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Elisnan Alves dos Santos¹;  Camilla Fernandes Ferro²; Edinan do Nascimento dos Passos³; Suellén 
Karolyne Fernandes Ferro; Zacarias Caetano Vieira.  

 
RESUMO: Escolas caracterizam-se por apresentar um elevado consumo de água, muitas vezes            
causados por desperdício devido às perdas por vazamentos ou simplesmente pelo mau uso,             
gerando a necessidade de ações que visem reduzir esse desperdício. Recomenda-se que antes             
de qualquer intervenção seja realizado um diagnóstico preliminar da situação da edificação, sendo             
bastante utilizados para essa finalidade os indicadores de consumo. Diante do exposto este artigo              
tem por objetivo calcular o Indicador de Consumo (IC) em litros/aluno/dia, para escolas públicas              
de Aracaju, dividindo-as em escolas de ensino fundamental, ensino médio, e fundamental e             
médio. Foram utilizadas 81 escolas. Com base no consumo de água e do número de alunos                
matriculados no ano de 2018, calculou-se o Indicador de Consumo (IC) em litros/aluno/dia, de              
acordo com a metodologia de Oliveira (1999). As escolas de ensino médio apresentaram uma              
média de consumo de 20,98 litros/aluno/dia; as de ensino fundamental 10,96 litros/aluno/dia e as              
de ensino fundamental e médio 10,50 litros/aluno/dia. Conclui-se que as escolas de Rede             
Estadual apresentaram uma média de indicador de consumo (IC) baixa, quando comparados com             
alguns valores referenciais encontrados na literatura.  
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INTRODUÇÃO 

Para Melo, Salla e Oliveira (2014) o consumo de água envolve a quantidade de água               
propriamente usada para atender as necessidades dos usuários e também aquela que é             
desperdiçada ou perdida por diversos tipos de vazamentos e pela utilização de forma inadequada.              
Para esses mesmos autores a análise do consumo de água em edifícios públicos abrange alguns               
aspectos principais: as demandas e necessidades de água conforme a população e atividades             
realizadas; se é utilizado ou não de modo que o desperdício seja o menor possível; a avaliação da                  
ocorrência de perdas por vazamentos; a eficiência da estrutura e dos equipamentos hidráulicos do              
edifício. Merece destaque os edifícios escolas, pois Melo  et al  (2014) pontuam que o desperdício               
de água devido às perdas por vazamentos ou pelo mau uso é alto em escolas públicas. Já                 
Gonçalves  et al  (2005) apontam como causas dessa realidade a falta de sensibilização dos              
usuários, a não responsabilidade direta pelo pagamento da conta de água, e a inexistência ou               
ineficiência de um sistema de manutenção. Tal situação faz com que de acordo com Soares,               
Nunes e Silva (2017)  anteriormente ao desenvolvimento de ações para redução do consumo de              
água nas edificações escolares, deve ser realizado um diagnóstico preliminar da situação da             
edificação, visando à identificação do padrão de consumo dessa tipologia predial.  O indicador de              
consumo (IC) relação entre o volume de água consumido por agente consumidor em um              
determinado período de tempo pode ser utilizado para estimativas iniciais e também como valor              
de referência a ser empregado em sistemas de avaliação da sustentabilidade de edifícios a              
construir no que se refere ao uso da água ou, em edificações existentes, para a tomada de                 
decisão quanto à implementação de programas de uso racional da água (GONÇALVES  et al,              
2005). Diante do exposto este artigo tem por objetivo calcular o Indicador de Consumo (IC) em                
litros/aluno/dia, para escolas públicas de Aracaju, dividindo-as em escolas de ensino fundamental,            
ensino médio, e fundamental e médio.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo –  O estado de Sergipe possui 10 diretórios regionais de educação. Para               
realização deste trabalho foi considerado do Diretório Regional – DEA (Figura 1) que possui              
apenas o município de Aracaju, e possui 86 unidades de ensino. Foram utilizadas 81 escolas               
sendo 37 que ofertam ensino fundamental médio, 39 que ofertam apenas ensino fundamental e 5               
que ofertam exclusivamente ensino. As outras cinco escolas, não foram utilizadas, pois não             
constavam os dados de consumo das mesmas.  

 
.  Figura 1.  Diretórios Regionais de Educação e Localização do Diretório Regional – DEA 

Fonte: Adaptado de SEED/SE 
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Metodologia . Inicialmente foi coletado no site da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e               
da Cultura do Estado Sergipe (SEED/SE) a conta de água, bem como o número de alunos                
matriculados no ano de 2018. O consumo de água nas escolas foi calculado de forma indireta,                
utilizando o valor pago no mês, bem como a tarifa praticada pela Companhia de Saneamento de                
Sergipe (DESO), que foi de R$ 23,97 por m³. O Indicador de Consumo (IC) em litros/aluno/dia, foi                 
calculado de acordo com a metodologia de Oliveira (1999), utilizando a Equação 1. 
 

IC =                                                                 Equação 1NA x Dm
Cm x 1000  

 
Onde: 
C m  =  consumo médio mensal; 
NA = número de agentes consumidores; 
D m  = quantidade de dias úteis por mês; 
 

Para o número de agentes consumidores (NA) foi adotado apenas o quantitativo de             
alunos, pois o Indicador de Consumo é uma referência de consumo em função de um agente                
específico, e em escolas a referência comumente utilizada é o número de alunos. Para a               
quantidade de dias úteis foi escolhido o número padrão de 22 dias por mês. 

Na realização do cálculo foram desconsiderados os meses de janeiro, pois geralmente é             
o período de férias, bem como os meses de dezembro, junho e julho, por serem meses que                 
frequentemente as escolas não funcionam na totalidade do mês.  

Para o projeto das instalações hidráulicas no Brasil, por exemplo, considera-se           
50L/agente consumidor/dia em edificações escolares sob sistema de externato, 100L/agente          
consumidor/dia em escolas sob sistema de semi-internato e 150L/agente consumidor/dia em           
escolas sob sistema de internato (Carvalho Júnior, 2014). 
Resultados obtidos em termos do indicador de consumo podendo ser dos índices de vazamentos,              
de perda por vazamentos e de percepção dos usuários para o uso racional da água. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Após a coleta de dados no site da SEED/SE, a determinação da tarifa praticada pela DESO, e a                  
utilização da Equação 1, foram determinados os IC apresentados abaixo. 
 

 
Figura 1.  Indicador de consumo (IC) em escolas de ensino fundamental e médio  

 
Foram 37 escolas com ensino fundamental e médio analisado o seu consumo apresentaram             
indicadores de consumo variando de 0,74 litros/aluno/dia (Centro de Referência de E.J.A Prof.             
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Severino Uchôa) até 46,16 litros/aluno/dia (Escola Estadual Jonh Kennedy), resultando em uma            
média geral de 10,50 litros/aluno/dia.  

 
Figura 2.  Indicador de consumo (IC) em escolas de ensino fundamental. 

 
As escolas de ensino fundamental são as de maior número, tendo uma média mostrado através               

da Figura 2, o consumo foi menor do que foi apresentado nas escolas de ensino médio com os                  
indicadores de consumo variando de 0,88 litros/aluno/dia (Escola Estadual Cel. Francisco de            
Souza Porto) até 69,85 litros/aluno/dia (Escola Estadual 15 de Outubro), resultando em uma             
média geral de 10,96 litros/aluno/dia.  

 
Figura 3.  Indicador de consumo (IC) em escolas de ensino médio. 

 
As escolas de ensino médio apresentaram indicadores de consumo variando de 3,25            

litros/aluno/dia (Escola Estadual Secretário Francisco Rosa Santos) até 47,86 litros/aluno/dia          
(Escola Estadual Governador Djenal Tavares de Queiroz), resultando em uma média geral de             
20,98 litros/aluno/dia.  

 
CONCLUSÕES 

1. No geral as escolas da Rede Estadual inseridas na cidade Aracaju – SE, apresentaram              
uma média de indicador de consumo (IC) baixa, quando comparados com alguns            
valores referenciais encontrados na literatura.  

2. Das 81 escolas analisadas, verificou-se que 69,14% das escolas investigadas          
apresentaram um consumo de água na faixa de 0,0 a 10,0 L/(agente consumidor.dia);             
13,58% na faixa de 10,1 a 20,0 L/(agente consumidor.dia); 8,64% na faixa de 20,1 a 30,                
L/(agente consumidor.dia); 4,94% na faixa de 30,1 a 40,0 L/(agente consumidor.dia);           
2,47% na faixa de 40,1 a 50,0 L/(agente consumidor.dia) e 1,23% apresentaram            
consumo superior a 50,0 L/(agente consumidor.dia). 
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3. As escolas que apresentaram valores de indicador de consumo (IC) muito altos            
merecem uma avaliação mais acurada, para identificar as causas desse consumo tão            
elevado. 
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