencia-se a carência deste 

recurso natural, o que só engatilha as disputas deste, neste século. Muitos efeitos 

desta crise podem ser sentidos atualmente, como, por exemplo, na quantidade 

disponível e na poluição. Deve-se, de vez por todas, mudar o entendimento de que a 

água é um recurso inesgotável e ressaltar a importância que a gestão colaborativa 

pode vir a ter na solução deste confronto. 

Tundisi (2003) diz que as novas tecnologias de monitoramento, avanços 

tecnológicos no tratamento e gestão das águas e os diferentes tipos de avaliação da 

qualidade da água, são exigências do aumento populacional, da diversificação dos 

usos múltiplos e do extenso grau de urbanização da atualidade. Todos esses aspectos 

afetam a economia do planeta e, bem como, a vida de cada pessoa no que tangencia 

o aumento dos custos no tratamento do fluído, na preparação de alimentos, no 

aumento da propagação de doenças, na diminuição de água disponível por pessoa, 

na degradação da qualidade da água e no impedimento do desenvolvimento agrícola 

e industrial (TUNDISI, 2003).  

Orita e Serinolli (2017), avaliam que atualmente se entende que a água é um 

recurso finito, e o controle consciente desta é fundamental. Por isso, disseminar a 

cultura da sua preservação deve ser preocupação compartilhada por todos.  
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2.2 SISTEMAS DE USO RACIONAL DE ÁGUA 

A carência de água nas cidades está intimamente ligada a fatores como vazões 

excessivas nos pontos de consumo, emprego de indicadores de consumo e vazões 

de projetos inadequadas, entre outros. Esses fatores podem levar ao 

superdimensionamento dos componentes do sistema hidráulico da edificação, 

acarretando grande desperdício de recurso (PEDROSO, 2008). 

Demanboro et al. (2018) observaram que em diversos países, há programas 

bem implementados de certificação de eficiência hídrica, porém, no Brasil, esses 

programas ainda são muito tímidos e necessitam de um maior detalhamento técnico 

e normativo. A atual problemática em relação a disponibilidade dos recursos hídricos 

precisa levar a sociedade e o setor produtivo consumidor a buscarem alternativas para 

fomentar o uso racional da água. Uma dessas alternativas é a conscientização de 

maneira clara e objetiva da população, com informações referentes aos benefícios e 

contribuições ao meio ambiente e à sociedade no geral, que a implementação de 

políticas de uso racional de água pode trazer. 

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento – 

SNIS (2019), dados do ano de 2018, o consumo médio de água no Brasil era de 154,9 

l/hab./dia, o estado de Santa Catarina possuía um consumo, de 153,99 l/hab./dia, 

muito próximo a média nacional. 

No que diz respeito a construção civil, Dinamarco, Haddad e Evangelista (2016) 

alertam que, o setor precisa urgentemente entender e passar a utilizar práticas mais 

sustentáveis na sua forma de utilização de recursos naturais, como a água. 

Compreender e se atentar ao ciclo de vida dos materiais utilizados, fazer adoção de 

práticas e projetos cada vez mais conscientes, os quais contribuam para a 

recuperação do meio, entre tantas outras atitudes, são necessárias e, urgentes, para 

esse setor. 

No que discorre sobre a conscientização da população, Ruiz et al. (2017) 

defendem que massivas campanhas, envolvendo universidades, organizações não 

governamentais e mídia, devem ser realizadas, trazendo à tona, a educação 

ambiental. O uso racional da água por meio de aparelhos economizadores, o combate 

ao desperdício, o reúso e a conscientização da população para este problema devem 

ser os objetivos almejados. Os autores defendem, ainda, maneiras de incentivo 

econômico através de possíveis premiações para quem consumir menos e que a 
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aplicabilidade de multas para usos indevidos, podem ser saídas para um consumo 

mais sustentável. 

Por fim, Oliveira (2013, p. 28) diz que: 

Um emprego mais eficiente da água pode ser conseguido em qualquer 
atividade intersetorial na qual ela é utilizada, mas para tanto torna-se 
necessário a participação ativa dos usuários e um arraigado sentido de 
igualdade social. A ideia do uso racional dos recursos hídricos deve 
fazer parte do comportamento dos consumidores, sendo essencial 
para o desenvolvimento sustentável e como garantia do suprimento 
deste recurso para as gerações de amanhã. 
 

2.3 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS ECONOMIZADORES 

Por aparelhos hidrossanitários pode-se entender como, um conjunto de peças, 

aparelhos e equipamentos, os quais são empregados para diversos usos nas mais 

variadas edificações, podendo elas ser: habitações, escritórios, públicas, comerciais, 

entre outras (GONÇALVES, 2006). 

Sant’Ana et al. (2017) apresentam em seu estudo o destino de uso de água em 

residências, considerando uma média entre renda alta, média-alta, média-baixa e 

baixa (Figura 1). 

Figura 1 - Uso final da água em residências. 

 

Fonte: Adaptado de Sant’Ana et al. (2017). 
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Macintyre (2010) apresenta as pressões dinâmicas, na Tabela 1, que alguns 

aparelhos precisam suportar em sua utilização. Pressão dinâmica, ainda segundo 

Macintyre (2010, p. 53) é a: “pressão no ponto considerado, obtida deduzindo do 

desnível topográfico entre o nível superior da água e o ponto a altura representativa 

das perdas de carga e a altura representativa da velocidade de entrada no tubo”. Ou 

ainda, de acordo com a NBR 12218 (ABNT, 2017, p. 7), a pressão dinâmica é a: 

“pressão em determinado ponto da tubulação, referenciada ao nível do terreno, sob 

condição de consumo”. 

Tabela 1  – Pressões dinâmicas nas peças de utilização. 

Pontos de utilização para 
Diâmetro Nominal Pressão dinâmica de serviço 

DN (mm) Ref. (pol.) Min. (m) Máx. (m) 

Bebedouro 15 (1/2'') 2,0 40,0 

Chuveiro 
15 1 2,0 40,0 

20 (3/4'') 1,0 40,0 

Torneira 

10 (3/8'') 

0,50 40,0 
15 (1/2'') 

20 (3/4'') 

25 (1") 

Válvula de flutuador de caixa de 
descarga (torneira de boia) 

15 (1/2'') 1,5 40,0 

20 (3/4'') 0,50 40,0 

Válvula de flutuador de caixa de água 
(torneira de boia) 

Função da vazão de 
dimensionamento 

0,50 40,0 

Válvula de descarga 

20 (3/4'') 11,5 24,0 

25 (1'') 6,5 15,0 

32 (1 1/4") 2,5 7,0 

38 (1 1/2") 1,2 4,0 

Fonte: Adaptado de Macintyre (2010). 

Macintyre (2010) explica ainda a respeito da pressão estática nas peças de 

utilização, as quais devem comportar-se conforme apresentado na Tabela 2, e 

segundo Macintyre (2010, p. 53): “representariam o desnível da água no reservatório 

superior em relação à cota onde se acha a peça considerada”. E de acordo com a 

NBR 12218 (ABNT, 2017, p. 7), é a “pressão em determinado ponto da tubulação, 

referenciada ao nível do terreno, sob condição de consumo nulo”. 
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Tabela 2 – Pressões estáticas nas peças de utilização. 

 

Pressão Estática 

Mín. (m) Máx. (m) 

Válvula de descarga DN 20 mm (3/4") 12 40 

Válvula de descarga DN 25 mm (1") 10 40 

Válvula de descarga DN 32 mm (1 1/4") 3 15 

Válvula de descarga DN 38 mm (1 1/2") 2 6 
Fonte: Adaptado de Macintyre (2010). 

A NBR 5626 (ABNT, 2020, p. 22) explicita por fim, que:  

“A pressão dinâmica requerida para o adequado funcionamento da 
peça de utilização ou do correspondente aparelho sanitário operando 
com vazão de projeto pode ser obtida junto ao respectivo fabricante ou 
responsável pela colocação do produto no mercado nacional, ou à 
especificação técnica do componente” 

Um estudo realizado pela Companha de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo – SABESP em parceria com fabricantes de equipamentos hidrossanitários e 

com a Federação do Comércio do Estado de São Paulo - FECOMERCIO 

desenvolveram a Tabela 3, que demonstra um comparativo entre equipamentos 

convencionais e equipamentos economizadores, seus respectivos consumos e por 

consequência sua economia. Importante destacar que o percentual de consumo varia 

de acordo com alguns aspectos como os hábitos dos usuários, a frequência de uso, o 

tempo de acionamento e a pressão no ramal de alimentação de cada aparelho 

hidrossanitário. Como parâmetros considerou-se a abertura das torneiras de pia em 

uma volta, a abertura total da ducha e que o regulador de vazão possibilita ao usuário, 

determinar conforme sua necessidade, a vazão desejada (FECOMERCIO, 2010). 

Tabela 3 – Relação econômica entre equipamentos convencionais x equipamentos economizadores. 

Equipamento convencional Consumo 
Equipamento 
economizador 

Consumo Economia 

Bacia com caixa acoplada 12 l/descarga 
Bacia com volume de 
descarga reduzido - VDR 

6 l/descarga 50% 

Bacia com válvula de 
descarga 

10 l/descarga 
Bacia com volume de 
descarga reduzido - VDR 

6 l/descarga 40% 

Ducha (água quente/fria) - 
até 6 m.c.a 

0,19 l/s Restritor de vazão 8 l/min 0,13 l/s 32% 

Torneira de pia - até 6 m.c.a 0,23 l/s 
Arejador vazão constante 
(6 l/min) 

0,10 l/s 57% 

Torneira de uso 
geral/tanque - até 6 m.c.a 

0,26 l/s 
Regulador de vazão 8 
l/min 

0,13 l/s 50% 

Fonte: Adaptado de FECOMERCIO (2010). 
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2.3.1 Bacia Sanitária 

De acordo com a NBR 8160 (ABNT, 1999), bacia sanitária é um aparelho 

sanitário que tem como função a receptação exclusiva de dejetos humanos. Além da 

bacia sanitária, o sistema de descarga também compõe o aparelho hidráulico de 

descarga, o qual é utilizado para a liberação de água para a retirada dos dejetos da 

bacia, e todo o sistema pode ser composto por uma caixa acoplada, uma válvula de 

descarga, ou, ainda, uma caixa suspensa (FIGUEIREDO, 2013). 

Conforme explica Oliveira (2007), cerca de 20% do consumo de água em 

residências é atribuído as bacias sanitárias. Bacias sanitárias com descarga com 

dispositivos economizadores de água, os quais possuem válvulas com duplo 

acionamento de água, permitindo uso maior ou menor do volume desta, de acordo 

com a necessidade do usuário, podem gerar uma economia significativa de água. A 

grande quantidade de água do reservatório só será utilizada quando se faz realmente 

necessária (DINAMARCO; HADDAD; EVANGELISTA, 2016). 

Ferreira (2009) afirma que em determinados sistemas de bacias sanitárias – 

modelos que utilizem cerca de 4 litros de água – é possível uma economia e, por 

consequência desta economia, uma redução nos custos de tratamento de água e 

esgoto nas cidades onde esse tipo de sistema possui maior abrangência. 

2.3.1.1 Caixa Suspensa 

 Macintyre (2010, p. 124) define caixa suspensa como sendo: “fabricadas 

atualmente em plástico, com polietileno, com capacidade regulável entre 6,5 e 9 litros, 

geralmente colocada a 2,20 m do piso” (Figura 2). 

Figura 2 – Caixa de descarga suspensa. 

 

Fonte: TIGRE (2018). 
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2.3.1.2 Caixa Acoplada 

 Tem como característica ser adaptada à bacia sanitária, externa a parede, a 

uma altura pelo menos igual à do bordo superior do vaso ou a pelo menos 50 

centímetros acima do piso (Figura 3). Normalmente é constituída em porcelana 

vitrificada e por ser externa, exige um afastamento maior do vaso em relação a parede 

(MACINTYRE, 2010). 

Figura 3 – Bacia sanitária com caixa acoplada. 

 

Fonte: Balaroti (2020). 

A NBR 16727-1 (ABNT, 2019) indica que a média para ensaios de volume de 

água consumido por descarga, precisa estar entre 5,8 L e 7,1 L, isto considerando-se 

cada ensaio e a condição de pressão deste. 

2.3.1.3 Válvula de Descarga 

Macintyre (2008), explica que a válvula de descarga é acionada por um botão, 

alavanca ou placa (Figura 4), de fechamento automático, instalada no sub-ramal de 

alimentação de bacias sanitária ou de mictórios, destinada a permitir a utilização de 

água durante o processo de limpeza dessas peças, evitando-se assim, o uso de caixas 

de armazenamento exclusivas para bacias. 

A NBR 15857 (ABNT, 2011) descreve que os materiais para fabricação do 

corpo das válvulas de descarga precisam ser isentos de produtos tóxicos ou que 

tragam algum malefício à saúde, que sejam resistentes a corrosão e aos esforços 

mecânicos que porventura estarão sujeitas durante seu tempo de vida útil. 

Macintyre (2010) diz que, os materiais mais adequados para as válvulas (Figura 

5) são o ferro maleável, bronze, latão, ferro fundido, plástico ou ainda outros materiais, 

no entanto estes, devem satisfazer as seguintes condições: 
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• Obedecer às pressões de serviço (estática e dinâmica) para cada diâmetro 

nominal de acordo com as Tabelas 1 e 2; 

• possuir volume útil de descarga, compatível com o tipo de bacia sanitária 

escolhida; 

• realização de uma descarga eficiente na bacia sanitária, no que tangencia à 

remoção dos detritos e reposição de fecho hídrico, através de uma adequada 

capacidade de vazão e desempenho; 

• tenham funcionamento hidráulico adequado de tal forma que, mesmo quando 

desreguladas, nas manobras de abertura, não provoquem queda de pressão 

(subpressão) tal que a pressão instantânea no ponto crítico da instalação seja 

menor que 0,5 m.c.a (5 kPa), e nas manobras de fechamento não provoquem 

sobrepressão, em qualquer ponto da instalação que supere em mais de 20 

m.c.a (200 kPa) a pressão estática neste mesmo ponto; 

• possuam especificação para recebimento e método de ensaio. 

Figura 4 – Acabamento válvula de descarga. 

 

Fonte: TELHANORTE (2020). 

Figura 5 – Válvula de descarga. 

 

Fonte: TELHANORTE (2020). 
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2.3.1.4 Acionamento dual para descargas 

Esse tipo de acionamento para caixas de descargas oferecem ao usuário a 

possibilidade de escolha entre dois volumes de descarga, sendo um deles 

compreendido pelo volume útil total da caixa, e outro, compreendido pela metade 

desse volume, trazendo a possibilidade de escolha pelo usuário, para que analise, 

dependendo de sua necessidade (GONÇALVES, 2006). 

Oliveira (2007) afirmou em um estudo realizado em residências com sistemas 

de descargas do tipo dual, com opções de 6 litros e 3 litros, que houve um melhor 

desempenho destas bacias na capacidade de economia de água em comparação ao 

sistema de descarga com 6 litros. A autora ressaltou ainda que em relação a remoção 

de sólidos, 94% dos entrevistados observaram desempenho semelhante entre as 

duas bacias.  

Gonçalves (2006) ainda destaca que, o sucesso desse tipo de aparelho fica 

totalmente relacionado ao usuário, pois ele precisa fazer a escolha correta no 

momento de seu uso, e caso esta não seja feita, o resultado esperado pode ser 

exatamente o contrário, de aumento do desperdício (Figuras 6 e 7). 

Figura 6 – Acionador dual para caixa acoplada. 

 

Fonte: GUANABARA (2020). 

 

Figura 7  – Acionador dual para válvula de descarga. 

 

Fonte: LEROY MERLIN (2020). 
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2.3.2 Torneiras 

De acordo com Kaps e Wolf (2013, tradução nossa) antigamente as torneiras 

de fuso eram o único tipo de torneira disponível, e seu uso era o mais comum, 

principalmente em toda a Europa, pois elas podem ser usadas tanto em sistemas de 

alta quanto baixa pressão. Seu princípio de funcionamento é simples, pois sua vazão 

é controlada girando o volante da torneira.  

Para exemplificar melhor, segundo a NBR 10281 (ABNT, 2015, p. 3), torneira 

“é o produto instalado no ponto de utilização que permite abrir, fechar ou regular o 

fluxo de água por meio do mecanismo de vedação”. 

No que se discorre sobre a vazão, a redução desta nas torneiras pode provocar 

significativas economias de redução do consumo de água, o que acarreta por 

consequência a diminuição dos impactos ambientais relacionados a este consumo, e 

tudo isso é possível sem que haja a redução do desempenho do equipamento (KAPS; 

WOLF, 2013, tradução nossa). 

A NBR 10281 (ABNT, 2015) diz que torneiras de pia de cozinha e de lavatório 

precisam ter uma vazão mínima de 0,04 L/s, e que nas demais torneiras a vazão 

mínima é de 0,05 L/s. Estas vazões garantem o bom funcionamento destes aparelhos, 

mas, em determinados casos, deve-se verificar o dispositivo em questão, os quais 

podem possuir reguladores de fluxo, por exemplo. 

Em um estudo de caso realizado na Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), no Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), Alexandre, Kalbusch e Henning 

(2017), observaram em algumas ocasiões o mau uso de torneiras convencionais, 

sendo notado que por vezes, estas permaneciam abertas após o uso. Além disso, as 

autoras destacaram que a vazão das torneiras dependia do usuário e do quanto a 

válvula era aberta, o que poderia influenciar o consumo de água. 

2.3.2.1 Arejadores 

A NBR 10281 (ABNT, 2015, p. 1), define arejador como “dispositivo regulador 

de fluxo montado na extremidade de uma bica, destinado a promover o 

direcionamento do fluxo, com a incorporação de ar à água” (Figuras 8 e 9). 
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Figura 8 – Arejadores. 

 

Fonte: SUSTENTARQUI (2019). 

 

Figura 9 – Torneiras com arejadores. 

 

Fonte: ABNT (2015). 

De acordo com Dinamarco, Haddad e Evangelista (2016), os arejadores de 

torneiras facilitam o uso do consumidor, pois possuem a capacidade de melhorar a 

dispersão do jato de água nas torneiras, além disso, proporcionam economia no 

consumo final de água da edificação. 

2.3.3 Registros Reguladores de Vazão 

Os registros reguladores de vazão trazem a possibilidade de o consumidor 

decidir o volume de água necessário para seu conforto na realização de determinada 

função, e essa possibilidade de decisão acarreta diretamente na economia de água 

(DINAMARCO; HADDAD; EVANGELISTA, 2016). 

De acordo com a Docol Metais Sanitários (2019), os reguladores são ideais 

para instalações em bidês, torneiras e misturadores, e podem ser usados em 

instalações de água quente e com pressões hidráulicas elevadas (Figura 10). 
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Figura 10 – Registro Regulador de Vazão. 

 

Fonte: Docol (2019). 

Registros reguladores de vazão de água em geral, apresentam uma grande 

facilidade de instalação, sem a necessidade de intervenção de obra civil no local de 

instalação. Eles podem ser manipulados de forma a mantê-los de forma inteiramente 

aberta ou parcialmente, o que regulará a vazão da água, trazendo a escolha para o 

usuário decidir o que mais lhe agrada (ORITA; SERINOLLI; NOVARETTI, 2016).  

2.3.4 Chuveiros 

Os chuveiros economizadores de água podem funcionar com mecanismo de 

fechamento automático, para o comando de duchas para mistura de água, ficam 

abertos por normalmente 30 segundos, e após esse tempo, fecham-se 

automaticamente. Em geral, esse tipo de sistema necessita de um misturador 

acoplado, para que regule a mistura de água quente e fria. Deve também, apresentar 

um mecanismo de segurança que delimita a temperatura máxima a ser liberada, para 

que em caso de que ocorra falta ou algum problema na entrega da água fria até o 

chuveiro, ele não libere apenas a água quente, o que poderia trazer risco de 

queimaduras para o usuário (VIMIEIRO, 2005). 

Vimieiro (2005) explica o funcionamento dos chuveiros com sistema 

hidromecânico em chuveiros elétricos e em sistemas com água pré-misturada, nos 

quais não se faz necessário o mecanismo de segurança de fixação de temperatura e 

nem o misturador. 
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2.4 MANUTENÇÃO DE APARELHOS ECONOMIZADORES 

Oliveira (2002) diz que o desperdício corresponde a toda água que 

primeiramente, está à disposição em algum tipo de sistema hidráulico, e que é perdida, 

antes de ser utilizada para uma atividade fim, ou quando é utilizada de maneira 

exagerada. 

Kalbusch et al. (2018) relatam que nos sistemas prediais, a água é passível de 

variadas formas de desperdício. A negligência quanto à necessidade de manutenção, 

e os excessivos gastos devido ao término da vida útil dos equipamentos 

hidrossanitários são duas causas muito comuns da perda desordenada. 

Em uma residência, por exemplo, uma grande porcentagem do total de água é 

consumida pelas bacias sanitárias, e dessa forma, elas possuem um grande potencial 

de economia de água (ILHA; GONÇALVES; OLIVEIRA JÚNIOR, 2002). 

Muitas vezes em edificações públicas, como relatam Kalbusch et al. (2018) os 

usuários até percebem os vazamentos ou danificações dos aparelhos 

hidrossanitários, mas não sabem a quem reportar o constatado. E apesar de 

tecnologias que buscam o uso racional da água, todo e qualquer equipamento 

necessita de manutenção periódica durante seu tempo de vida útil, a fim de mantê-lo 

no seu estado de funcionamento ideal. 

A falta de manutenções em sistemas hidrossanitários pode causar ainda muitos 

outros problemas, como o mau cheiro dos ambientes, vazamentos visíveis, 

entupimentos, águas empoçadas, entre outros. Todas essas patologias causam 

insatisfações por parte dos usuários, porém em geral são manutenções de fácil 

correção e intervenção (BARROS; SILVA; PAES, 2016). 

2.5 AS NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENÁRIO BRASILEIRO 

Conforme decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, Brasil (2009, p. 1): 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 

demais pessoas. 

O CENSO 2010, apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografa e Estatística 

– IBGE (2017), apresenta dados relevantes a respeito da população com algum tipo 

de deficiência no Brasil e em Santa Catarina (Tabelas 4 e 5): 
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Tabela 4 – Números de pessoas sem ou com algum tipo de deficiência no Brasil. 

Tipo de deficiência Grau nº pessoas 

Auditiva 

Não consegue de modo algum 344.206 

Grande dificuldade 1.798.967 

Alguma dificuldade 7.574.145 

Mental/Intelectual   2.611.536 

Motora 

Não consegue de modo algum 734.421 

Grande dificuldade 3.698.929 

Alguma dificuldade 8.832.249 

Visual 

Não consegue de modo algum 506.377 

Grande dificuldade 6.056.533 

Alguma dificuldade 29.211.482 

Com nenhuma dessas 
deficiências (pessoas)   145.084.976 

População do país   190.755.799 
Fonte: Adaptado de IBGE (2017). 

Tabela 5  – Números de pessoas sem ou com algum tipo de deficiência em Santa Catarina. 

Tipo de deficiência Grau nº pessoas 

Auditiva 

Não consegue de modo algum 10.403 

Grande dificuldade 62.121 

Alguma dificuldade 233.309 

Mental/Intelectual   71.956 

Motora 

Não consegue de modo algum 22.064 

Grande dificuldade 125.893 

Alguma dificuldade 271.236 

Visual 

Não consegue de modo algum 13.687 

Grande dificuldade 174.772 

Alguma dificuldade 804.176 

Com nenhuma dessas 
deficiências (pessoas)   4.915.019 

População do estado   6.248.436 
Fonte: Adaptado de IBGE (2017). 

Ainda, de acordo com a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, artigo 2º, 

parágrafos 1º e 2º, a qual institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), (BRASIL, 2015, p. 1): 

A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, 

realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: 

I – os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 

II – os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 

III – a limitação no desempenho de atividades; e 
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IV – a restrição de participação. 

 Em seus estudos, Ziliotto e Gisi (2018) afirmam que, historicamente, as 

políticas públicas educacionais que concatenam à educação especial foram se 

construindo e se implementando de forma morosa, mas exigem maiores atenções nos 

atuais tempos, principalmente no que tangencia a educação de forma inclusiva. 

2.5.1 Associações de Pais e Amigos dos Excepecionais- Apaes 

 De acordo com o artigo segundo do estatuto da Federação Nacional das Apaes 

– (FENAPAES, 2018, p.1):  

A Federação Nacional das Apaes é uma associação civil, beneficente 

de assistência social, de assessoramento, de defesa e garantia de 

direitos com foco no fortalecimento do movimento social da pessoa 

com deficiência, formação e capacitação de lideranças, defesa, 

efetivação e construção de novos direitos, promoção da cidadania, 

enfrentamento das desigualdades sociais articulação com órgãos 

públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de 

assistência social nas áreas da educação, saúde, formação para o 

trabalho, esporte, cultura, estudo e pesquisa, sem fins lucrativos e de 

fins não econômicos com duração indeterminada. 

Ainda, segundo o mesmo estatuto, artigo terceiro (FENAPAES, 2018, p.1): 

A Federação Nacional das Apaes tem por missão, promover e articular 

ações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e 

representar o movimento perante os organismos nacionais e 

internacionais, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados 

pelas Apaes, na perspectiva da inclusão social de seus usuários. 

De acordo com a Federação Nacional das Apaes – FENAPAES, Apae Brasil 

(2020), hoje há mais de 2.200 Apaes e entidades filiadas no Brasil em 25 Federações; 

o movimento Apaeano é o maior de caráter social do Brasil e do mundo considerando 

sua área de atuação.  

A definição do público-alvo das Apaes, se dá através de seus estatutos, sendo 

apontados principalmente as pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e as 

suas famílias, entretanto observa-se que em muitos locais, devido à baixa oferta de 

alguns tipos de serviços educacionais, as associações acabam por oferecer serviços 

além de seu público alvo estatutário (OLIVEIRA; CARVALHO, 2017). 

No que diz respeito a faixa etária atendida pelas Apaes, Oliveira e Carvalho 

(2017) explicam que há uma variedade entre todas as instituições, dependendo das 

demandas locais e das condições do público de determinada associação. Como 

parâmetro geral, estipula-se a infância, como sendo o período do nascimento aos 11 
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anos e 11 meses, em que ocorrem transformações físicas e psicológicas com grande 

desenvolvimento nas crianças. A adolescência é compreendida entre os 12 e 18 anos, 

e aqui, destaca-se novamente as grandes transformações físicas e psicológicas. O 

jovem é caracterizado dos 14 aos 29 anos e 11 meses, entrando como temas para 

serem trabalhados, os relacionados ao mercado de trabalho, namoro, amizades, 

sexualidade e casamento. O adulto é aquele que está entre os 30 e os 59 anos e 11 

meses, em que todas as questões citadas anteriormente devem ser trabalhadas, 

acrescentando-se a possibilidade de escolarização em programas para jovens e 

adultos, dependendo dos casos. Por fim, o envelhecimento e idoso, é considerado 

para pessoas com idades superiores a 60 anos, onde pode-se ocorrer a criação de 

serviços exclusivos para esta categoria (OLIVEIRA; CARVALHO, 2017). 

Oliveira e Carvalho (2017) explicam ainda sobre a deficiência intelectual e 

múltipla; para as autoras, a deficiência múltipla é a intelectual, associada a outros 

impedimentos. Sendo assim, necessita-se definir a deficiência intelectual, e para isto, 

as autoras trazem o conceito do âmbito científico, o qual remete à inteligência e à 

racionalidade, características do ser humano e que por ele são valorizadas. 

Entende-se que o conceito de deficiência intelectual vem se modificando ao 

longo dos anos, e da cultura e local em que ele está imerso; conceitos dessa esfera 

não são imutáveis e ilimitados, e dependem do contexto histórico aos quais estão 

imersos (OLIVEIRA; CARVALHO, 2017). 

A American Association on Intellectual e Developmental Disabilities – AAIDD 

(2020, tradução nossa), tem ganhado destaque no que tangencia a definição de 

deficiência intelectual, e explica que esta é uma deficiência que tem origem antes dos 

18 anos e fica caracterizada por limitações significativas tanto no comportamento 

adaptativo, o qual pode englobar as práticas cotidianas e uma diversidade de 

habilidades sociais, bem como no funcionamento intelectual, no que se refere a 

resolução de diversos tipos de problemas, questões de aprendizado e de raciocínio. 

A deficiência múltipla, como apresentada por Oliveira e Carvalho (2017), pode 

ser entendia como uma associação de impedimentos. Godói (2006) menciona que 

essa associação é de ordem mental, sensorial, física, emocional ou ainda de 

comportamento social; entretanto destaca que, a caracterização da deficiência 

múltipla não é necessariamente a combinação destas citadas, mas sim, do nível de 
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desenvolvimento, de comunicação, de aprendizagem, de possibilidades funcionais e 

de interação social, que determinam as necessidades educacionais de cada indivíduo.  

Oliveira e Carvalho (2017) defendem que a deficiência múltipla engloba uma 

associação de deficiências, e estas implicam nas diversas condições e 

individualidades de cada pessoa; dependem diretamente da idade, da aquisição de 

alguns impedimentos, do tipo e número de impedimentos e da abrangência das áreas 

afetadas em cada pessoa. Tudo isso relaciona-se e pode variar diretamente advindo 

da natureza, da intensidade, da abrangência, do número e do impacto no nível 

funcional e nos impedimentos do indivíduo. 

Como forma de atender as crianças com necessidades especiais, pois quanto 

mais cedo for o atendimento de crianças e de suas famílias, maior é a chance de 

aumentar nas crianças, as capacidades cognitivas, motoras e sociais, nasce a 

estimulação precoce, tornando-se a primeira ação educativa para este público 

(CARDOSO; PROCÓPIO; PROCÓPIO, 2017). 

A Secretaria de Educação Especial conceitua a estimulação precoce, Brasil 

(1995, p.11): 

Conjunto dinâmico de atividades e de recursos humanos e ambientais 
incentivadores que são destinados a proporcionar à criança, nos seus 
primeiros anos de vida, experiências significativas para alcançar pleno 
desenvolvimento no seu processo evolutivo.  
 

A estimulação precoce, vem para atender aos anos que antecedem a idade 

escolar, buscando maximizar o atendimento no desempenho das crianças que são 

atendidas. Nas escolas especiais ela busca conciliar o atendimento infantil em 

conjunto com o familiar, buscando expandir o desenvolvimento e o conhecimento das 

crianças (OLIVEIRA; CARVALHO, 2017). 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva revela que em substituição ao ensino comum, tradicionalmente a educação 

especial se organizou com o atendimento educacional especializado, levando a 

criação das escolas especiais, por exemplo. O objetivo desse atendimento é buscar, 

amparados por diagnósticos e testes psicométricos, maneiras de realizar um 

atendimento clínico terapêutico, nas práticas escolares para alunos excepcionais 

(DUTRA et al., 2008). 

As Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado – 

AEE na Educação Básica, modalidade Educação Especial, em sua resolução nº 4, 

artigo 2º (BRASIL, 2009, p. 1), diz: 
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O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do 
aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de 
acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena 
participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. 
 

A Constituição Federal de 1988, no seu Art. 208, inciso III, relata ainda sobre o 

dever do estado com a educação, e que este faz-se valer com a garantia de 

“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988).  

 De acordo com Isoton et al. (2009), quando elaboram o Programa Pedagógico 

da Fundação Catarinense de Educação Especial – FCEE (2009), o Serviço 

Pedagógico Específico – SPE, atende a faixa etária dos 04 aos 14 anos, onde os 

principais diagnósticos dessa área são a deficiência mental com severos 

comprometimentos, a deficiência múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento 

com baixo nível funcional. Na realização do trabalho, visa-se a distribuição da turma 

por faixa etária, e considera-se as diferentes habilidades, experiências, vivências e 

pensamentos, procurando sempre a potencialização das áreas, em especial as mais 

afetadas, do aluno. 

 O Programa de Atividades Laborais – PROAL busca principalmente trazer a 

jovens e adultos acesso ao conhecimento e a possibilidade de realizar atividades 

laborais; busca também desenvolver habilidades interpessoais, a inserção dessas 

pessoas em momentos de lazer e de socialização, promover a independência ao 

ambiente de seu convívio e sua higiene pessoal, entre outros objetivos. O programa 

é direcionado para jovens e adultos com Transtorno do Espectro Autista – TEA e/ou 

com deficiência intelectual, sendo que essa pode ou não ser associada a outras 

deficiências. Esse programa pode contar também com atividades físicas, atividades 

de inclusão digital, saídas de estudo, entre outras atividades (FCEE, 2020). 

 A FCEE (2020) explica que o Serviço de Atendimento Específico – SAE busca 

promover uma melhora nas habilidades dos participantes em relação as atividades 

familiares e sociais. Para tanto, visa identificar o tipo de apoio e a intensidade com 

que eles são ofertados aos participantes e o quanto isso pode influenciar no seu 

desenvolvimento, compreendendo atitudes pessoais, ambiente, tecnologias, entre 

outros. O serviço busca também orientar os familiares a respeito dos cuidados e de 

soluções para amplificar o cuidado, a saúde e o bem estar dos atendidos. Vale 

destacar a visão de sempre procurar promover a autonomia e a independência do 

educando em todas essas atividades já mencionadas e ademais que ele necessite. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

A metodologia do presente trabalho foi baseada em pesquisa bibliográfica com 

livros, teses, dissertações, leis, estatutos, normas e artigos científicos, todos obtidos 

através do Portal de Periódicos da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior, na biblioteca da UDESC – Universidade do Estado de 

Santa Catarina e em domínio público ou de livre acesso. 

Com a revisão bibliográfica realizada, obteve-se um maior entendimento a 

respeito de equipamentos de uso racional de água. Com isso, pode-se entender sobre 

alguns aparelhos que podem ser mais indicados e que se enquadram a realidade da 

associação.  

Também se compreendeu a respeito dos diferentes tipos de deficiências e 

como estas são organizados na sociedade em busca de uma melhor alternativa para 

potencializar as habilidades e melhorar a vivência de todos; como as Apaes, 

trabalham e se organizam no cenário brasileiro buscando aprimorar e otimizar o seu 

trabalho no contexto da inclusão de seus alunos a sociedade. Estes fatores são muito 

importantes para compreender o consumo nas escolas especiais. 

Foram realizadas duas visitas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

– APAE, do planalto norte catarinense; a fim de se levantar os atuais sistemas de uso 

de água existentes. Também se realizou uma pesquisa através de questionário, 

respondido pelos 13 funcionários da instituição, para melhor entendimento dos hábitos 

e das culturas da escola no que tangencia o consumo de água. Realizou-se também 

uma entrevista com a orientadora da escola e com o profissional responsável pela 

limpeza e pelas refeições servidas na escola. 

 É importante destacar que a pesquisa através do questionário foi anônima, e 

respeitando todas as presunções éticas necessárias. Nenhum profissional foi 

identificado. Todos os profissionais que concordaram em responder o questionário, 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Neste caso, permanece uma 

cópia do termo de consentimento livre e esclarecido com o profissional que respondeu 

e outra em sigilo e arquivada com o pesquisador responsável por esse trabalho. Dessa 

forma, o estudo encontra-se em acordo com a Resolução nº 510, de 07 de abril de 

2016 do Conselho Nacional da Saúde – CNS, o qual em seu artigo 1º, parágrafo único 
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(BRASIL, 2016, p.1) diz: “Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema 

CEP/CONEP”, e em seu inciso V (BRASIL, 2016, p. 1): “pesquisa com bancos de 

dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade de identificação visual;”. 

A escola também não foi identificada para garantir a privacidade dela, ressalta-se que 

a diretoria da instituição concordou em fazer parte da pesquisa e assinaram um termo, 

no qual autorizam a realização desta. Ambos os termos citados neste parágrafo 

encontram-se nos Apêndices A e B, para eventuais consultas; as cópias assinadas, 

mais uma vez, permanecem em sigilo com o pesquisador.  

 A entrevista com a orientadora e o questionário respondido pelos funcionários 

encontram-se nos Apêndices C e D, respectivamente, e seus resultados são 

demonstrados em forma de tabelas no texto e em forma de gráficos (Apêndice E) ao 

final, visando colaborar ainda mais com o estudo.  

Para a constatação dos sistemas de uso de água existentes, foram registrados 

todos os aparelhos sanitários da instituição, por meio de fotos. Elaborou-se um croqui 

da escola, disponível no Apêndice F, com objetivo de exemplificar melhor as áreas de 

estudo. 

 As faturas de água da edificação, fornecidas pela instituição, permitiram a 

análise do consumo de água do período entre setembro de 2015 a dezembro de 2019, 

período esse que a instituição está na atual sede. Aqui se ressalta que o ano de 2015, 

foi o qual a instituição começou suas operações no atual endereço, pois antes desse 

período ela atuava em outro local. Dezembro de 2019 foi o mês escolhido para a última 

data de análise, principalmente pelo cenário vivido pela humanidade no ano de 20201.  

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA DA ASSOCIAÇÃO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, que serviu como 

local de estudo de caso, localiza-se em uma cidade no planalto norte do estado de 

Santa Catarina. 

Em 2019 contava com 47 alunos e 13 funcionários e até março de 2020, 

período em que os dados foram obtidos, passou a ter 48 alunos e manteve o número 

de funcionários (Tabela 6). 

 
1  A Organização Mundial da Saúde – OMS (2020) declara em 11 de março de 2020, a pandemia da COVID-19. O 
SARS-CoV-2, chamado de novo coronavírus é o responsável por causar a COVID-19, uma doença infecciosa. 
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Tabela 6 – Caracterização da população da escola entre 2015 e 2020. 

 Funcionários Funcionárias Alunos Alunas Total geral por ano 

2020 3 10 20 28 61 

2019 3 10 22 25 60 

2018 1 13 22 25 61 

2017 1 12 22 22 57 

2016 2 14 25 23 64 

2015 1 13 24 20 58 
Fonte: Adaptados da APAE em estudo. 

A Tabela 7 ilustra as porcentagens do equivalente total entre a população do 

sexo masculino e feminino da escola, no ano de 2020, ano que se utilizou como 

referência para o cálculo dos volumes de água utilizados pela associação. 

Tabela 7 – Caracterização da população da escola por sexo em 2020. 

Descrição Quantidade  % 

Sexo feminino 38 62 

Sexo masculino 23 38 

Total efetivo 61 100 
Fonte: Adaptados da APAE em estudo. 

O período de funcionamento diário é das segundas-feiras às sextas-feiras das 

8h às 17h; com fornecimento de almoço, lanche da manhã e da tarde para alunos, 

professores e funcionários. Estruturalmente a escola possuía uma cozinha, uma 

lavanderia, um refeitório, uma sala de direção/secretaria, uma sala de informática, 

uma sala de fisioterapia, uma sala de assistência social, cinco salas de aula, um 

depósito, uma sala de professores, uma área de convivência e cinco banheiros.  

Os cinco banheiros da escola eram divididos da seguinte forma: três para uso 

dos alunos e dois para uso dos professores e funcionários. As outras instalações 

hidrossanitárias se situavam na cozinha, lavanderia, bebedouro no corredor e nas 

áreas externas existiam duas torneiras de jardim. Todos os equipamentos eram 

comuns e não possuem nenhum tipo de sistema de uso racional de água, como 

arejadores, reguladores de vazão, válvula de descarga com duplo acionamento, entre 

outros. As Figuras 11 a 31, ilustram os equipamentos hidrossanitários que foram 

estudados.  

 No croqui da escola (Apêndice F), na Tabela 8 e Figuras 11 a 31 podem ser 

identificados todos os pontos hidráulicos da instituição que foram estudados, com 

numeração para cada ponto hidráulico, visando facilitar o entendimento do ponto 

estudado e onde ele está localizado. A numeração e o croqui se fazem muito 
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necessários, visto que por se tratar de uma escola especial, há alguns ambientes que 

são compartilhados, e não há uma definição se é um banheiro masculino ou feminino, 

por exemplo. Este caso acontece no banheiro que fica entre duas salas; estas salas 

são locais onde ocorre um trabalho com alunos de idade menor, de 0 a 5 anos e 11 

meses (sala de estimulação), e a outra sala atende alunos de outras idades, sala do 

SPE, porém todos requerem auxílio dos profissionais na utilização do banheiro, e 

sendo assim, não é necessária uma definição em relação à gênero.  

Tabela 8 – Organização dos aparelhos hidrossanitários em relação aos locais. 

Banheiro Alunos 

Bacia Sanitária 1 Figura 24 

Bacia Sanitária 2 Figura 25 

Torneira 1 - Alunos Figura 11 

Chuveiro 1 - Alunos Figura 21 

Banheiro Social 1 
Bacia Sanitária 3 - Funcionárias Figura 26 

Torneira 2 - BWC funcionárias Figura 12 

Banheiro Social 2 
Bacia Sanitária 4 - Funcionários Figura 27 

Torneira 3 - BWC funcionários Figura 13 

BWC Alunas 

Bacia Sanitária 5 - Alunas Figura 28 

Torneira 4 - BWC alunas Figura 14 

Chuveiro 2 - BWC alunas Figura 22 

BWC Alunos 

Bacia Sanitária 6 - Alunos Figura 29 

Torneira 5 - BWC alunos Figura 15 

Chuveiro 3 - BWC alunos Figura 23 

Corredor Bebedouro Figura 30 

Sala PROAL Torneira 6 - Sala de aula Figura 16 

Cozinha Torneira 7 - Cozinha Figura 17 

Área externa 
Torneira 8 - Externa de piso Figura 18 

Torneira 9 - Externa de parede Figura 19 

Lavanderia 
Torneira 10 - Tanque Figura 20 

Máquina de lavar roupa Figura 31 

Fonte: O Autor. 
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           Figura 11 – Torneira 1 – Alunos.   Figura 12 – Torneira 2 – BWC Funcionárias. 

   

             Fonte: O Autor.                          Fonte: O Autor. 

            Figura 13 – Torneira 3 – BWC Funcionários.    Figura 14 – Torneira 4 – BWC alunas. 

                    

       Fonte: O Autor.                     Fonte: O Autor. 
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        Figura 15 – Torneira 5 – BWC Alunos.     Figura 16 – Torneira 6 – Sala de Aula. 

         

          Fonte: O Autor.                         Fonte: O Autor. 

       Figura 17 – Torneira 7 – Cozinha.   Figura 18 – Torneira 8 – Externa de piso. 

                        

                   Fonte: O Autor.                                   Fonte: O Autor. 
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Figura 19 – Torneira 9 – Externa de parede.         Figura 20 – Torneira 10 – Tanque. 

               

                        Fonte: O Autor.                         Fonte: O Autor. 

 

      Figura 21 – Chuveiro 1 – Alunos.         Figura 22 – Chuveiro 2 – BWC Alunas. 

                 

                                   Fonte: O Autor.                   Fonte: O Autor. 
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Figura 23 – Chuveiro 3 – BWC Alunos. 

 

Fonte: O Autor. 

     

 Figura 24 – Bacia Sanitária 1 – BWC Alunos.     Figura 25 – Bacia Sanitária 2 – BWC Alunos. 

     

                                     Fonte: O Autor.           Fonte: O Autor. 
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Figura 26 – Bacia Sanitária 3 –BWC Funcionárias. Figura 27 – Bacia Sanitária 4 – BWC Funcionários. 

 

                                

       Fonte: O Autor.                        Fonte: O Autor.        

    

       Figura 28 – Bacia sanitária 5 – BWC Alunas. Figura 29 – Bacia sanitária 6 – BWC Alunos. 

                        

      Fonte: O Autor.                                Fonte: O Autor.    
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         Figura 30 – Bebedouro.          Figura 31 – Máquina de lavar roupas. 

                                      

     Fonte: O Autor.                                  Fonte: O Autor. 

3.2.1 Medições individuais dos aparelhos 

Realizaram-se medições das vazões de água nas torneiras e chuveiros, 

visando entender e quantificar o consumo de água efetivo nestes equipamentos. 

Ressalta-se, porém, que não foi possível realizar medição de vazão nas bacias 

sanitárias, visto que para isso se faz necessário a instalação de um hidrômetro, por 

exemplo, individual em cada aparelho, ou outras formas.  

Para estipular a quantidade de água utilizada por descarga nas bacias 

sanitárias, fez-se a medição de suas dimensões, considerando-as como um 

paralelepípedo, sendo assim, obteve-se a largura e comprimento das bacias, dessa 

forma pode-se obter um valor de volume aproximado do real. A altura em que a boia 

está posicionada pode variar de acordo com a instalação, porém a administração 

informou que ela nunca é alterada. Cada bacia sanitária foi analisada individualmente, 

pois notou-se que todas eram diferentes no que corresponde ao seu formato, com 

largura, comprimento e altura variáveis entre elas. 

Os dados obtidos com as aferições nas torneiras e chuveiro foram o de tempo 

e volume de água escoada pelos aparelhos. Para cada aparelho definiu-se 

antecipadamente alguns fatores, visando buscar ao máximo possível, a melhor leitura 

em todos os aspectos. Foram considerados o número de voltas na abertura das 
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torneiras: procurou-se abri-las com a mesma velocidade em todos os testes, bem 

como na mesma quantidade de voltas.  

Destaca-se aqui, o caso da torneira do tanque da lavanderia; todas as demais 

torneiras possibilitaram a sua abertura em meia volta na realização das medições, 

entretanto a torneira do tanque de lavar roupas abria em sua totalidade em apenas ¼ 

de volta. Ainda assim, com isso, os dados não foram afetados, visto que a medição 

da vazão pode ser realizada de maneira e processos iguais para as torneiras. 

Cada vez que os recipientes eram utilizados em um novo teste, fazia-se a 

secagem dele para tentar eliminar ao máximo possíveis interferências externas, as 

quais de alguma forma poderiam prejudicar os ensaios. 

Os aparelhos utilizados para as medições foram os seguintes: copo medidor de 

volume com capacidade de 1000 ml (Figura 32), balde (Figura 33), fita métrica e 

cronômetro digital. 

Para cada aparelho hidráulico realizou-se três medições, para que se pudesse 

realizar uma média entre elas, observando-se possíveis erros, e assim tendo recursos 

para minimizá-los.        

Figura 32 – Medidor de volume     Figura 33 – Balde 

               

          Fonte: O Autor.         Fonte: O Autor.  

 

 Nas medições, visando a maior exatidão e precisão de resultados, seguiu-se 

os seguintes passos: 

Medições nas torneiras e chuveiros: 

a) Verificação se a torneira/chuveiro apresentava algum tipo de vazamento, que 

pudesse interferir na captação da água. 
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b) Abriu-se a torneira em meia volta (lembra-se aqui que a torneira localizada na 

lavanderia, para o tanque, foi aberta em apenas ¼ de volta) e 

concomitantemente iniciou-se o cronômetro, com o copo medidor 

armazenando toda a água. O balde foi utilizado para armazenar a água dos 

chuveiros, visto que esse apresenta uma área de escoamento maior. 

c) Foi pré-definido o tempo de aproximadamente 10 segundos para que cada 

torneira permanecesse aberta; 

d) Após os 10 segundos, a torneira é fechada e concomitantemente o cronômetro 

é parado. O copo medidor é levado até uma superfície plana, onde é possível 

fazer a leitura do volume de água; 

e) Anota-se o volume encontrado e o tempo decorrido; 

f) Por fim, a água é descartada e o copo medidor é seco; 

g) Repete-se todos os processos por mais duas vezes. 

Cálculo das vazões das torneiras e chuveiros: 

Com os valores encontrados, pode-se calcular a vazão de cada aparelho 

hidráulico. Existem algumas maneiras de se calcular a vazão em cada aparelho, aqui 

optou-se por determinar a vazão através do volume de água encontrado num copo 

calibrador em um determinado tempo, obtendo-se uma vazão em litros por segundo, 

de acordo com a equação (1): 

𝑄 =
𝑉

𝑡
 ,           (1) 

onde: 

Q: vazão em litros/segundo; 

V: volume de água no recipiente em litros; 

t: tempo de escoamento em segundos. 

As vazões encontradas são demonstradas no capítulo 4.1.1. 

Para determinar as dimensões das caixas acopladas das bacias sanitárias 

seguiu-se os passos: 

a) Com uma fita métrica, foi realizado a aferição das dimensões das caixas 

acopladas: comprimento e largura. Destaca-se que para todas as medidas o 

procedimento adotado foi a retirada da tampa da caixa acoplada e realização 

de medição das dimensões internas da caixa. Na determinação da altura, foi 

considerado o nível d’água de cada caixa acoplada; ao observar as laterais 

internas da caixa acoplada, notou-se que o nível de água gera uma “marca” 
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nas paredes desta, o que comprova que a água fica parada sempre em uma 

mesma altura, e facilitou o processo para obtenção desta. 

Cálculo do volume das bacias sanitárias: 

De posse das medidas de largura, comprimento e altura de cada caixa 

acoplada, conforme procedimento explicado anteriormente e, utilizando a fórmula (2) 

pode-se calcular o volume de água aproximado que elas estavam utilizando 

            𝑉 = 𝑙 ∗ 𝑐 ∗ 𝑎,                     (2) 

onde:  

V: volume da bacia (m³); 

l: largura da bacia (m); 

c: comprimento da bacia (m); 

a: altura do nível da água da bacia (m). 

A análise apresentada considera que há liberação de todo volume em cada 

acionamento. O capítulo 4.1.1 apresenta as dimensões encontradas, bem como o 

valor dos volumes comportados por cada caixa acoplada, de acordo com as 

dimensões e cálculos realizados. 

Considerações: 

• O bebedouro e a máquina de lavar roupas estavam em manutenção no 

período de análise, o que impossibilitou a realização das medições 

nesses dois aparelhos. 

3.3 ENTREVISTAS E PESQUISA DE PERCEPÇÃO 

 Visando um maior entendimento da organização, dos aspectos culturais e do 

entendimento do público atendido pela associação estudada, elaborou-se, como 

destacado, uma entrevista (Apêndice C) com a orientadora da escola.  

 Também se viu necessário uma conversa com o profissional responsável pela 

limpeza e preparo das refeições da instituição, a qual visou um entendimento maior 

da organização semanal desse profissional e dos métodos que ele utiliza na 

realização dessas tarefas. 

 Um ponto importante a se destacar foi a realização da aplicação dos 

questionários (Apêndice D) com todos os funcionários da instituição, proporcionando 

entender a visão de todos que trabalham na associação. O questionário foi realizado 

de maneira online, e baseado nos principalmente nos trabalhos de Oliveira (2013) e 
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de Kammers e Ghisi (2006). Com objetivo de manter a idoneidade das respostas e 

não expor nenhum dos entrevistados, estes não serão identificados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA 

Para análise do consumo de água na edificação, a instituição cedeu as faturas 

de água, nas quais pode-se constatar o consumo médio mensal da escola, bem como 

os valores gastos pela instituição. Vale relembrar que o período de análise, entre 

setembro de 2015 e dezembro de 2019, se dá pelo fato de que, setembro de 2015 foi 

quando a instituição iniciou suas atividades na atual sede, e a conclusão da análise 

no ano de 2019 se deve ao fato de que o ano de 2020 foi atípico para toda a população 

mundial, conforme já destacado anteriormente. 

Entre os meses de setembro de 2015 até dezembro de 2019, é possível 

visualizar o volume consumido de água em metros cúbicos e o valor, em unidade 

monetária corrente: o Real, gasto em cada mês, respectivamente (Figuras 34 e 35). 

Apresentam-se os valores cobrados pela companhia de águas que atende o município 

(Tabela 9), bem como o reajuste anual que esta aplica (Tabela 10). 

Figura 34 – Volume consumo água (m³) entre setembro de 2015 e dezembro de 2019. 

 

Fonte: O Autor. 
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Figura 35 – Valor em R$ do consumo de água no período entre setembro de 2015 e dezembro de 
2019. 

 

Fonte: O Autor. 

Tabela 9 – Valores monetários cobrados pela companhia de água em função da quantidade 
consumida e administração entre setembro de 2015 e dezembro de 2019. 

Valor Fatura R$/m³ - Não residencial - Especial 

 Até 10 m³ 11 até 999999 m³ 

Set/2015 - Ago/2016 R$ 1,5079 R$ 2,5019 

Set/2016 - Ago/2017 R$ 1,6709 R$ 2,7724 

Set/2017 - Ago/2018 R$ 1,8681 R$ 3,0999 

Set/2018 - Out/2019 R$ 1,9500 R$ 3,2360 

Nov/2019 - Dez/2019 R$ 2,0010 R$ 3,3204 

Fonte: O Autor. 

Tabela 10 – Aumento do valor da tarifa cobrada pela companhia entre os anos de 2015 e 2019. 

Valor Fatura R$/m³ - Não residencial - Especial 

  
Até 10 m³ 

Aumento 

11 até 
999999 m³ Aumento 

Set/2015 - Ago/2016  R$ 1,5079   R$ 2,5019  

Set/2016 - Ago/2017  R$ 1,6709   R$ 0,1630  10,81%  R$ 2,7724   R$ 0,2705  10,81% 

Set/2017 - Ago/2018  R$ 1,8681   R$ 0,1972  11,81%  R$ 3,0999   R$ 0,3275  11,81% 

Set/2018 - Out/2019  R$ 1,9500   R$ 0,0819  4,39%  R$ 3,2360   R$ 0,1361  4,39% 

Nov/2019 - Dez/2019  R$ 2,0010   R$ 0,0510  2,61%  R$ 3,3204   R$ 0,0844  2,61% 

Fonte: O Autor. 

Uma análise mensal dos gráficos de consumo foi realizada:  
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• os meses de janeiro e fevereiro permaneceram praticamente constantes 

nos 4 anos estudados, justifica-se por ser um período de férias 

escolares; 

• o mês de março entre os anos de 2017 a 2019 apresentou também certo 

padrão de consumo e destaca-se o pico ocorrido no ano de 2016;  

• abril apresentou padrão em 2016, 2017 e 2019, o ano de 2018 registrou 

uma queda no consumo; 

• o mês de maio apresentou pico em 2016, 2017 há forte queda de 

consumo a qual cai um pouco mais e se estabiliza entre 2018 e 2019;  

• junho apresentou uma média de 18 m³ consumidos nos anos de 2016, 

2017 e 2019, entretanto há uma diminuição nesse consumo no ano de 

2018;  

• o mês de julho possuiu seu auge em 2016, o qual sofre considerado 

declínio em 2017 e busca estabilização com variação de 1 m³ entre 2018 

e 2019;  

• o mês de agosto foi caracterizado por uma linearidade no consumo em 

todos os anos, não variando mais de 1 m³. Consumo que se caracteriza 

por englobar em geral, o período das férias de inverno; 

• a partir de setembro, o ano de 2015 entrou em análise também, e notou-

se expressivo aumento no consumo de água, com destaque para os 

anos de 2018 e 2019 que apresentaram certo padrão e um maior 

crescimento; 

• o mês de outubro destacou-se o ano de 2017, o qual registrou o terceiro 

maior consumo da série analisada, com 29 m³ de água, vale o registro 

de que no ano de 2018 o consumo no mesmo mês foi o mínimo; 

• novembro, nos anos de 2015 e 2016 apresentava tendência de 

crescimento de consumo, porém em 2017 e 2018 registrou-se consumo 

bem abaixo da possível tendência de crescimento, criando outra 

tendência, a qual também foi quebrada no ano de 2019, que trouxe 

amplo crescimento de consumo novamente; 

• por fim, dezembro apresentou o maior consumo de água já registrado 

na instituição, chegando a 44 m³ de água consumidos no ano de 2015, 

em contrapartida, 2018 apresentou consumo mínimo na instituição.  
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Com essa análise, alguns pontos puderam ser destacados: percebe-se em 

todos os anos que houve uma tendência de um maior consumo de água nos últimos 

meses do ano. Outro ponto interessante de se observar foram os meses de janeiro e 

fevereiro, período de férias escolares onde a escola permaneceu fechada durante 

praticamente todo o mês, salvo poucas exceções para limpezas em geral, e o 

consumo de água foi o mínimo possível, muitas vezes nem o mínimo foi consumido, 

e o que registrou-se foi a taxa mínima de manutenção da companhia de águas 

responsável pela edificação.  

Com relação aos anos em que se foi estudado, o ano de 2015 apresentou uma 

média de 16,7 m³ de água consumida entre setembro e novembro, o que demonstrou 

um padrão no consumo nesse período; entretanto o mês de dezembro de 2015 

apresentou um pico no consumo de água, registrando 44 m³ consumidos. Os 

representantes da escola, explicaram que isso foi provavelmente devido a um 

vazamento que ocorreu em uma das bacias sanitárias da instituição. Dessa forma, 

pode-se propor que o mês de dezembro foi um mês atípico, e não deve ser 

considerado para buscar algum padrão de consumo. 

Ao se considerar os dados apenas dos anos cheios, ou seja, em que houve um 

consumo nos 12 meses, anos de 2016 a 2019, o ano de 2016 foi o que apresentou as 

maiores médias de consumo de água, fato que pode ser explicado por se tratar do 

ano com maior número de pessoas na instituição, conforme pode ser constatado na 

Tabela 6. 

O ano de 2018 contou com 47 alunos e 14 colaboradores, e apresentou um ano 

extremamente regular em relação ao consumo de água, salvo o mês de setembro, 

onde houve um pico de consumo. A análise dos anos de 2017 e 2019, demonstrou 

um consumo de água muito semelhante, com alguns picos de consumo entre abril, 

junho, setembro e dezembro. 

Por fim, uma média do consumo anual foi calculada para o tempo de estudo: 

2015 apresentou média de consumo de setembro a novembro de 16,7 m³; 2016, 

primeiro ano cheio, registrou uma média anual de 19,2 m³, 2017 apontou 15,67 m³, 

2018 teve a menor média do histórico estudado com 11,82 m³ e, encerrando, em 2019 

a média de consumo foi de 15,58 m³. 

Não foi possível destacar um padrão geral para o consumo nos anos 

estudados, isso pode ser justificado pela variação no número de usuários durante os 
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anos, ações avulsas realizadas na instituição, possíveis vazamentos e/ou falhas nos 

equipamentos hidrossanitários, períodos de estiagem, entre outros aspectos. Em 

conversa com a direção da escola, foi revelado que no período analisado houve alguns 

vazamentos em alguns aparelhos hidrossanitários, que quando identificados, foram 

concertados, porém a instituição não possui datas ou algum tipo de documento que 

possa afirmar quando esses vazamentos ocorreram. Desta forma, pode-se apenas 

supor que alguns dos períodos de pico identificados podem ser explicados por esses 

vazamentos que ocorreram ao longo do tempo. 

Realizou-se também uma análise a respeito do valor da tarifa cobrada pela 

companhia de águas do município, no qual analisou-se o aumento desta ao decorrer 

dos anos, e a Tabela 10 demonstra esses resultados. Percebeu-se que entre os anos 

de 2015 a 2017 houve significativo aumento no valor da tarifa cobrada pela 

concessionária, enquanto o aumento nos anos de 2018 e 2019 foram menores. 

4.1.1 Medições Individuais por Aparelho 

Realizou-se as medições dos aparelhos individualmente, de acordo com o 

descrito em 3.2.1. Conforme explicado, realizaram-se três medições em cada 

aparelho, visando identificar possíveis erros e possuir recursos para descartá-los e/ou 

corrigi-los, na fase de análises. A seguir serão apresentadas as três medições 

realizadas nas torneiras e chuveiros, e a aferição de dimensões realizadas nas caixas 

acopladas das bacias sanitárias. Logo na sequência, baseado na metodologia de 

cálculo descrita em 3.2.1, apresentam-se em forma de tabelas os resultados de cada 

medição e os cálculos das respectivas vazões e capacidades encontradas. 

4.1.1.1 Medições nas torneiras e chuveiros 

Os dados obtidos com as medições e as vazões das torneiras são 

apresentados nas Tabelas 11 e 12. Para os chuveiros, os mesmos dados encontram-

se nas Tabelas 13 e 14, respectivamente. 

Na Tabela 12, destaca-se a primeira medição da torneira 5 – BWC alunos, após 

a realização das duas medições seguintes, e comparação entre estas, constatou-se 

que a primeira medição estava muito diferente das demais, e provavelmente houve 

algum erro no processo, dessa maneira, esta medição foi descartada e a média foi 

realizada apenas entre a segunda e a terceira medição. 
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Tabela 11 – Medições de tempo, massa e volume de água em cada torneira. 

 Torneira 1 
- Alunos 

Torneira 2 - 
BWC 

funcionárias 

Torneira 3 - 
BWC 

funcionários 

Torneira 4 -   
BWC alunas 

Torneira 5 - 
BWC alunos 

Torneira 6 - 
Sala de aula 

Torneira 7 - 
Cozinha 

Torneira 8 - 
Externa de 

piso 

Torneira 9 
- Externa 
de parede 

Torneira 10 
- Tanque 

Primeira 
medição 

1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/4 volta 

t (s) 10'' 11 10'' 07 10'' 36 10'' 46 11'' 54 10''45 10'' 22 10''15 10''44 10''32 

m (g) 982 1040 1093 987 354 903 688 1900 1677 747 

v (ml) 830 950 1000 900 250 810 590 1710 1490 660 

Segunda 
Medição 

1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/4 volta 

t (s) 10'' 36 10'' 44 9'' 88 10'' 16 10'' 39 10'' 37 10'' 41 10'' 19 10'' 37 10'' 08 

m (g) 923 1027 1061 1003 528 903 708 2107 1631 741 

v (ml) 830 940 960 910 430 810 610 1910 1450 660 

Terceira 
medição 

1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/4 volta 

t (s) 10'' 09 10'' 12 10'' 00 10'' 47 10'' 54 10'' 46 10'' 41 10'' 23 10'' 28 10'' 16 

m (g) 951 1008 1050 968 556 898 740 2318 1604 737 

v (ml) 860 920 955 880 455 800 640 1990 1420 650 

Fonte: O Autor.
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Tabela 12 – Vazões em L/s das torneiras da escola. 

  

Torneira 1 
- Alunos 

Torneira 2 - 
BWC 

funcionárias 

Torneira 3 - 
BWC 

funcionários 

Torneira 4 -   
BWC 

alunas 

Torneira 5 - 
BWC alunos 

Torneira 6 - 
Sala de aula 

Torneira 7 - 
Cozinha 

Torneira 8 
- Externa 
de piso 

Torneira 9 - 
Externa de 

parede 

Torneira 10 - 
Tanque 

Primeira 
medição 

0,08210 0,09434 0,09653 0,08604 0,02166 0,07751 0,05773 0,16847 0,14272 0,06395 

Segunda 
Medição 

0,08012 0,09004 0,09717 0,08957 0,04139 0,07811 0,05860 0,18744 0,13983 0,06548 

Terceira 
medição 

0,08523 0,09091 0,09550 0,08405 0,04317 0,07648 0,06148 0,19453 0,13813 0,06398 

Média 
(L/s) 

0,08248 0,09176 0,09640 0,08655 0,04228 0,07737 0,05927 0,18348 0,14023 0,06447 

Fonte: O Autor.
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Tabela 13 – Medições de tempo, massa e volume de água em cada chuveiro. 

 Chuveiro 1 - 
Alunos 

Chuveiro 2 - 
BWC alunas 

Chuveiro 3 - 
BWC alunos 

Primeira 
medição 

1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 

 
t (s) 10'' 44 10'' 17 10'' 39  

m (g) 688 682 504  

v (ml) 590 590 400  

Segunda 
Medição 

1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 
 

 
t (s) 10'' 93 10'' 43 10'' 08  

m (g) 695 697 471  

v (ml) 605 600 370  

Terceira 
medição 

1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 
 

 
t (s) 9'' 86 9'' 94 10'' 16  

m (g) 662 683 476  

v (ml) 570 585 375  

Fonte: O Autor. 

 

Tabela 14 – Vazões em L/s dos chuveiros da escola. 

  

Chuveiro 1 - 
Alunos 

Chuveiro 2 - 
BWC alunas 

Chuveiro 3 - 
BWC alunos 

Primeira medição 0,05651 0,05801 0,03850 
 

Segunda Medição 0,05535 0,05753 0,03671 
 
 

Terceira medição 0,05781 0,05885 0,03691 
 

 

Média (L/s) 0,05656 0,05813 0,03737 

 

 
Fonte: O Autor. 

  

Para todas as demais medições, tanto das torneiras, quanto dos chuveiros a 

análise dos resultados mostrou-se equivalente, não havendo a necessidade de 

descarte de mais nenhum dado na determinação das vazões finais médias por 

aparelho. 

Pôde-se realizar um comparativo com as vazões mínimas para torneiras 

determinadas pela NBR 10281 (ABNT, 2015) e as vazões encontradas na associação 
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(Tabela 15); a norma estabelece as vazões mínimas para cada aparelho sanitário para 

que um conforto ao usuário e o correto funcionamento do sistema hidrossanitário 

ocorram. 

Tabela 15 – Comparativo entre vazões da escola com as sugeridas pela NBR 10281. 

Lavatório - Torneira APAE Mínimo Situação 

Torneira 1 - Alunos 0,08 0,04 Atende 

Torneira 2 - BWC funcionárias 0,09 0,04 Atende 

Torneira 3 - BWC funcionários 0,10 0,04 Atende 

Torneira 4 - BWC alunas 0,09 0,04 Atende 

Torneira 5 - BWC alunos 0,04 0,04 Atende 

Torneira 6 - Sala de aula 0,08 0,04 Atende 

Torneira 7 - Cozinha 0,06 0,04 Atende 

Torneira 8 - Externa de piso 0,18 0,05 Atende 

Torneira 9 - Externa de parede 0,14 0,05 Atende 

Torneira 10 - Tanque de lavar roupas 0,06 0,05 Atende 
Fonte: O Autor. 

As torneiras de 1 a 7 que se referem aos banheiros, sala de aula e cozinha, 

possuem uma vazão mínima de 0,04 L/s, a torneira 6, localiza-se em uma sala de 

aula, pois auxilia no processo de aprendizagem dos alunos. Observa-se que a torneira 

5 do BWC dos alunos atinge a vazão mínima estipulada pela norma. 

As torneiras 8 e 9 são torneiras externas de piso, e para estas, pode-se 

considerar uma vazão mínima de 0,05 L/s, vazão esta que se aplica também à torneira 

10 do tanque de lavar roupas.  

Com a realização do comparativo, pode-se observar que todas as torneiras da 

instituição estão dentro dos valores estipulados pelas normas vigentes, o que 

possibilita a adoção de aparelhos economizadores nestas. 

Para os chuveiros, não há uma determinação específica de vazão mínima de 

funcionamento, a NBR 5626 (ABNT, 2020) indica que as pressões dinâmicas devem 

ser obtidas junto ao fabricante do produto, dessa forma, as análises ocorreram pela 

percepção e conforto dos usuários para com esses aparelhos. 

4.1.1.2 Medições nas caixas acopladas das bacias sanitárias 

Conforme descrito em 3.2.1, a Tabela 16 demonstra as dimensões e os 

volumes que cada bacia sanitária, ao ser acionada por completo, liberava em cada 

descarga. 
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A análise das bacias sanitárias deu-se de forma aproximada, visto que para 

que se determinasse a vazão de uma descarga de forma precisa se fazia necessário 

maiores recursos, como a instalação de medidores em cada bacia sanitária, o que não 

foi possível.  

Tabela 16 – Dimensões e volumes das bacias sanitárias. 

  

Bacia 
Sanitária 
1 - BWC 
Alunos 

Bacia 
Sanitária 
2 - BWC 
Alunos 

Bacia 
Sanitária 3 - 

BWC 
Funcionárias 

Bacia 
Sanitária 4 - 

BWC 
Funcionários 

Bacia 
Sanitária 
5 - BWC 
Alunas 

Bacia 
Sanitária 
6 - BWC 
Alunos 

Comprimento (cm) 36 33 31 32 32 30 

Largura (cm) 12 11 11 11 12 11 

Altura d'água (cm) 22 18 20 19 24 16 

Volume (l) 9,50 6,53 6,82 6,69 9,22 5,28 
Fonte: O Autor. 

 A NBR 16727-1 (ABNT, 2019) determina que a média para ensaios de volume 

de água consumido por descarga, deve estar entre 5,8 L e 7,1 L. A Tabela 17 

demonstra um comparativo entre o que estipula a NBR 16727-1 (ABNT, 2019) e os 

volumes máximos que podem estar sendo utilizados na associação. 

Tabela 17 – Comparativo entre volumes das caixas acopladas as bacias sanitárias da escola com os 
sugeridos pela NBR 16727-1. 

 Média - 5,8 L a 7,1 L 

Bacia Sanitária 1 - BWC Alunos 9,50 Não atende 

Bacia Sanitária 2 - BWC Alunos 6,53 Atende 

Bacia Sanitária 3 - BWC Funcionárias 6,82 Atende 

Bacia Sanitária 4 - BWC Funcionários 6,69 Atende 

Bacia Sanitária 5 - BWC Alunas 9,22 Não atende 

Bacia Sanitária 6 - BWC Alunos 5,28 Não atende 
Fonte: O Autor. 

 Observa-se que para três caixas acopladas as bacias sanitárias atendiam ao 

que estipula a NBR 16727-1 e que três outras caixas acopladas não atendiam a média.  

As caixas acopladas as bacias sanitárias 2, 3 e 4 atendiam a média estipulada, 

com um volume muito próximo entre elas para descarga. Entretanto, as caixas 

acopladas as bacias 1, 5 e 6 não atendiam, sendo que as caixas acopladas das bacias 

1 e 5 podiam liberar um volume excessivo de água em seu máximo acionamento, e a 

caixa acoplada a bacia 6 poderia liberar um volume de água inferior ao necessário 

para uma completa limpeza do objeto.  
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As caixas acopladas das bacias sanitárias possuíam um sistema com o qual 

podia-se regular a altura em que poderia ficar o nível da água, e por consequência o 

volume de água armazenado por ela; se poderia realizar um ajuste desse 

equipamento, de forma manual para que estas caixas que não estavam atendendo ao 

estipulado, passassem a fazê-lo. É importante ressaltar que estes ajustes precisam 

ser realizados por especialistas para que as bacias acopladas mantenham sua correta 

funcionalidade. Para as caixas acopladas das bacias 1 e 5 pode-se abaixar o nível da 

boia que determina a quantidade de água da caixa, e para a caixa acoplada a bacia 6 

pode-se subir o nível da boia, caso deseje-se atender ao estipulado pela NBR 16727-

1 em questões de volume de água.  

Considerando uma média entre os valores que a norma estipula, pode-se 

entender que um volume sugerido seria de aproximadamente 6,45 L por descarga. Ao 

considerar esse volume e as dimensões específicas de cada caixa acoplada de cada 

bacia sanitária, pode-se sugerir deixar a caixa acoplada da bacia sanitária 1 com 15 

centímetros de altura, a caixa acoplada da bacia sanitária 5 com 17 centímetros de 

altura e a caixa acoplada da bacia sanitária 6 com 20 centímetros de altura. Dessa 

forma as caixas acopladas passariam a ter respectivamente 6,48 L, 6,53 L e 6,60 L 

de água. Ressalta-se que esta é uma recomendação baseada na NBR 16727-1 e nos 

valores obtidos em campo, porém é valido destacar que o conforto gerado também 

precisa ser considerado, bem como a limpeza adequada nas bacias sanitárias, que 

estes ajustes causariam, estas sugestões são apenas a título de obter um volume 

médio de água. Para possíveis ajustes, deve-se contatar um profissional 

especializado. 

As novas tecnologias apresentam também sistemas para uso racional de água, 

e no caso das descargas, pode-se citar as com sistema dual o qual apresenta duas 

opções de escolha para a quantidade de água a ser liberada na descarga. Como 

Gonçalves (2006) analisa, esse sistema depende exclusivamente da escolha do 

usuário, e por consequência seu sucesso ou não vai de encontro a isso; tratando-se 

de sistemas de escolha do usuário, como poderia ser a utilização deste em escolas 

especiais? Para responder essa questão, se faz necessário entender como é a cultura 

e como seria a adaptação dos usuários na utilização dos aparelhos sanitários, pois 

são fatores assim que podem determinar se esse tipo de sistema pode ou não ser 

efetivo em determinado local. 
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4.2 ASPECTOS CULTURAIS 

4.2.1 Entrevista com orientadora 

A seguir serão apresentadas as perguntas e sequencialmente a cada pergunta 

uma análise da resposta da orientadora, bem como uma análise final, após os 

questionamentos. 

A) Quais turmas a escola atende atualmente? Pode explicar cada uma delas, bem 

como as necessidades especiais dos alunos por turma? 

A orientadora explica que Apae em estudo conta com alguns serviços, são eles: 

estimulação precoce, AEE, SPE, PROAL, SAE, atendimento de fisioterapia e 

assistência social e aulas de educação física, informática e artes (vale salientar que 

estas duas últimas encontravam-se sem professores, e por isso não estavam sendo 

ofertadas; a partir do momento que se tenha esses profissionais, essas disciplinas 

passam a ser ofertadas ao público normalmente). Todas as enturmações são 

pautadas de acordo com os critérios pré-estabelecidos pela FCEE. 

A estimulação precoce atende alunos de 0 a 5 anos e 11 meses, o serviço é 

realizado por um professor pedagogo habilitado na área de educação especial, 

prestam serviços também um profissional fonoaudiólogo e um fisioterapeuta. Os 

usuários são atendidos individualmente nas sessões. Os trabalhos sempre buscam a 

integração com a família, onde esta é orientada pelos profissionais sobre como devem 

proceder com a criança em casa; a família participa das sessões quando o professor 

considera que poderá ajudar no trabalho. Ainda no que toca a família, esta é 

acompanhada por uma equipe composta por assistente social e psicólogo.  

Busca-se realizar um trabalho em conjunto com a rede regular de ensino, no 

qual os alunos, até os 4 anos, frequentam a educação infantil na creche municipal, já 

os alunos acima de 4 anos, até os 5 anos e 11 meses, frequentam a rede regular de 

ensino. Os profissionais da Apae, realizam um assessoramento com os profissionais 

da rede regular, buscando elaborar estudos de caso e a melhor maneira de atender 

aos alunos na esfera regular de ensino. 

O AEE, atende usuários na faixa acima dos 06 anos e com frequência na rede 

regular. O atendimento ocorre no contra turno da rede regular, duas vezes por 

semana, em grupo ou de maneira individual se necessário. Ocorre o atendimento com 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo e psicólogo. Esse atendimento visa qualificar as funções 
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psicológicas superiores dos educandos para auto regulação cognitiva, mediante 

investigação das estratégias pedagógicas que possibilitem avanços no seu processo 

de aprendizagem, o que traz aos alunos com diagnóstico de deficiência mental e que 

estão matriculados no ensino regular, avanços significativos no seu processo de 

aprendizagem. Também são realizadas orientações para as famílias e para os 

profissionais do ensino regular no que se trata do trabalho para com esses alunos. 

No SPE, o trabalho é pautado pela proposta do Currículo Funcional Natural, 

realizando-se avaliação das áreas do desenvolvimento, tais quais, a socioafetiva, 

cognitiva motora, desenvolvimento de conhecimento, no que se refere a comunicação 

e linguagem e a elaboração de conceitos e noção de situação, a psicomotricidade 

(integração das funções motoras e psíquicas de acordo com o grau de 

desenvolvimento do sistema nervoso) e atividades de vida diária. As atividades são 

definidas individualmente para cada aluno e, através de constantes avaliações se vai 

identificando o processo na escala comportamental do educando, como no que se 

refere a alimentação, utilização do banheiro, comunicação, postura, deslocamento, 

comprometimento, entre outras análises. 

O PROAL, que é o Programa de Atividades Laborais funciona em período 

integral. No programa procura-se oferecer cursos de artesanato, panificação, 

jardinagem, entre outras atividades práticas. Procura-se também integrar os alunos 

com a tecnologia, fazendo o uso do laboratório de informática, de aparelhos celulares, 

tablets, notebook, jogos educativos entre outros. Ainda, realiza-se também passeios, 

atividades recreativas e artísticas, tudo isso com apoio de multiprofissionais, 

procurando sempre melhor entender a necessidade de cada aluno. Um dos grandes 

objetivos desse programa é procurar incluir esses alunos no mercado de trabalho. 

O SAE, possui um plano de ensino individualizado e baseia-se no Currículo 

Funcional Natural. Utiliza-se de atividades no laboratório de informática, de práticas 

de convivência em grupo, interação com danças, jogos, entre outros. Visitas e 

passeios também são viabilizados para esses alunos. Aqui vale destacar o trabalho 

da assistência social, a qual procura aproximar os cuidadores dos alunos com a 

instituição. Normalmente nesse programa, destacam-se os alunos mais idosos, ou 

com maiores dificuldades.  
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Por fim, os profissionais das áreas de educação física, artes, informática, 

fisioterapia e assistência social, trabalham em conjunto com essas cinco grandes 

áreas no objetivo de complementar e aperfeiçoar o ensino de cada uma delas. 

B) Qual a classe social predominante dos alunos? 

 Baixa. Observa-se que muitos alunos apresentam as dificuldades básicas, 

muitos vêm de famílias carentes e a escola busca atendê-los da melhor forma 

possível, procurando integrá-los com todos. Nota-se que há alguns com uma classe 

social mais alta, porém um fator que fica evidente quando eles estão em conjunto é 

que não há nenhuma espécie de distinção. 

C)  Qual o grau de escolaridade dos pais/responsáveis pelos alunos? 

 Em geral, baixo. 

D) Como é o processo de admissão de um novo aluno? 

 Faz-se necessário o encaminhamento de um médico; a partir daí são realizadas 

avaliações por toda uma equipe multidisciplinar, onde caracteriza-se o aluno; com 

essa caracterização feita, há o indicativo de quais atendimentos serão os mais 

apropriados para ele. 

E)  Você observa que há um gasto maior de água dos alunos ou por causa deles (em 

relação ao ensino regular, por exemplo), por se tratar de pessoas com necessidades 

especiais? Por quê?  

 A orientadora relata que sim, ela destaca que a classe social predominante na 

sua instituição de atuação é a baixa, e é observado que muitos dos alunos passam 

por algumas dificuldades e a escola serve como grande auxiliadora no 

desenvolvimento destes. O que se pode destacar nessa questão é, por exemplo, o 

grau da necessidade especial; existem alunos com graus mais elevados e que 

necessitam de constante monitoramento na utilização dos lavatórios, chuveiro e 

higienização no geral. Há alunos que utilizam fraldas e necessitam de maior número 

de banhos, entre outros cuidados; colabora para isso também o tempo que eles 

passam na escola, alguns ficam o dia todo, por exemplo. Outro fator mencionado é a 

questão cultural; na cidade do estudo em questão existe apenas uma Apae, a qual 

atende todo o município; o município, por sua vez, possui muitas áreas rurais com 

diferenças culturais. É realizado o trabalho de buscar todos esses alunos em suas 

casas, e isso muitas vezes implica em grande tempo de viagem, chega-se a fazer uma 

média de 280 km por dia para buscar e entregar todos os alunos. Algumas áreas rurais 
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são mais desenvolvidas que outras, e isso pode ser notado nos alunos, segundo 

relato. 

Análise final: Pode-se perceber, como destacaram (AAIDD, 2020; APAE 

BRASIL, 2020; BRASIL, 1988; BRASIL, 1995; BRASIL, 2009; CARDOSO; 

PROCÓPIO; PROCÓPIO, 2017; DUTRA et al., 2008; FCEE, 2009; GODÓI, 2006; 

ISOTON et al., 2009; OLIVEIRA; CARVALHO, 2017), que a associação está 

completamente alinhada às metodologias de ensino defendidas por estes e, assim, os 

encaminham aos serviços prestados mais indicados a eles (Tabela 18). Um fato 

interessante é a grande amplitude nas idades das pessoas que podem ser atendidas 

por essas instituições, e por consequência a grande diferenciação no tipo de 

atendimento que cada aluno pode receber, dependendo de seu diagnóstico. 

Tabela 18 - Número de alunos e porcentagem que representam por turma 

Ano/Turma Estimulação AEE PROAL SAE SPE 

2015 
3 12 18 14 0 

6% 26% 38% 30% 0% 

2016 
2 9 16 14 2 

5% 21% 37% 33% 5% 

2017 
6 7 20 9 2 

14% 16% 45% 20% 5% 

2018 
10 6 19 10 2 

21% 13% 40% 21% 4% 

2019 
8 8 12 17 2 

17% 17% 26% 36% 4% 

2020 
10 6 13 17 2 

21% 13% 27% 35% 4% 

Fonte: O Autor. 

 Durante os anos de comparação deste estudo, pode-se notar que houve uma 

variação entre o número de alunos em cada tipo de serviço prestado pela instituição; 

esse fato pode impactar diretamente no consumo de água, visto que a faixa etária de 

pessoas na instituição pode ampliar-se. Entre 2015 e 2016 as turmas de estimulação 

eram bem pequenas, e a partir de 2017 podemos observar significativo crescimento. 

No AEE há uma certa tendência de queda, porém não tão alarmante. As turmas do 

PROAL e do SAE representam os maiores números de alunos da instituição, 

representando por exemplo em 2020, 62% do total dos alunos. Percebe-se ainda que 

as turmas de SPE possuem os menores números de alunos, nunca tendo mais do que 

dois alunos sendo atendidos. 
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 Destaca-se aqui o atendimento aos alunos do PROAL, os quais representam 

sempre valor significativo no total de alunos. Nesse atendimento, o consumo de água 

pode estar intimamente ligado, como o ensino da panificação por exemplo, como 

explicado pela orientadora. Ao analisarmos o que diz a FCEE (2020), esse programa 

busca desenvolver a integração dos alunos ao ambiente e trazer a eles sua 

independência, e nesse processo de independência a higiene pessoal é um dos 

objetivos.   

 O SAE, serviço também extremamente significativo em número de alunos que 

atende, como explica a FCEE (2020) busca a melhora nas habilidades de seus 

integrantes, buscando promover a autonomia e independência dos alunos para o seu 

dia a dia. Como explicou a orientadora, na Apae em questão, no SAE, normalmente é 

um público mais idoso e é realizado um planejamento individualizado buscando 

propulsionar seu desenvolvimento. O acompanhamento dos professores é essencial 

para o entendimento e possível desenvolvimento de cada pessoa. 

4.2.2 Entrevista com o responsável pela limpeza 

Realizou-se uma entrevista com o profissional responsável pela limpeza e 

preparo da alimentação dos alunos, para a instituição em estudo, o profissional 

cumpre as duas funções. Através de uma conversa, buscou-se entender como ele 

organiza-se em relação aos seus serviços durante a semana, formas de limpeza dos 

ambientes, tipo de água utilizada, entre outros. 

O funcionário explicou como ele organiza-se, a Tabela 19 sintetiza o que o 

colaborador relatou, demonstrando um cronograma semanal de organização.  

O profissional ainda destacou que diariamente são efetuadas trocas nas 

toalhas, e os resíduos da cozinha e dos banheiros são descartados. Também, após 

os lanches, é feita a limpeza da sala dos professores. 

Para a limpeza de todas as áreas a água utilizada é a fornecida pela 

concessionária, não há utilização de água da chuva, por exemplo. O processo de 

limpeza em geral é com a utilização de baldes com água e produtos de limpeza. O 

funcionário destacou que a utilização de mangueiras e lavadoras de alta pressão só 

acontecem quando são realizadas limpezas mais gerais; estas, segundo ele, 

acontecem nas sextas-feiras, em geral, e apenas uma vez ao mês. 
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Tabela 19 – Organização semanal das atividades do funcionário responsável pela limpeza da 
associação. 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

M
a
n

h
ã

 Organizar lanche Organizar lanche Organizar lanche Organizar lanche Organizar lanche 

Organizar almoço Organizar almoço Organizar almoço Organizar almoço Organizar almoço 

SAE Estimulação Fisioterapia Assistência Social AEE 

Ala frente Ala frente Ala frente Ala frente Ala frente 

T
a
rd

e
 

Refeitório Refeitório Refeitório Refeitório Refeitório 

Organizar lanche Organizar lanche Organizar lanche Organizar lanche Organizar lanche 

SAE Banheiros PROAL Varandão Áreas externas* 

Ala fundos Ala fundos Ala fundos Ala fundos Ala fundos 

*Além das áreas externas, há um rodízio, onde nas sextas-feiras o profissional acaba fazendo limpeza nas 
demais áreas não mencionadas, mas que segundo ele, exigem uma limpeza não tão frequente como as 
demais; um exemplo seria a sala de informática. 
Observação: onde há apenas o local, entende-se que é a limpeza deste. Exemplo: SAE (segunda-feira no 
período da manhã e da tarde) – limpeza da sala do SAE. 

Fonte: O Autor. 

4.2.3 Questionário com todos os colaboradores da instituição 

Com objetivo de entender melhor a cultura do consumo de água na associação 

56 perguntas optativas sobre o tema foram elaboradas e respondidas pelos usuários 

(Apêndice D). Uma análise foi realizada com base nessas respostas, e com o objetivo 

de tornar mais visual e de melhor compreensão, foram elaborados tabelas e gráficos 

apresentados a seguir. O Apêndice E, apresenta em forma de gráficos as respostas 

que aqui foram condensadas em forma de tabelas, objetivando colaborar ainda mais 

no entendimento destas. 

Na Figura 36, observa-se que há um grande predomínio de quem se identifica 

com o gênero feminino, correspondendo a 77% dos trabalhadores, 23% se identificam 

com o gênero masculino. É relevante a identificação do gênero visto que na escola há 

banheiros para esses dois gêneros, o que acarretará a utilização com uma frequência 

diferente entre esses banheiros. Com essa informação, pode-se supor que o banheiro 

feminino terá um número de descargas maior que o masculino. Entretanto, esse valor 

deve ser analisado com a frequência de utilização dos banheiros por cada profissional. 

O tempo em que o profissional atua na instituição pode ser um dos fatores que 

determina a percepção que este profissional possui sobre seus alunos e/ou sobre a 

instituição (Figura 37). Um profissional que atua há mais tempo e que já atuou com 

alunos com diferentes tipos de necessidades especiais, pode ter visões diferenciadas 

de um profissional que ingressou a menos tempo nessa área de atuação. 
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Figura 36 – Identificação do gênero dos trabalhadores. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 37 – Identificação do tempo de serviço na associação. 

 

Fonte: O Autor. 

 Pode-se perceber que o maior número de profissionais da associação, atua a 

menos de um ano, 39% dos ocupacionais. Entretanto, se fizermos uma análise mais 

23%

77%

QUAL SEU GÊNERO?

Masculino Feminino Prefiro não dizer Outro

39%

23%

23%

15%

HÁ QUANTO TEMPO TRABALHA NA INSTITUIÇÃO?

1 mês - 1 ano 1,1 anos - 5 anos 5,1 anos - 10 anos

10,1 anos - 15 anos 15,1 anos ou mais
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global, considerando quem já atua na instituição há mais de 1 ano, obtém-se uma 

maioria – 61%. 

 Realizou-se uma análise da percepção dos colaboradores sobre cada um dos 

equipamentos hidrossanitários presentes na instituição; e procurando proporcionar 

uma simplificação e melhor visibilidade para o debate a respeito da percepção dos 

funcionários sobre as torneiras existentes na associação e das novas tecnologias 

atuais desse objeto, apresenta-se a Tabela 20. 

Procurou-se entender a percepção que os funcionários da associação detêm 

ao utilizarem os aparelhos hidrossanitários, mas também a percepção que eles 

possuem quando observam seus alunos fazendo o uso. 

Ao serem questionados sobre a quantidade de água que as torneiras fornecem, 

61% dos funcionários acreditam que elas despejam água suficiente para sua 

higienização e 31% acreditam que as torneiras fornecem muita água ao serem 

abertas, 8% afirmam ser pouca água. Os números vão de certa forma de acordo com 

o que se encontrou na escola, visto que todas as torneiras estão de acordo com os 

valores propostos pela norma, conforme demonstrado na Tabela 15.  

Quando analisado o aspecto físico das torneiras, 69% dos colaboradores 

entendem que estas, para seu uso, são fisicamente confortáveis, e 31% acreditam 

que elas são curtas. Quando comparamos esses dados com as percepções que os 

professores possuem de seus alunos fazendo a utilização dos equipamentos, 

percebe-se uma certa queda e aumento, onde 43% passam a considerá-las 

confortáveis, e outros 43% acreditam que elas são curtas, respectivamente. Há ainda 

um grupo, que representa 14% dos respondentes, que passa a ver as torneiras como 

longas, quando da utilização por seus alunos.  

Ainda no campo do aspecto físico, os profissionais foram questionados sobre o 

conforto proporcionado pelas torneiras ao lavarem suas mãos e sobre um aspecto 

geral que este equipamento causa. Para ambas questões, tanto na análise de sua 

própria utilização, quanto da percepção que eles possuem da utilização por seus 

alunos, as porcentagens de respostas para cada opção apresentada foram as 

mesmas; questões 8 e 9 (Tabela 20), considerando o aspecto no uso para os 

funcionários e questões 37 e 38 (Tabela 20), na visão que os professores possuem 

da utilização por seus alunos, respectivamente. 
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Tabela 20 – Percepção dos colaboradores a respeito das torneiras existentes na associação. 

TORNEIRAS Pouca água Água Suficiente Muita Água   

6) Como você considera a quantidade que sai de água das torneiras? 8% 61% 31%   

  Curtas Tamanho Adequado Longas   

7) A respeito do aspecto físico das torneiras, você as considera? 31% 69% -   

  Desconfortáveis 
Nem confortáveis nem 

desconfortáveis 
Confortáveis   

8) A respeito do conforto proporcionado pelas torneiras ao lavar as mãos, você as considera? 15% 39% 46%   

  Inadequadas 
Nem inadequadas nem 

adequadas 
Adequadas   

9) A respeito do aspecto geral das torneiras, você as considera? 15% 39% 46%   

  

Abre a torneira, 
ensaboa as mãos, 
enxágua as mãos e 

fecha a torneira 

Abre a torneira, molha a 
mão, fecha a torneira, 

ensaboa as mãos, abre a 
torneira, enxágua as mãos 

e fecha a torneira 

Abre a torneira, 
lava as mãos e 
fecha a torneira 

Não 
lava as 
mãos 

Caso seja de 
outra maneira, 
por gentileza 

descreva 
abaixo 

10)Como é seu processo de lavagem das mãos?  31% 53% 8% 8% - 

  Pouco importante Indiferente Importante   

11) Desconsiderando qualquer tipo de custos para isso, caso seja possível, o quão 
importante você considera a troca dos modelos atuais das torneiras, para outros? 

8% 15% 77%   

  Sim Talvez Não   

30) Você conhece torneiras que economizam água? 61% 8% 31%   

  Sim Talvez Não   

31) Você acredita que as torneiras que economizam água funcionariam para esta escola? 92% 8% 0%   

  Curtas Tamanho Adequado Longas   

36) A respeito do aspecto físico das torneiras, como você às considera para seus alunos? 43% 43% 14%   

  Desconfortáveis 
Nem desconfortáveis nem 

confortáveis 
Confortáveis   

37) A respeito do conforto proporcionado pelas torneiras ao lavar as mãos, como você as 
considera para seus alunos? 

43% 14% 43%   

  Inadequadas 
Nem inadequadas nem 

adequadas 
Adequadas   

38) A respeito do aspecto geral das torneiras, como você às considera para seus alunos? 43% 14% 43%   

  

Abrem a torneira, 
ensaboam as mãos, 
enxáguam as mãos e 

fecham a torneira 

Abrem a torneira, molham 
as mãos, fecham a torneira, 
ensaboam as mãos, abrem 

a torneira, enxáguam as 
mãos e fecham a torneira 

Abrem a torneira, 
lavam as mãos e 
fecham a torneira 

Não 
lavam 

as 
mãos 

Caso seja de 
outra maneira, 
por gentileza 

descreva 
abaixo 

39) Como você acredita que é o processo de lavagem das mãos de seus alunos? 29% 29% 29% 0% 14% 

 Fonte: O Autor.  
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A pergunta realizada foi: como você acredita que é o seu processo de lavagem 

das mãos, e como você acredita que é o processo de lavagem das mãos de seus 

alunos? A maioria dos profissionais afirmam que: “Abrem a torneira, molham as mãos, 

fecham a torneira, ensaboam as mãos, abrem a torneira, enxáguam as mãos e fecham 

a torneira”; em contrapartida, a análise para os alunos dividiu a opinião dos 

professores, onde 3 opções diferentes empataram em 29% das opiniões. A 

possibilidade de discorrer sobre outra forma de lavagem das mãos foi utilizada por 

14% dos respondentes, onde estes destacaram que em determinadas turmas, o 

processo de lavagem das mãos faz parte do aprendizado dos alunos e é 

acompanhado pelos professores. Outro caso apontado também foi o de que por vezes 

os professores precisam lembrar os alunos de fazer o processo de lavagem das mãos; 

observa-se que ambas respostas tendem a se completar, revelando que essa ação 

faz parte do aprendizado desses alunos, conforme ainda destacado pela orientadora 

e por alguns autores quando exemplificam o processo de trabalho em cada um dos 

serviços e/ou programas ofertados pelas associações. 

Adentrando ainda mais no aspecto cultural, questionou-se aos funcionários, o 

quão importante eles considerariam, independentemente de valor econômico, ser 

realizado a troca das atuais torneiras por outras; 77% dos profissionais assinalaram 

entender importante ser feita a troca desses equipamentos, 15% acha que a troca ou 

não, é indiferente e 7% acredita que a troca é pouco importante. Para essa questão 

possibilitou-se a realização de comentários pelos respondentes, e destaca-se 

principalmente a preocupação da adequação das torneiras para os alunos com menor 

faixa etária e para os cadeirantes. 

Perguntou-se ainda a respeito do conhecimento dos colaborados sobre as 

torneiras economizadoras de água, sendo que 61% afirmou conhecer esse tipo de 

equipamento, contra 31% que não conhece. Ao serem questionados se acreditam que 

essas torneiras funcionariam na escola, 92% das pessoas responderam que sim, e 

apenas 8% possuem dúvidas sobre a funcionalidade dessa tecnologia nesse 

ambiente.  

Essas três últimas questões principalmente, vão de encontro com o que 

defendem Demanboro et al. (2018), quando eles afirmam que a questão da 

disponibilidade dos recursos hídricos necessita de alternativas para o uso racional da 

água. Por mais que 61% das pessoas da escola pesquisada afirmam conhecer 

tecnologias que podem potencializar o consumo da água, uma parcela significativa de 
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39% dos respondentes não conhece, e desta forma cria possibilidades para que haja 

um aumento na divulgação de tecnologias, como os arejadores para as torneiras. 

Reforça-se ainda que apesar de 77% dos profissionais afirmarem serem a favor da 

troca dos equipamentos por outros que gerem maior economia, faz-se necessário 

entender a resposta dos outros 23% que não veem como necessária a substituição 

dos aparelhos, e como este pode também ser um caminho para aumentar e melhorar 

a conscientização no uso racional da água. 

 Com relação a percepções que os colaboradores da escola possuem a respeito 

dos vasos sanitários (Tabela 21), primeiramente, buscou-se entender a respeito do 

funcionamento das descargas das bacias sanitárias, pois caso alguma não estivesse 

funcionando corretamente isto poderia influenciar em maior utilização de outra bacia 

sanitária, com volume diferente, por exemplo. Entretanto 77% dos respondentes 

afirmaram que todas as descargas estavam funcionando, os outros 23% afirmaram 

que pelo menos metade das descargas funcionavam. 

A maioria dos entrevistados – 77%, acreditam que a água fornecida pelas 

descargas é suficiente para a limpeza do vaso sanitário, 15% considera a água 

insuficiente e 8% acha que a água não é nem suficiente nem insuficiente. Com os 

resultados obtidos para os volumes e apresentados na Tabela 16 pode-se perceber 

que de fato cinco das seis caixas de descarga podem despejar o mínimo estipulado 

pela norma e, apenas uma não atenderia. Entretanto, vale destacar que apesar de 

não atingir o mínimo recomendado, a bacia sanitária seis, chega a um valor muito 

próximo ao desejado. 

Ao adentrar na percepção dos funcionários com relação à localização das 

válvulas de descarga, novamente podemos comparar esta com a percepção que os 

professores possuem de seus alunos. No caso dos funcionários, 100% acredita que 

as válvulas possuem uma boa localização já o caso para os alunos esse valor cai para 

72%, sendo que 14% consideram-nas baixas e outros 14% consideram-nas altas, 

mostrando que existe a necessidade de válvulas adaptadas para os alunos. 

Os funcionários da associação afirmam que sempre acionam a descarga e que 

pela sua percepção, ao menos a metade das vezes que seus alunos utilizam o vaso 

sanitário, também acionam a descarga; quando estes não o fazem, para 60% dos 

professores é por esquecimento dos alunos e para outros 40% decorre-se de algum 

tipo de dificuldade.  
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Tabela 21 – Percepção dos colaboradores a respeito dos vasos sanitários existentes na associação. 

VASOS SANITÁRIOS Nenhuma funciona Pelo menos a metade funciona Todas funcionam   
12) Com relação ao funcionamento dos vasos sanitários. Com apenas 
UM acionamento da descarga: 

- 23% 77% 
  

  Insuficiente Nem suficiente nem insuficiente Suficiente   
13) Com relação a água que é liberada pelas descargas, ela é: 15% 8% 77%   

  Muito Baixas Com boa localização Muito Altas 
  

14) Com relação as válvulas de descarga, você as considera: - 100% -   

  
Nunca dá a descarga 

Pelo menos metade das vezes que 
utiliza, dá a descarga 

Sempre dá a descarga 
  

15) Sobre a utilização das descargas do vaso sanitário, o quanto você 
a realiza? 

- - 100% 
  

  Pouco Médio Forte 
  

17) Quando você dá a descarga, o quanto (com que força) você 
aperta o botão? 

31% 38% 31% 
  

  Não Aperto 1 vez 2 vezes 3 ou mais  
18) Depois de utilizar o vaso sanitário, quantas vezes em geral você 
aperta o botão de descarga? 

- 85% 15% - 
 

  Sim Talvez Não   
19) Você trocaria os vasos sanitários por outros? 23% 23% 54%   
  Sim Talvez Não   
32) Você conhece o vaso sanitário com volume de descarga reduzido? 61% 8% 31%   
  Muito Baixas Com boa localização Muito Altas   
40) Com relação as válvulas de descarga, quando seus alunos 
utilizam, você acha que eles às consideram: 

14% 72% 14% 
  

  
Nunca dão a descarga 

Pelo menos metade das vezes que 
utilizam, dão a descarga 

Sempre dão a descarga 
  

41) Sobre a utilização da descarga do vaso sanitário pelos seus 
alunos, em uma escala, em média, você acredita que eles: 

0% 100% 0% 
  

  Descarga quebrada Não acham necessário Esquecimento Por dificuldade Outro 

42) Caso você considere que seus alunos não dão a descarga, por 
que você acredita que eles não a fazem? 

0% 0% 60% 40% 0% 

  Pouco Médio Forte   
43) Quando seus alunos dão a descarga, o quanto você acredita que 
eles apertam o botão? 

43% 43% 14% 
  

Fonte: O Autor.
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 Como pode-se notar entre as Figuras 24 e 29 presentes no capítulo 3 do 

presente trabalho, todas as descargas da instituição são com apenas uma opção de 

liberação de água, entretanto algumas pessoas podem ter a tendência de apertar de 

maneiras diferentes o botão da descarga. Buscando ter esse entendimento, 

questionou-se sobre a força que eles acreditam colocar no botão: os que acreditam 

pressionar forte e fraco o botão, correspondem a 31% cada, e os que se veem 

apertando com força média são 38%. Na percepção que os professores possuem de 

seus alunos, eles acreditam que eles devem apertar pouco ou com uma força média, 

43% para cada, sendo que para apenas 14% dos professores, os alunos pressionam 

a descarga de maneira forte.  

 Para que fosse possível ter uma média no volume de descargas e se de fato a 

quantidade de água que ela liberava era suficiente, perguntou-se quantas vezes cada 

funcionário costuma apertar a descarga, sendo que 85% dos respondentes afirmaram 

pressionar o botão apenas uma vez, e 15% pressionam 2 vezes. 

 Percebe-se que a opinião dos colaboradores ficou bem dividida quando se trata 

em trocar os vasos sanitários da associação, sendo que 23% acham necessária a 

troca, outros 23% possuem dúvidas e 54% não veem necessidade da troca. Em 

contrapartida, ao serem questionados sobre seu conhecimento a respeito de vasos 

sanitários com volume de descarga reduzida, 61% afirmaram que conhecem, mas 

39% ou não conhecem ou possuem dúvidas se realmente conhecem o sistema. As 

duas perguntas possuem uma relação pois, dos 61% que afirmam conhecer vasos 

sanitários com volume de descarga reduzido apenas 8% trocaria o vaso sanitário por 

estes. 

No tratamento da utilização dos chuveiros, elaborou-se a Tabela 22 – 

percepção dos colaboradores a respeito dos chuveiros existentes na associação. Com 

relação a utilização dos chuveiros buscou-se entender se eles eram apenas para uso 

dos alunos, ou também dos funcionários, provando-se que ambos fazem a utilização. 

Entretanto, observa-se que quando da utilização pelos funcionários, os 31% que 

utilizam, o fazem entre 6 a 10 minutos. Em contrapartida, quando da utilização pelos 

alunos, 16% utilizam de 1 a 5 minutos, 28% entre 6 e 10 minutos e mais 28% entre 11 

e 15 minutos. 

É importante apontar aqui que o diferenciado público pode ter dificuldade ou 

até mais facilidade na utilização das instalações economizadoras através de 
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acionamento com temporizador (o chuveiro fica aberto 30 segundos por 

acionamento).  

Tabela 22 – Percepção dos colaboradores a respeito dos chuveiros existentes na associação. 

CHUVEIROS Sim Não    

33) Você utiliza os chuveiros? 38% 62%    

  

1 - 5 
minutos 

6 - 10 
minutos 

11 - 15 
minutos 

Mais que 
15 minutos 

Não 
utilizo 

34) Quando você utiliza os chuveiros, por 
quanto tempo você o faz? 

0% 38% 0% 0% 62% 

  Sim Não    

45) Seus alunos utilizam os chuveiros? 57% 43%    

  

1 - 5 
minutos 

6 - 10 
minutos 

11 - 15 
minutos 

Mais que 
15 minutos 

Não 
utilizam 

46) Quando seus alunos utilizam o chuveiro, 
por quanto tempo você acredita que eles 
fazem essa utilização? 

16% 28% 28% 0% 28% 

Fonte: O Autor. 

O último aparelho avaliado foi o bebedouro, que apresentou os resultados da 

Tabela 23. 

Tabela 23 – Percepção dos colaboradores a respeito dos bebedouros existentes na associação. 

BEBEDOUROS Insuficiente 
Nem insuficiente 
nem suficiente 

Suficiente 

23) Você acha que a 
quantidade de água que o 
bebedouro oferece é? 

23% 15% 62% 

  Sim Talvez Não 

24) Você trocaria o tipo do 
bebedouro por algum outro 
que você conhece? 

0% 38% 62% 

Fonte: O Autor. 

A escola conta com um bebedouro, e buscou-se entender a respeito da vazão 

que ele oferece, e constatou-se que 62% dos entrevistados acreditam que ele possui 

vazão suficiente. 23% veem ser uma vazão insuficiente e 15% acham que a 

quantidade de água que o bebedouro oferece não é nem insuficiente nem suficiente.  

Um fato que chama atenção é que 62% dos respondentes não trocariam o 

bebedouro por algum outro de seu conhecimento e 38% acreditam que talvez 

trocariam. Essa questão permitia aos respondentes tecer comentários sobre o 

bebedouro, e vale destacar dois; um dos respondentes afirmou que acredita ser esse 

tipo de bebedouro o mais adequado pois para sua utilização, faz-se necessário copos 
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descartáveis e por isso ele seria um modelo mais econômico. Em contrapartida, outro 

usuário afirmou que trocaria o bebedouro por um que não utilizasse os copos. 

Por fim, a Tabela 24 apresenta os resultados para alguns questionamentos 

sobre aspectos mais gerais das instalações da associação, visando entender ainda 

mais a percepção dos usuários por estes. 

Tabela 24 – Percepção dos colaboradores a respeito de aspectos gerais na associação. 

ASPECTOS GERAIS 
Pouco adequadas 

e confortáveis 
Adequadas e 
confortáveis 

Muito 
adequadas e 
confortáveis  

20) Como você considera que é a 
distribuição das peças dos banheiros 
para o uso de todos (alunos, 
professores, colaboradores e externos), 
no que se refere a conforto e 
adequação? 

23% 77% 0% 

 

  Muito sujos Limpos Muito limpos  
21) Com relação a limpeza dos 
banheiros, como você considera-os: 

15% 77% 8% 
 

  Nunca observei Ocorre às vezes Sempre ocorre  
27) Quantas vezes você já observou 
um aparelho aberto, quebrado ou 
vazando? 

31% 69% 0% 

 

  
Propositalmente 
deixado aberto 

Esquecimento 
depois de utilizar 

Aparelho 
quebrado 

Outro 

28) Quando você viu os aparelhos 
hidrossanitários abertos, quebrados ou 
vazando, por qual motivo você acredita 
que foi? 

9% 36% 55% 0% 

  

Fechou Não fechou 

Comunicou 
alguém visto 

que o aparelho 
estava quebrado  

29) Se aconteceu de você ver um 
ponto de água (torneira, chuveiro...) 
aberto, quebrado ou vazando qual foi 
sua atitude? 

62% 0% 38% 

 
Fonte: O Autor. 

Perguntou-se aos usuários se eles consideram o banheiro, em um aspecto 

geral em relação as suas instalações como um todo, confortáveis e adequados para 

qualquer pessoa que venha a utilizá-los, buscando entender a percepção dos 

trabalhadores da escola das atuais instalações, principalmente com relação a 

adaptação dos alunos a esses ambientes. Para 77% dos respondentes os banheiros 

são adequados e confortáveis e os outros 23% consideram esses banheiros pouco 

adequados e confortáveis.  

Pode-se entender que a limpeza dos banheiros agrada ao menos 85% dos 

colaboradores, que consideraram limpos ou muito limpos esses locais, essa pergunta 
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torna-se relevante a partir do momento que observamos o número de banheiros da 

instituição, a quantidade de vezes durante a semana que estes são limpos e a forma 

como essa limpeza ocorre.  

As últimas três perguntas vão de encontro com o que apresentaram Kalbusch 

et al. (2018) quando falaram sobre os vazamentos e as danificações que aparelhos 

podem apresentar; 69% dos usuários afirmaram já ter visto algum aparelho aberto, 

quebrado ou vazando e 62% declara que quando viu esse aparelho nessas condições, 

fechou-o, os outros 38% assumiram que buscaram contatar alguém para verificar tal 

episódio. Ao se estudar sobre as razões que eles acreditam ter levado a esses 

aparelhos apresentarem determinadas falhas, 9% acreditam que eles foram deixados 

propositalmente abertos, 36% defendem que é um esquecimento após o uso e 55% 

afirmam que o aparelho estava quebrado. 

Algumas hipóteses foram levantadas, porém no decorrer desse estudo notou-

se o quão difícil é expressar de forma numérica todas as percepções possíveis das 

pessoas. As crenças, culturas, costumes, entendimentos e as inúmeras outras 

variáveis possíveis nos entendimentos das questões podem ter significativas 

influências nas respostas, e esses fatores são importantes de serem levantados. 

Como destacaram Zilliotto e Gisi (2018), as políticas públicas caminham de 

maneira lenta, entretanto a inclusão na educação deve ser vista com mais atenção 

atualmente. 

4.3 ANÁLISE DOS SISTEMAS DE USO RACIONAL DE ÁGUA 

 Após a análise dos atuais sistemas hidrossanitários presentes na associação e 

a análise cultural da utilização desses equipamentos, realizou-se uma análise dos 

sistemas de uso racional de água que mais podem se enquadrar a instituição baseado 

em exemplos de consumo que a literatura nos proporciona.  

 Torneiras: as torneiras com arejadores, conforme destacado pela 

FECOMERCIO (2010), podem proporcionar uma economia de até 57% em 

determinados casos, sem prejudicar o conforto do usuário. Lembra-se que muitos 

fatores podem influenciar na porcentagem de economia de água com a adoção 

desses equipamentos, pois há diferentes tipos de torneiras na escola, com diferentes 

consumos, hábitos dos usuários, tempo de acionamento, frequência de uso, entre 

outros aspectos. A adoção de arejadores pode ser uma alternativa interessante para 
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a instituição do ponto de vista do uso racional da água. Vale lembrar do processo de 

utilização desses equipamentos no processo de aprendizagem dos alunos, e a busca 

por aparelhos adaptados as necessidades dos usuários deve também ser levada em 

conta, como vimos nas percepções dos professores. 

 Chuveiros: conforme demonstrado por Vimieiro (2005), os chuveiros 

automáticos possuem a possibilidade de fechamento automático após 30 segundos; 

essa pode ser uma alternativa para reduzir um tempo de banho, por exemplo. 

Contudo, a questão cultural é um ponto necessário a se destacar. Caberia um estudo 

mais específico sobre a aplicação desse tipo de equipamento na prática visando 

entender a aceitação dos usuários, que na sua maioria são alunos, sobre esse 

produto. 

Bacias sanitárias: como a associação já possui bacias sanitárias do tipo caixa 

acoplada ou seja, todo o sistema hidrossanitário da escola foi projetado considerando 

este tipo de equipamento, e esta mostra-se como uma opção com uso racional 

disponível no mercado, tendo a opção de descarga de 6 e 3 litros; entende-se por 

essa opção como sendo possível; entretanto, como observado, válvulas de descarga 

com volume reduzido de água e outras tecnologias que surgem com cada vez mais 

frequência, também podem suprir as necessidades proporcionando um uso cada vez 

mais econômico e sustentável da água nessas instalações.  

Um ponto importante é que as novas tecnologias a respeito de aparelhos 

economizadores, a cada dia, se desenvolvem mais, o que torna difícil afirmar, de fato, 

qual modelo é o mais econômico. Para este trabalho, pautou-se em buscar alguns dos 

modelos mais conhecidos e acessíveis no mercado. Deve-se levar em conta, 

principalmente nesse estudo, aparelhos que atendam às necessidades dos alunos, 

visto que nos questionários com os funcionários, esses pontos apresentaram 

diferentes percepções. 

Destaca-se também a questão dos aparelhos adaptados a necessidades 

especiais; a associação não conta com equipamentos adaptados, o que foi um dos 

pontos levantados pelos professores, o investimento em aparelhos economizadores 

sem dúvidas é de grande importância para a instituição, mas a adequação as 

necessidades por meio de aparelhos específicos também é um investimento que pode 

ser estudado para verificar a necessidade de sua implementação.   
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5 CONCLUSÕES 

O presente estudo analisou o uso e a economia de água em uma escola 

especial do planalto norte catarinense. Para isso, buscou-se verificar a existência de 

algum padrão de consumo da água nessas instituições e estudar suas 

particularidades. Procurou-se entender a respeito da cultura do consumo de água, e 

alternativas que poderiam ser tomadas para diminuir seu consumo de forma a manter 

a confortabilidade e a usabilidade por parte de todos. O tema de estudo escolhido, 

dando ênfase ao estudo em uma escola especial, é muito pouco difundido ainda hoje 

nas academias, o que revela a importância de se tratar ainda mais desses aspectos. 

Em relação ao primeiro objetivo, entende-se que não houve um padrão de 

consumo de água pela associação bem definido ao longo do período estudado, muito 

se deve a uma certa variação no número de usuários da instituição, da ampla faixa 

etária, de possíveis vazamentos que ocorreram ao longo dos anos e das diferentes 

atividades escolares. A variação no preço da fatura de água se dá pelo aumento que 

esta vem sofrendo, por tendência, ao longo dos anos. Os aparelhos hidrossanitários 

da instituição em sua maioria apresentam vazões de acordo com as estipuladas pela 

NBR 10281:2015 e NBR 16727-1:2019, salvo exceções para as bacias sanitárias.  

Tratando-se do segundo objetivo, ao se analisar a cultura da escola, percebe-

se que, no geral, a maior parte dos colaborados tem ciência do consumo racional de 

água, e de algumas novas tecnologias que se apresentam no mercado para se 

potencializar esse consumo, porém ainda é crucial que essas tecnologias sejam ainda 

mais divulgadas. Há uma percepção variável dos professores com relação aos alunos 

e a utilização destes nos aparelhos hidrossanitários, observando que em muitos casos 

as respostas ficam bem divididas. Compreendeu-se o quão complexa pode ser uma 

instituição que atende pessoas com deficiências visto o grande leque destas que 

existem; apenas em Santa Catarina, o número de pessoas com algum tipo de 

deficiência mental/intelectual, público predominantemente atendido nas Apaes, é de 

praticamente 72.000 pessoas. Adaptar-se para atender a todos é de fato um desafio. 

Várias questões procuraram relacionar o conforto que os aparelhos 

hidrossanitários existentes hoje na instituição proporcionavam a todos os usuários; 

critérios como a localização, comprimento e aspectos físicos gerais são importantes 

de serem analisados visto que estamos tratando justamente de uma escola, que 

atende alunos com diversos tipos de necessidades especiais e que, por esse motivo, 
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são únicos em sua essência e nas suas necessidades. Dessa forma, o que para um 

pode ser confortável, não necessariamente o é para outro, e cabe muitas vezes ao 

professor buscar a empatia para atender as necessidades do aluno em determinado 

momento. Possuir esse tipo de dados pode auxiliar os gestores da associação no 

caminho para ampliar ainda mais a integração entre os alunos e o ambiente. 

Para o terceiro objetivo proposto, entende-se que, para a instituição, sistemas 

com arejadores e bacias sanitárias com válvula de descarga do tipo dual seriam 

tecnologias com possível aplicação. Para os chuveiros, apesar de a possibilidade de 

chuveiros com desligamento automático serem interessantes, entende-se que o 

processo e a utilização de aparelhos mais “comuns” seria o ideal para a realidade da 

escola, visto que faz parte o aprendizado do aluno adquirir independência e autonomia 

em todos os processos do dia a dia, como destacado por professores da instituição.  

Por fim, a presente pesquisa demonstrou o quão difícil pode ser uma análise 

em escolas especiais, o número de variáveis que podem impactar no estudo é alto, 

visto que para dados reais, um estudo quase individual com cada usuário necessitaria 

ser realizado. A falta de estudos relacionados ao tema na literatura científica 

demonstra a importância de pesquisar-se e entender mais sobre essa realidade. 

 Como sugestão para trabalhos futuros, propõe-se: 

• Estudo da cultura em diferentes escolas especiais visando comparar as 

semelhanças e diferenças; 

• avaliação do uso da água por cada um dos serviços prestados pelas 

associações; 

• determinação do consumo por métodos aplicáveis em períodos de 

funcionamento da associação.  
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APÊNDICE A – OFÍCIO DE CONSENTIMENTO DIRECIONADO A DIREÇÃO DA 

ASSOCIAÇÃO EM PARTICIPAR DA PESQUISA 

 

Ofício no 01/2020 - Joinville, 20 de dezembro de 2019 

 

À ilustríssima diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

- APAE de (CIDADE AQUI OCULTADA BUSCANDO PRESERVAR SEU 

ANONIMATO E DE SEUS CONTRIBUINTES) – Santa Catarina. 

 

Edson Luiz Sudoski Filho, graduando do curso de Engenharia Civil, da 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, do Centro de Ciências 

Tecnológicas – CCT da cidade de Joinville – Santa Catarina, CPF: 081.024.299-

09, vem por meio deste explicar e solicitar: 

 

Para a conclusão do curso de Engenharia Civil na Universidade do Estado de 

Santa Catarina, faz-se necessário a elaboração e apresentação de um Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC; as questões sociais e culturais, as tecnologias e a 

engenharia, são campos ainda não muito relacionados nas academias, e um trabalho 

relacionando-as pode ser de grande valor a sociedade. Dessa forma a realização de 

um estudo na instituição APAE, se assim me for permitido, o qual, até a elaboração 

deste, está intitulado como: “AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE 

SISTEMAS DE USO RACIONAL DE ÁGUA EM UMA ESCOLA ESPECIAL 

LOCALIZADA NO PLANALTO NORTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA”, poderá 

contribuir para a sociedade como um todo, procurando despertar o interesse e a 

relevância no estudo, onde tangencia a educação especial com a engenharia, e como 

elas podem ser aliadas para o desenvolvimento mútuo. 

Para a elaboração deste estudo será necessário a colaboração da escola em 

alguns itens como:  

▪ Fornecimento das faturas de água (se possível de até três anos atrás); 

▪ Autorização dos responsáveis para elaboração de um croqui da escola e/ou 

fornecimento dos projetos executivos de engenharia dela; 

▪ Autorização dos responsáveis da escola para medições nos aparelhos 

hidrossanitários instalados; 
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▪ Autorização dos responsáveis da escola para realização de 

entrevista/questionário com os colaboradores da instituição; 

▪ Autorização dos responsáveis da escola para registro fotográfico dos aparelhos 

sanitários e itens que podem vir a ser relevantes no estudo. 

 

Todos os itens serão de muita utilidade para a elaboração deste trabalho de 

pesquisa, o qual visa entender melhor o funcionamento de uma escola especial, tema 

este tão relevante na sociedade, porém até hoje muito pouco discutido no âmbito das 

ciências e engenharia. Há a possibilidade de mais solicitações durante o 

desenvolvimento do trabalho, que acabam surgindo, porém, somente à medida que 

ele vai se desenvolvendo, mas que podem ser solicitadas via documento ou como a 

diretoria entender ser melhor para ela. 

O estudo ocorrerá no período de janeiro a julho de 2020. 

Sendo assim, aguardo ansiosamente pelo deferimento deste. 

 

Acadêmico Solicitante: 

 

 

______________________________ 

Edson Luiz Sudoski Filho 

Acadêmico Engenharia Civil 

 

 

Professor Orientador: 

 

 

______________________________ 

Leonardo Romero Monteiro 

Doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental  
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O(a) senhor(a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa de 

graduação, intitulada AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE 

SISTEMAS DE USO RACIONAL DE ÁGUA EM UMA ESCOLA ESPECIAL 

LOCALIZADA NO PLANALTO NORTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, que fará 

um questionário tendo como objetivo coletar os dados e analisar questões culturais e 

cotidianas no que se refere ao consumo de água nessa instituição. Serão previamente 

marcados a data e horário para realização do questionário online, modelo adotado 

para obtenção de respostas desta pesquisa. Não há obrigatoriedade em participar da 

pesquisa e nem responder a todas as perguntas. 

O(a) Senhor(a) não terá despesas e nem será remunerado pela participação 

na pesquisa.  

Os riscos deste procedimento serão mínimos por envolver apenas uma 

aplicação de questionário desenvolvido pelo pesquisador. 

A sua identidade será preservada pois cada indivíduo será identificado por uma 

codificação (número). 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão a caracterização 

da cultura e do tipo de equipamentos hidrossanitários, bem como do seu consumo de 

água na instituição, o que gerará, por exemplo, uma conclusão da viabilidade ou não 

de se implementar sistemas de uso racional de água na escola. 

Os pesquisadores que acompanharão os procedimentos serão o estudante 

Edson Luiz Sudoski Filho e o professor Leonardo Romero Monteiro, docente do curso 

de Engenharia Civil do CCT/UDESC. 

O(a) senhor(a) poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer 

tipo de constrangimento. 

Solicitamos a sua autorização para o uso de seus dados para a produção de 

artigos técnicos e científicos. A sua privacidade será mantida através da não-

identificação do seu nome. 

 Este termo de consentimento livre e esclarecido é feito em duas vias, sendo 

que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra com o sujeito participante da 

pesquisa. 
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Agradecemos a sua colaboração. 

 

Nome do pesquisador responsável para contato: Edson Luiz Sudoski Filho 

Telefone: (47) 99960-7233 

Endereço: Rua Laura Alves Silveira, 82, Jardim Sofia – Joinville – SC. 

Assinatura do Pesquisador: 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da pesquisa e, que recebi 

de forma clara e objetiva todas as explicações pertinentes ao projeto e, que todos os 

dados a meu respeito serão sigilosos. Eu compreendo que neste estudo, as medições 

dos experimentos/procedimentos de tratamento serão feitas em mim, e que fui 

informado que posso me retirar do estudo a qualquer momento. 

Nome por extenso:____________________________________________________ 

Assinatura:_________________________ Local:______________ Data___/___/___  
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM ORIENTADORA DA ESCOLA ESPECIAL 
 

A. Quantas e que tipo de turmas a escola atende atualmente? As turmas são 

caracterizadas pelas necessidades especiais dos alunos? Pode explicar cada 

uma delas, bem como as necessidades especiais dos alunos por turma? 

B. Qual a classe social predominante dos alunos? 

C. Qual o grau de escolaridade dos pais/responsáveis pelos alunos? 

D. Como é o processo para admissão de um novo aluno? (Exames...) 

E. Você observa que há um gasto maior de água dos alunos ou por causa deles 

(em relação ao ensino regular, por exemplo), por se tratar de pessoas com 

necessidades especiais? Por quê? (pedir para caracterizar as atividades que 

ela observa que isso ocorre). 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO COM OS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 

DA ESCOLA ESPECIAL 

 

1) TERMO DE CONSENTIMENTO: Declaro que fui informado sobre todos os 

procedimentos da pesquisa e, que recebi de forma clara e objetiva todas as 

explicações pertinentes ao projeto e, que todos os dados a meu respeito serão 

sigilosos. Eu compreendo que neste estudo, as medições dos 

experimentos/procedimentos de tratamento serão feitas em mim, e que fui 

informado que posso me retirar do estudo a qualquer momento. 

a. Sim 

b. Não 

2) Qual a sua função/área de atuação? 

3) A quanto tempo trabalha nessa instituição? 

4) Qual seu gênero? 

a. Feminino 

b. Masculino 

c. Prefiro não dizer 

d. Outro 

5) Quais aparelhos hidrossanitários você utiliza no seu período de trabalho na 

escola? (Para esta questão apresentou-se o croqui da escola, disponível no 

anexo 1) 

a. Bacia Sanitária 1 – BWC Alunos 

b. Bacia Sanitária 2 – BWC Alunos 

c. Torneira 1 – Alunos 

d. Chuveiro 1 – BWC Alunos 

e. Bacia Sanitária 3 – BWC Funcionárias  

f. Bacia Sanitária 4 – BWC Funcionários 

g. Torneira 2 – BWC Funcionárias 

h. Torneira 3 – BWC Funcionários 

i. Torneira 4 – BWC Alunas 

j. Torneira 5 – BWC Alunos 

k. Bacia Sanitária 5 – BWC Alunas 

l. Bacia Sanitária 6 – BWC Alunos 

m. Chuveiro 2 – BWC Alunas 



93 
 

 
 

n. Chuveiro 3 – BWC Alunos 

o. Torneira 6 – Sala de aula 

p. Torneira 7 – Cozinha 

q. Torneira 8 – Externa de Piso 

r. Torneira 9 – Externa de Parede 

s. Torneira 10 – Tanque 

t. Máquina de lavar roupa – 1 

u. Bebedouro 

6) Como você considera a quantidade que sai de água das torneiras? 

a. Pouca água; 

b. Água suficiente; 

c. Muita água. 

7) A respeito do aspecto físico das torneiras, você as considera? 

a. Curtas; 

b. Tamanho adequado; 

c. Longas. 

8) A respeito do conforto proporcionado pelas torneiras ao lavar as mãos, você as 

considera? 

a. Desconfortáveis; 

b. Nem desconfortáveis nem confortáveis; 

c. Confortáveis. 

9) A respeito do aspecto geral das torneiras, você as considera? 

a. Inadequadas; 

b. Nem inadequadas nem adequadas; 

c. Adequadas. 

 9-a) Se possível, descreva, por que as considera dessa forma? 

10)  Como é seu processo de lavagem das mãos? 

a. Abre a torneira, ensaboa as mãos, enxágua as mãos e fecha a torneira; 

b. Abre a torneira, molha a mão, fecha a torneira, ensaboa as mãos, abre 

a torneira, enxágua as mãos e fecha a torneira; 

c. Abre a torneira, lava as mãos e fecha a torneira; 

d. Não lavo as mãos; 

e. Caso seja de outra maneira, por gentileza descreva abaixo: 
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10-a) Descreva a maneira como lava as mãos, caso seja diferente das opções    

apresentadas na pergunta anterior: 

11)  Desconsiderando qualquer tipo de custos para isto, caso seja possível, o quão 

importante você considera a troca dos modelos atuais de torneiras, para 

outros? 

a. Pouco importante; 

b. Indiferente; 

c. Importante. 

11-a) Se possível, justifique sua opinião da questão anterior: 

12)  Com relação ao funcionamento dos vasos sanitários. Com apenas UM 

acionamento da descarga: 

a. Nenhum funciona; 

b. Pelo menos a metade funciona; 

c. Todos funcionam. 

13)  Com relação a quantidade de água que é liberada pelas descargas, ela é: 

a. Insuficiente; 

b. Nem insuficiente nem suficiente; 

c. Suficiente. 

14)  Com relação as válvulas de descarga, você as considera: 

a. Muito baixas; 

b. Com boa localização; 

c. Muito altas; 

15)  Sobre a utilização da descarga do vaso sanitários, o quanto você a realiza? 

a. Nunca dá a descarga; 

b. Pelo menos a metade das vezes que utiliza, dá a descarga; 

c. Sempre dá a descarga. 

16)  Caso você não dê a descarga todas as vezes, por que você não a faz? 

a. Descarga quebrada; 

b. Não acho necessário; 

c. Esquecimento; 

d. Por dificuldade; 

e. Outro. 

17)  Quando você dá a descarga, o quanto (com que força) você aperta o botão? 
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a. Pouco; 

b. Médio; 

c. Forte. 

18)  Depois de utilizar o vaso sanitário, quantas vezes em geral você aperta o botão 

de descarga? 

a. Não aperto; 

b. 1 vez; 

c. 2 vezes; 

d. 3 ou mais vezes. 

19)  Você trocaria os vasos sanitários por outros? 

a. Sim; 

b. Talvez; 

c. Não. 

19-a) Se possível, justifique o motivo que lhe levou a tomar a decisão na questão 

passada; 

20)  Como você considera que é a distribuição das peças dos banheiros para o uso 

de todos (alunos, professores, colaboradores e externos), no que se refere a 

conforto e adequação? 

a. Pouco adequados e confortáveis; 

b. Adequados e confortáveis; 

c. Muito adequados e confortáveis. 

20-a) Espaço caso queira fazer algum comentário à respeito da questão anterior: 

21)  Com relação a limpeza dos banheiros, como você considera-os: 

a. Muito sujos; 

b. Limpos; 

c. Muito limpos; 

22)  Quantas vezes você acredita utilizar o banheiro na escola por dia de trabalho, 

em média? 

a. 0 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

e. 4 
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f. 5 

g. 6 

h. 7 

i. 8 

j. 9 

k. 10 ou mais 

23)  Você acha que a quantidade de água que o bebedouro oferece é? 

a. Insuficiente; 

b. Nem insuficiente nem suficiente; 

c. Suficiente. 

24)  Você trocaria o tipo do bebedouro por algum outro que você conhece? 

a. Sim; 

b. Talvez; 

c. Não. 

24-a) Pode explicar a sua resposta na questão anterior? 

25)  Quantos copos de água ou garrafinhas de água do bebedouro você acredita 

que bebe em média por dia? 

26)  Você já viu algum ponto de consumo de água aberto, quebrado ou vazando? 

a. Sim, torneira; 

b. Sim, chuveiro; 

c. Sim, vaso sanitário; 

d. Não. 

e. Talvez. 

27)  Quantas vezes você já observou um aparelho aberto, quebrado ou vazando? 

a. Nunca observei; 

b. Ocorre às vezes; 

c. Sempre ocorre. 

28)  Quando você viu os aparelhos hidrossanitários abertos, quebrados os 

vazando, por qual motivo você acredita que foi? 

a. Propositalmente deixado aberto; 

b. Esquecimento depois de utilizar; 

c. Aparelho quebrado; 

d. Outro. 
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28-a) Caso tenha selecionado “outro” na questão anterior, se possível explique 

abaixo o motivo: 

29)  Se aconteceu de você ver um ponto de água (torneira, chuveiro...) aberto, 

quebrado ou vazando, qual foi sua atitude? 

a. Fechou; 

b. Não fechou; 

c. Comunicou alguém visto que o aparelho estava quebrado; 

30)  Você conhece torneiras que economizam água? 

a. Sim; 

b. Não; 

c. Talvez. 

31)  Você acredita que as torneiras que economizam água funcionariam para esta 

escola? 

a. Sim; 

b. Não; 

c. Talvez. 

32)  Você conhece o vaso sanitário com volume de descarga reduzido? 

a. Sim; 

b. Não; 

c. Talvez. 

33)  Você utiliza os chuveiros? 

a. Sim; 

b. Não. 

34)  Quando você utiliza os chuveiros, por quanto tempo você o faz? 

a. 1 – 5 minutos; 

b. 6 – 10 minutos; 

c. 11 – 15 minutos; 

d. Mais que 15 minutos; 

e. Não utilizo; 

35)  Você é professor com turma? 

a. Sim; 

b. Não. 



98 
 

 
 

*Caso a pessoa respondesse que sim, continuaria respondendo às perguntas 

que seguirão, caso tenha respondido que não, a pesquisa se enceraria aqui. 

Para quantos alunos você leciona, considerando todos os dias que você 

trabalha na instituição? 

36)  A respeito do aspecto físico das torneiras, como você as considera para seus 

alunos? 

a. Curtas; 

b. Tamanho adequado; 

c. Longas. 

37)   A respeito do conforto proporcionado pelas torneiras ao lavar as mãos, como 

você as considera para seus alunos? 

a. Desconfortáveis; 

b. Nem desconfortáveis nem confortáveis; 

c. Confortáveis. 

38)  A respeito do aspecto geral das torneiras, como você às considera para seus 

alunos? 

a. Inadequadas; 

b. Nem inadequadas nem adequadas; 

c. Adequadas. 

38-a) Caso considere-as inadequadas ou nem inadequadas nem adequadas, por 

que as considera dessa forma? 

39)  Como você acredita que é o processo de lavagem das mãos de seus alunos? 

a. Abre a torneira, ensaboa as mãos, enxágua as mãos e fecha a torneira; 

b. Abre a torneira, molha a mão, fecha a torneira, ensaboa as mãos, abre 

a torneira, enxágua as mãos e fecha a torneira; 

c. Abre a torneira, lava as mãos e fecha a torneira; 

d. Não lavo as mãos; 

e. Caso seja de outra maneira, por gentileza descreva abaixo: 

39-a) Descreva a maneira como seus alunos lavam as mãos, caso seja diferente 

das opções apresentadas na pergunta anterior: 

40)  Com relação as válvulas de descarga, quando seus alunos utilizam, você acha 

que eles às consideram: 

a. Muito baixas; 
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b. Com boa localização; 

c. Muito altas. 

41)  Sobre a utilização da descarga do vaso sanitário pelos seus alunos, em uma 

escala em média, você acredita que eles: 

a. Nunca dão a descarga; 

b. Pelo menos a metade das vezes que utiliza, dá a descarga; 

c. Sempre dão a descarga.  

42) Caso você considere que seus alunos não dão a descarga, por que você 

acredita que eles não dão a descarga? 

a. Descarga quebrada; 

b. Não acham necessário; 

c. Esquecimento; 

d. Por dificuldade; 

e. Outro. 

43)  Quando seus alunos dão a descarga, o quanto você acredita que eles apertam 

o botão? 

a. Pouco; 

b. Médio; 

c. Forte. 

44)  Quantos copos de água ou garrafinhas de água do bebedouro você acredita 

que cada um de seus alunos em geral bebem em média por dia? 

45)  Seus alunos utilizam os chuveiros? 

a. Sim; 

b. Não. 

46)  Quando seus alunos utilizam o chuveiro, por quanto tempo você acredita que 

eles fazem essa utilização? 

a. 1 – 5 minutos; 

b. 6 – 10 minutos; 

c. 11 – 15 minutos; 

d. Mais que 15 minutos; 

e. Não utilizam; 

47)  Quantas vezes você acredita que seus alunos utilizam o banheiro na escola 

por dia em média? 
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a. 0 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

e. 4 

f. 5 

g. 6 

h. 7 

i. 8 

j. 9 

k. 10 ou mais. 

Espaço para comentários sobre o uso da água na escola, bem como para 

pontos que tenha achado importantes na pesquisa e que você gostaria de fazer: 
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APÊNDICE E – GRÁFICOS DEMONSTRATIVOS DAS RESPOSTAS DO 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS FUNCIONÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO 

 

Figura 38 - Quantidade de água das torneiras. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 39 - Aspecto físico das torneiras. 

 

Fonte: O Autor. 
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Figura 40 - Conforto das torneiras. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 41 - Aspectos gerais das torneiras. 

 

Fonte: O Autor. 
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Figura 42 - Processo de lavagem das mãos – funcionários. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 43 - Importância da troca das torneiras por outros modelos. 

 

Fonte: O Autor. 
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Figura 44 - Funcionamento dos vasos sanitários com uma descarga. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 45 - Vazão da água das descargas. 

 

Fonte: O Autor. 

23%

77%

COM RELAÇÃO AO FUNCIONAMENTO DOS 
VASOS SANITÁRIOS. COM APENAS UM 

ACIONAMENTO DA DESCARGA:

Nenhum funciona Pelo menos a metade funciona; Todos funcionam.

15%

8%

77%

COM RELAÇÃO A ÁGUA QUE É LIBERADA 
PELAS DESCARGAS, ELA É:

Insuficiente; Nem suficiente nem insuficiente; Suficiente.
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Figura 46 - Localização das válvulas de descarga. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 47 - Utilização das descargas. 

 

Fonte: O Autor. 

100%

COM RELAÇÃO AS VÁLVULAS DE 
DESCARGA, VOCÊ AS CONSIDERA:

Muito baixas Com boa localização; Muito altas.

100%

SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS DESCARGAS DO VASO 
SANITÁRIO, O QUANTO VOCÊ A REALIZA?

Nunca dá a descarga;

Pelo menos metade das vezes que utiliza, dá a descarga;

Sempre dá a descarga
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Figura 48 - Força de acionamento da descarga. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 49 - Número de vezes que aciona a descarga. 

 

Fonte: O Autor. 

31%

38%

31%

QUANDO VOCÊ DÁ A DESCARGA, O 
QUANTO (COM QUE FORÇA) VOCÊ 

APERTA O BOTÃO?

Pouco; Médio; Forte.

85%

15%

DEPOIS DE UTILIZAR O VASO SANITÁRIO, 
QUANTAS VEZES EM GERAL VOCÊ APERTA 

O BOTÃO DE DESCARGA?

Não aperto; 1 vez; 2 vezes; 3 ou mais vezes;
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Figura 50 - Troca dos vasos sanitários. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 51 - Distribuição das peças dos banheiros. 

 

Fonte: O Autor. 

23%

23%

54%

VOCÊ TROCARIA OS VASOS SANITÁRIOS 
POR OUTROS?

Sim; Talvez; Não.

23%

77%

COMO VOCÊ CONSIDERA QUE É A 
DISTRIBUIÇÃO DAS PEÇAS DOS BANHEIROS 

PARA O USO DE TODOS (ALUNOS, 
PROFESSORES, COLABORADORES E 

EXTERNOS), NO QUE SE REFERE A 
CONFORTO E ADEQUAÇÃO?

Pouco adequados e confortáveis; Adequados e confortáveis;

Muito adequado e confortáveis.
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Figura 52 - Limpeza dos banheiros. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 53 - Frequência de utilização dos banheiros. 

 

Fonte: O Autor. 

15%

77%

8%

COM RELAÇÃO A LIMPEZA DOS 
BANHEIROS, COMO VOCÊ CONSIDERA-OS:

Muito sujos; Limpos; Muito limpos.

17%

34%

8%

25%

8% 8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2 3 4 5 6

QUANTAS VEZES VOCÊ ACREDITA 
UTILIZAR O BANHEIRO NA ESCOLA POR 

DIA DE TRABALHO, EM MÉDIA?
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Figura 54 - Quantidade de água do bebedouro. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 55 - Troca do bebedouro. 

 

Fonte: O Autor. 

23%

15%62%

VOCÊ ACHA QUE A QUANTIDADE DE 
ÁGUA QUE O BEBEDOURO OFERECE É?

Insuficiente; Nem insuficiente nem suficiente; Suficiente.

38%

62%

VOCÊ TROCARIA O TIPO DO 
BEBEDOURO POR ALGUM OUTRO QUE 

VOCÊ CONHECE?

Sim; Talvez Não.
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Figura 56 - Aparelhos abertos, quebrado ou vazando. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 57 - Atitude em relação a aparelhos abertos, quebrados ou vazando. 

 

Fonte: O Autor. 

31%

69%

QUANTAS VEZES VOCÊ JÁ OBSERVOU UM 
APARELHO ABERTO, QUEBRADO OU 

VAZANDO?

Nunca observei; Ocorre às vezes; Sempre ocorre.

62%

38%

SE ACONTECEU DE VOCÊ VER UM PONTO 
DE ÁGUA (TORNEIRA,CHUVEIRO...) 

ABERTO, QUEBRADO OU VAZANDO QUAL 
FOI SUA ATITUDE?

Fechou;

Não fechou;

Comunicou alguém visto que o aparelho estava quebrado.
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Figura 58 - Conhecimento de torneiras economizadoras. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 59 - Percepção da aplicação de torneiras economizadoras na escola. 

 

Fonte: O Autor. 

61%

31%

8%

VOCÊ CONHECE TORNEIRAS QUE 
ECONOMIZAM ÁGUA?

Sim; Não; Talvez.

92%

8%

VOCÊ ACREDITA QUE AS TORNEIRAS 
QUE ECONOMIZAM ÁGUA 

FUNCIONARIAM PARA ESTA ESCOLA?

Sim; Não. Talvez;
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Figura 60 - Conhecimento de vasos com volume de descarga reduzido. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 61 - Utilização dos chuveiros – professores. 

 

Fonte: O Autor. 

61%

31%

8%

VOCÊ CONHECE O VASO SANITÁRIO COM 
VOLUME DE DESCARGA REDUZIDO?

Sim; Não. Talvez;

38%

62%

VOCÊ UTILIZA OS CHUVEIROS?

Sim; Não;
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Figura 62 - Professor com turma. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 63 - Aspecto físico das torneiras para os alunos. 

 

Fonte: O Autor. 

50%50%

VOCÊ É PROFESSOR COM TURMA?

Sim; Não.

43%

43%

14%

A RESPEITO DO ASPECTO FÍSICO DAS 
TORNEIRAS, COMO VOCÊ ÀS CONSIDERA 

PARA SEUS ALUNOS?

Curtas; Tamanho adequado; Longas.
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Figura 64 - Conforto das torneiras para os alunos. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 65 - Aspecto geral das torneiras para os alunos. 

 

Fonte: O Autor. 

43%

14%

43%

A RESPEITO DO CONFORTO 
PROPORCIONADO PELAS TORNEIRAS AO 

LAVAR AS MÃOS, COMO VOCÊ AS 
CONSIDERA PARA SEUS ALUNOS?

Desconfortáveis; Nem desconfortáveis nem confortáveis; Confortáveis.

43%

14%

43%

A RESPEITO DO ASPECTO GERAL DAS 
TORNEIRAS, COMO VOCÊ ÀS CONSIDERA 

PARA SEUS ALUNOS?

Inadequadas; Nem inadequadas nem adequadas; Adequadas.
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Figura 66 - Processo de lavagem das mãos dos alunos. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 67 - Localização das válvulas de descarga pelos alunos. 

 

Fonte: O Autor. 

28%

29%

29%

14%

COMO VOCÊ ACREDITA QUE É O PROCESSO DE 
LAVAGEM DAS MÃOS DE SEUS ALUNOS?

Abrem a torneira, ensaboam as mãos, enxáguam as mãos e fecham a torneira;

Abrem a torneira, molham a mão, fecham a torneira, ensaboam as mãos, abrem a
torneira, enxáguam as mãos e fecham a torneira;

Abrem a torneira, lavam as mão e fecham a torneira;

Não lavam as mãos;

Caso seja de outra maneira, por gentileza descreva abaixo:

14%

72%

14%

COM RELAÇÃO AS VÁLVULAS DE 
DESCARGA, QUANDO SEUS ALUNOS 
UTILIZAM, VOCÊ ACHA QUE ELES ÀS 

CONSIDERAM:

Muito baixas; Com boa localização; Muito altas.
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Figura 68 - Utilização da descarga pelos alunos. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 69 - Força aplicada na descarga pelos alunos. 

 

Fonte: O Autor. 

100%

SOBRE A UTILIZAÇÃO DA DESCARGA DO VASO 
SANITÁRIO PELOS SEUS ALUNOS, EM UMA ESCALA 

EM MÉDIA, VOCÊ ACREDITA QUE ELES:

Nunca dão a descarga;

Pelo menos a metade das vezes que utilizam, dão a descarga;

Sempre dão a descarga.

40%

40%

20%

QUANDO SEUS ALUNOS DÃO A DESCARGA, 
O QUANTO VOCÊ ACREDITA QUE ELES 

APERTAM O BOTÃO?

Pouco; Médio; Forte.
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Figura 70 - Utilização dos chuveiros pelos alunos. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 71 - Tempo de utilização dos chuveiros pelos alunos. 

 

Fonte: O Autor. 

57%

43%

SEUS ALUNOS UTILIZAM OS CHUVEIROS?

Sim; Não.

14%

28%

29%

29%

QUANDO SEUS ALUNOS UTILIZAM O 
CHUVEIRO, POR QUANTO TEMPO VOCÊ 

ACREDITA QUE ELES FAZEM ESSA 
UTILIZAÇÃO?

1 - 5 minutos; 6 - 10 minutos; 11 - 15 minutos;

Mais que 15 minutos; Não utilizam.
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APÊNDICE F – CROQUI REPRESENTATIVO DA ESCOLA 

 

Link para consultar o croqui em melhor definição, acessar: 

https://www.udesc.br/cct/lacia/publicacoes 

Figura 72 - Croqui da escola destacando os pontos de consumo. 

 

Fonte: O Autor. 


