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RESUMO: A substituição de aparelhos convencionais por aparelhos economizadores é uma das 
intervenções tecnológicas que podem ser realizadas objetivando o uso racional da água. Diante do 
exposto este artigo tem por objetivo estimar a redução do consumo de água, considerando a 
substituição de mictórios convencionais por mictórios eletrônicos e mictórios secos, em uma escola 
pública de Aracaju – SE. Para realização do trabalho utilizou-se o Colégio Estadual Professor João 
Costa, localizado na Avenida Augusto Franco, bairro Getúlio Vargas, na cidade de Aracaju – SE. 
Com base no número de alunos, professores e funcionários, frequência média de utilização dos 
aparelhos e indicação de consumo por uso dos modelos simulados, calculamos para cada caso a 
redução de consumo conseguida. Os resultados mostram que a substituição do mictório 
convencional por um mictório elétrico gera uma redução de 58,03% consumo, e a substituição por 
mictório á vacuo atinge 100% de redução. A substituição de mictórios convencionais por mictórios 
poupadores ou economizadores implica em um ganho significativo do ponto de vista ambiental, pela 
redução do consumo de água potável, e financeiro, pela redução da conta de água do 
estabelecimento; mostrando-se uma prática viável sobre vários aspectos. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Martins e Júnior (2015) entre os recursos naturais, a água doce tem tido uma 
demanda cada vez maior decorrente do aumento da produção industrial e agrícola e da população 
mundial. Segundo esses mesmos autores a preservação deste recurso para as gerações futuras é 
urgente, criando a necessidade de políticas públicas sustentáveis pelos países e, principalmente a 
construção de uma cultura de racionalização dos recursos naturais. Dentre os exemplos de ações 
que visem o uso racional da água Fernandes, Silva e Silva (2013) citam as intervenções 
tecnológicas realizadas nas instalações prediais, como por exemplo, a substituição de aparelhos 
convencionais por aparelhos poupadores. Hafner (2007) define aparelhos economizadores de água 
como equipamentos e acessórios hidro sanitários que proporcionam, na sua utilização, uma maior 
eficiência hídrica quando confrontados aos equipamentos tradicionais. Tais aparelhos segundo 
Machado e Santos (2008) têm se mostrado um importante aliado na redução do consumo de água 
por produzir diminuição significativa nos volumes consumidos, independente da ação do usuário. 
Diante do exposto este artigo tem por objetivo estimar a redução do consumo de água, 
considerando a substituição de mictórios convencionais por mictórios eletrônicos e mictórios secos, 
em uma escola pública de Aracaju – SE. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo. Para realização do trabalho utilizou-se o Colégio Estadual Professor João Costa, 
localizado na Avenida Augusto Franco, bairro Getúlio Vargas, na cidade de Aracaju – SE. 
De acordo com dados da Secretária de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura do Estado 
Sergipe, o colégio tem em 2019 os quantitativos de alunos, professores e funcionários apresentados 
na Tabela 1.  
 

 
Figura 1. Colégio Estadual Professor João Costa  

Fonte: https://www.seed.se.gov.br 
 

Tabela 1. Quantitativo de alunos matriculados, professores e funcionários do Colégio Professor 
João Costa, no ano de 2019. 

Categoria Total Feminino Masculino 

Alunos Matriculados* 1030 515 515 
Professores 82 51 31 
Funcionários 22 17 05 

*Foi informado o total de alunos, sem especificar sexo, essa proporção de 50% entre alunos e alunas foi adotada pelos 
autores.  

Fonte: SEED/SE (2019) 

Mictórios Escolhidos Para Simulação 

Para realização desse trabalho foram escolhidos os dois mictórios apresentados por Muniz (2016)  
e brevemente descritos a seguir: 

a) Mictório eletrônico: esse tipo de mictório possui uma válvula eletrônica que dispensa o uso das 
mãos para ser acionada e que gasta apenas 0,63 por descarga. Possui um preço estimado de 
R$ 146,00. 

b)  Mictórios à vácuo: vários fabricantes oferecem mictórios que não utilizam água – um gel dá 
conta de eliminar os resíduos de urina por mais de 2 mil descargas. A solução, mais indicada 
para usos comerciais, tem preço sob consulta. 

 
  Figura 2. Válvula eletrônica para mictório (esquerda) e mictório à vácuo. 

Fonte: Muniz (2016)  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBjKGy08_gAhXNHbkGHXZPBf8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.celite.com.br/produtos/valvula-de-parede-para-mictorio-b5000cpcr0/&psig=AOvVaw3pBhcieZ52eY-2uH6ylfTp&ust=1550935521309152
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Estimativa de consumo de água em cada tipo de mictório. 
Para estimar o consumo em cada caso foi adotado como base o número de alunos, professores 

e funcionários de acordo com a Tabela 1, a frequência média de uso diário de cada categoria 
segundo a Tabela 2 e o consumo de água em mictórios convencionais (1,5 litros/uso);  mictórios 
eletrônicos (0,63 litros/uso) e mictórios a vácuo (0 litros/uso). 

 
Tabela 2. Média diária de frequência de uso de mictórios por alunos, professores e  funcionários. 

Categoria Frequência de uso (vezes/dia) 

Alunos 1,58 
Professores 2,71 
Funcionários 2,18 

Fonte: MARINOSKI & GHISI (2008) 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Estimativa de consumo diário. Os resultados obtidos, por categora e por tipo de mictório, com a 
simulação do consumo diário apresentou os resultados apresentados na Figura 2. 
 

 
Figura 2. Estimativa de consumo diário de água em diferentes tipos de mictórios. 

Fonte: Os autores 
 

 Os resultados mostram que a utilização de mictório convencional resultou em um consumo 
diário total de 1363,92 litros, e o uso dos mictórios elétricos resultou em um consumo diário total de 
572,42 litros, ou seja, uma redução de 58,03%. O uso de mictório a vácuo não consome água, ou 
seja, uma redução de 100% nesses do condumo desses aparelhos.  
 
Estimativa de consumo mensal. Considerando que a escola funciona em média 20 dias por mês, 
multiplica-se  os valores da Figura 2, para calcular o consumo mensal, conforme apresenado na 
Figura 3.  
 

 
Figura 3. Estimativa de consumo mensal de água em diferentes tipos de mictórios. 

Fonte: Os autores 
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 Os resultados mostram que a utilização de mictório convencional resultou em um consumo 
mensal total de 27258,30 litros, e o uso dos mictórios elétricos resultou em um consumo mensal 
total de 11448,49 litros.  
 
CONCLUSÕES 

1.  A substituição de mictórios convencionais por mictórios poupadores ou economizadores 
implica em um ganho significativo do ponto de vista ambiental, pela redução do consumo de 
água potável, e financeiro, pela redução da conta de água do estabelecimento; 

2. A adoção de aparelhos poupadores, tais como os mictórios elétricos ou a vácuo, sofre pouca 
interferência quanto aos hábitos dos usuários; 

3. A substituição dos mictórios convencionais por mictórios poupadores apresenta como outra 
vantagem a pouca ou nenhuma intervenção na estrutura das edificações, mostrando-se uma 
prática viável, e recomendada para edificações com grande número de usuários, tais como 
escolas. 
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