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Introdução

Oliveira (2013) afirma que o emprego da água 
pode ser mais eficiente 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 

Principais resultados e contributos
Limpeza dos pisos Forma de limpeza dos ambientes Aval iação

Banheiro Mangueira, balde e rodo/vassoura Inadequado

Cozinha Mangueira, balde e rodo/vassoura Inadequado

Salas de Aula Mangueira e rodo/vassoura Inadequado

Refeitório Mangueira e rodo/vassoura Inadequado

Piso Externo (corretores e pátio) Atividade não realizada na escola em estudo -

Atividades Hábitos Avaliação

Metodologia
� Seleção da escola-piloto: análise do consumo 

mensal histórico de água, proximidade da 
Escola Politécnica de Pernambuco (POLI), 
receptividade da direção da escola;

� Pesquisa de campo: questionários e 
formulários de observação.

Pesquisa de Campo
A Escola selecionada possui uma área de 9760 
m² e em 2014, ano de realização da 
investigação em campo, a unidade possuía 

essencial para o desenvolvimento sustentável e 
como garantia do suprimento deste recurso para 
as gerações futuras.

Objetivo 

O objetivo deste artigo é apresentar resultados 
do padrão de consumo de água potável em uma 
escola selecionada para o estudo e estabelecer 
ações que visem um melhor controle do 
consumo de água em ambientes escolares, 
baseada em medidas educativas que envolvam 
os membros da comunidade escolar.

Proposta de projeto de redução de desperdícios no 
consumo de água

Atividades Hábitos Avaliação

Higienização das hortaliças
Lava em água corrente / molho / enxágua em 

um recipiente com água
Adequado

Higienização das frutas e verduras
Abre a torneira para molhar / ensaboa com a 

torneira fechada / enxágua em corrente
Adequado

Higienização das louças Ensaboa e enxágua com a torneira aberta Inadequado

Descongelamento da carne
Sem emprego de água
(Temperatura ambiente)

Adequado

Descrição Hábitos Respostas (%) Avaliação
Número de vezes que o banheiro 

é utilizado com uso de água
Duas ou mais vezes 86 -

Utilização dos chuveiros Sim 19 -
Tempo de registro do chuveiro 

permanece aberto
Mais de 10 minutos 57 Inadequado

Torneira das pias Sempre aberta 32 Inadequado

Comunidade Escolar Funções e Responsabilidades no pr ojeto piloto

Docentes

- participar na elaboração e execução de programas de treinamento e 
esclarecimento sobre o uso racional da água;
- integrar a temática do projeto com os conteúdos de ensino das suas 
respectivas disciplinas;
- auxiliar na fiscalização do projeto.

Técnicos Administrativos

- participar de programas de treinamento e esclarecimento sobre o uso racional 
da água;
- fornecer dados e informações da escola relacionados a esses assuntos, como: 
consumo de água, manutenção das instalações e equipamentos hidráulicos e investigação em campo, a unidade possuía 

1139 alunos, sendo destes 218 em horário 
integral, 72 funcionários, entre professores, 
coordenadores, monitores, vigias, cozinheiras, 
serviços gerais. Para cada ambiente foi aplicado 
um questionário, 37 dos 72 funcionários 
(51,4%) participaram da investigação em 
campo.

Técnicos Administrativos
consumo de água, manutenção das instalações e equipamentos hidráulicos e 
custos relacionados;
- auxiliar na fiscalização do projeto.

Cozinheiras e serviços 
gerais

- participar de programas de treinamento e esclarecimento sobre o uso racional 
da água;
- participar de treinamentos básicos para a identificação de problemas nos 
sistemas hidrossanitários (especialmente para os funcionários de serviços 
gerais);
- mudar práticas tradicionais de suas atividades para aquelas com menor 
consumo de água e atuar como multiplicadores de conhecimento;
- auxiliar na fiscalização do projeto.

Coordenadores e 
Direção

- elaborar e coordenar uma política de redução de desperdícios na escola;
- buscar apoio na estrutura administrativa do serviço público de educação, assim 
como, inscrever o projeto de redução de desperdícios de água da escola em 
editais externos de apoio;
- buscar apoio de outros órgãos, como, universidades, órgãos de pesquisa e 
ONG's;
- estabelecer metas para o consumo de água;
- realizar o monitoramento participativo do consumo, de patologias (vazamentos) 
e uso indevido;
- produzir e divulgar relatórios de acompanhamento e avaliação do projeto;
- almejar a substituição dos equipamentos hidrossanitários por modelos de 
menor consumo de água, nas reformas e manutenções.
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Conclusões

A avaliação de maneira sistêmica dos usos da 
água tem por objetivo reduzir o consumo da 
mesma, implicando de maneira direta em 
menores impactos ambientais. Além de obter os 
benefícios econômicos facilmente mensuráveis 
na redução dos custos com a gestão da água.
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