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RESUMO

Esse trabalho tem como objetivo reunir informações relacionadas ao consumo de água,
energia elétrica, determinação de índices de consumo dos mesmos e análise do uso de
equipamentos relacionados a essas fontes em edificações para fins de ensino, com ênfase em
uma escola de línguas, localizada na cidade de São Paulo, que será objeto de estudo de caso.
Para que isso pudesse ocorrer, buscou-se estudar sobre as fontes de energia e água e seus usos
aplicados nas edificações, além de programas de eficiência energética, uso racional de água.
Posteriormente, realizou-se levantamentos de dados, população e demais informações
referentes à escola, para identificar seus usos, comportamento dos usuários e desenvolver um
diagnóstico geral observando os dados encontrados para verificar o consumo e propor
soluções de forma genérica para otimizar os usos, combater o desperdício e aumentar a
eficiência, podendo ser usado futuramente como base para aplicação em programas de
eficiência energética e uso racional de água.
Palavras-chave: água, energia elétrica, índices de consumo, desperdício, edificações de
ensino.
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ABSTRACT

This present work aims to collect information related to water and electric energy
consumption, determinate rates of consumption and analysis the use of equipments related to
these sources in education buildings, with emphasis on a language school, located in Sao
Paulo, Brazil, which will be the case study. At beginnings it makes a brief review about
electric energy and water sources and their applications in buildings, besides efficiency
programs and rational water use. In a second time, school’s data and population (employees
and student) will be surveyed and further information necessary to indentify its uses, people’s
behavior and develop a general diagnostic observing the discovered information, verifying the
consumption and proposing solutions in a generic way to improve their uses, decrease waste
and rise the efficiency. It might be subsequent used as base in programs of energy and water
efficiency applications.
Key-words: water, electric energy, consumption indices, waste, education buildings.
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1 INTRODUÇÃO

Esse trabalho visa apresentar uma análise dos índices de consumo de água e energia
elétrica nas escolas, em específico em uma escola de línguas que será objeto de estudo de
caso.
A energia elétrica como usamos hoje, surgiu a pouco mais de cem anos. Desde então,
a sociedade vem crescendo, evoluindo e se transformando. Sabe-se que o alto consumo
energético esta levando determinadas regiões ao extremo, podendo acarretar em poucos anos
em um colapso energético. Devemos então nos preocupar com o nosso consumo, esse sim,
deve ser feito de maneira consciente e eficiente. Como no Brasil, a principal fonte energética
é a água, através das usinas hidrelétricas, todo consumo de energia também está relacionado
ao consumo de água.
O crescimento populacional e o aumento do número de edificação do todos os tipos de
usos, também acarretaram em um uso indiscriminado de água. Porém essa fonte é finita, e
devemos nos atentar ao nosso consumo, se está sendo feito de maneira correta ou excessiva. A
água é essencial para o desenvolvimento socioeconômico, do setor agrícola, urbano e
industrial, além de servir para atividades cotidianas como alimentação, limpeza e higiene. E é
nesse ponto que esse trabalho pretende analisar, usando como base um tipo de edificação que
recebe muito público e é essencial na formação do cidadão: a escola.
Alguns estudos estão sendo realizados e aplicados principalmente em escolas públicas
do Estado de São Paulo através da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) do
Governo do Estado de São Paulo, como o Programa Nacional de Conservação de Energia
(PROCEL) e o Programa de Conservação de Água (PCA) da Sabesp. É a partir desses
programas e de informações da escola de línguas desse estudo de caso, que irão ser analisados
o uso da água e energia elétrica nas edificações para fins de educação.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Analisar dados referentes ao consumo de água e energia elétrica nas escolas e a
influência do comportamento dos usuários da edificação com relação ao consumo.
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1.1.2 Objetivos específicos
•

Estudar os programas que analisam o consumo de água e energia elétrica nas
edificações para fins de educação;

•

Investigar o envolvimento de alunos e funcionários quanto ao uso racional;

•

Identificar setores que mais consomem na edificação;

•

Desenvolver um diagnóstico geral das condições da edificação referentes ao uso de
água e energia elétrica;

•

Sugerir boas práticas de eficiência e economia.

1.2 JUSTIFICATIVA

A importância em realizar estudos que visam analisar o uso de água e energia elétrica
em edificações para fins de educação é relevante devido ao número de usuários dessas
edificações e o grande período de tempo que elas a utilizam.
Em média, passam-se cinco horas diárias por aproximadamente 17 anos nas escolas.
Os alunos, muitas vezes passam mais tempo dentro dessas edificações, do que em suas
próprias casas. Nela, são executadas atividades que envolvem o aprendizado, esportes,
alimentação, higiene, entre outras, gerando assim um grande consumo hídrico e energético.
A escola de línguas vem para complementar esse ensino básico, onde o aluno
normalmente usufrui do espaço por um período médio de duas horas, mas nem por isso menos
importante, pois esse tipo de edificação recebe público de várias idades, com necessidades e
consumos diferenciados e com fluxos que se alternam durante todo o dia, fazendo com que
essa edificação também tenha índices de consumo expressivos que devem ser estudados e
caso necessário, aperfeiçoados.

1.3 METODOLOGIA

O trabalho será baseado em pesquisa bibliográfica, consulta à artigos e teses
pertinentes ao assunto, cartilhas e manuais desenvolvidos pelas concessionárias de água e
energia e empresas, além de pesquisa de campo.
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Na pesquisa de campo, serão realizados levantamentos de dados da edificação, como
contas de água e luz e um período de doze meses, levantamento dos equipamentos elétricos e
hidrossanitários, questões arquitetônicas e físico-construtivas; população fixa e flutuante e
análise comportamental.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Essa pesquisa estará estruturada em cinco sessões:
A primeira sessão será a Introdução, desenvolvendo brevemente os temas que serão
abordados nesse trabalho como a água, energia e a escola objeto do estudo de caso.
Os aspectos energéticos serão abordados na segunda sessão, onde será explicada a
forma como obtemos a energia elétrica, os aspectos relativos ao consumo excessivo,
eficiência energética de uma forma geral e cálculo de índices de consumo de energia.
Em seguida, na terceira sessão, serão abordados os aspectos hídricos, como a obtenção
dos recursos, os problemas no abastecimento, os programas para o combate ao desperdício e
os cálculos dos índices de consumo de água.
Na quarta sessão, apresentar-se-á o estudo de caso: a escola de línguas com o uso dos
índices de água e energia previamente calculados, apresentação de suas características
arquitetônicas, físico-construtivas e populacionais.
Para concluir, na quinta sessão será apresentado o diagnóstico dos dados obtidos e
sugestões para otimização do consumo e combate ao desperdício, além de servir de base para
trabalhos futuros de aplicação aos programas de eficiência energética e uso racional de água.

14

2 ENERGIA ELÉTRICA

A energia que utilizamos está intimamente ligada ao nosso padrão de vida, ela está
presente em todas as atividades humanas, mas foi a pouco mais de cem anos que surgiu a
energia elétrica como consumimos hoje, marcando assim a Era da Informação. Foi através
dela que outras formas de energia puderam se transformar com eficiência como o calor, a
iluminação e a energia mecânica.
A energia elétrica pode ser produzida através de diferentes fontes: mineral, fóssil,
vegetal, entre outros.

Gráfico 1: Oferta interna de energia por fonte (2009)

Fonte: Relatório Final Balanço Energético Nacional (BEN) 2010.

Como demonstrado no Gráfico 1, no Brasil a maior parte da energia elétrica que
utilizamos (77%) vem de fontes hídricas, através das usinas hidrelétricas que utilizam a força
do fluxo da água para gerar eletricidade. Após sua produção, a energia elétrica é encaminhada
através das linhas e torres de transmissão de alta tensão. Antes de chegar ao consumidor final,
essa eletricidade passa pelos transformadores de alta tensão, localizados nas subestações que
diminuem sua voltagem. A partir daí, a energia elétrica segue pela rede de distribuição (fios e
cabos), onde por fim, antes de entrar nas edificações, a energia elétrica ainda passa pelos
transformadores de distribuição, que dependendo da voltagem podem ser os equipamentos
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que estão instalados nos postes que rebaixam a voltagem para 127 ou 220 volts, ou em casos
específicos em transformadores encontrados dentro das edificações.
As necessidades de se prover energia de forma adequada, sustentável e
ambientalmente aceitável tem criado a premissa de aumentar a eficiência no uso da energia. O
aumento da produtividade energética é uma tendência no mundo, porém essa não vem de
forma natural. É necessário um esforço conjunto para que não falte energia aos consumidores
e para que as concessionárias consigam gerar a quantidade necessária para suprir a demanda.
Para tal, é preciso adotar os princípios da eficiência energética, que consiste da relação
entre a quantidade de energia utilizada em uma determinada atividade e a quantidade
disponível para sua realização. Deve-se otimizar a transformação, transporte e o uso dos
recursos energéticos, desde suas fontes primárias até seu consumo final, pois quando se
investe em eficiência energética, todos saem ganhando: ganham os empresários que reduzem
seus gastos, as concessionárias de energia que podem investir seus recursos de forma mais
eficiente, o governo de uma maneira geral, pois economiza recursos e pode investir na
expansão dos sistemas de armazenagem e distribuição de energia; ganham os cidadãos que
acabam recebendo serviços de melhor qualidade; o país que pode aperfeiçoar outras áreas e
principalmente ganha o meio ambiente, pois assim podemos preservar as nossas fontes
naturais.
Alguns programas do Governo Federal como o Programa Nacional de Conservação de
Energia Elétrica (PROCEL) vêm justamente atender a essa necessidade de aumentar a
eficiência no uso da energia elétrica. No mundo, a energia mais barata disponível para o
consumo e que é mais vantajosa ecologicamente, é aquela que se conserva através da
eficiência energética. Quanto à conservação de energia nos países em desenvolvimento,
devemos salientar sobre a distribuição desigual do consumo, onde a maior parte da população
apresenta padrões de consumo energético abaixo do necessário para obtenção do conforto
mínimo, uma minoria consome em excesso. Como lidamos com recursos finitos, é importante
minimizar as suas quantidades embutidas no produto, seja este um bem material, como um
edifício, seja em uma atividade. Assim, quanto maior a eficiência, menor é o desperdício. A
Figura 1 mostra o consumo de energia elétrica por tipo de edificação no Brasil.
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Figura 1: Consumo faturado no Brasil: representatividade do setor de edificações

Fonte: EPE – Empresa de Pesquisa Energética. BEN2009 (Ano Base 2008)

Quando visamos à eficiência energética de uma edificação, devemos nos atentar à
alguns quesitos do projeto/edificação, como:
a) A envoltória, através de estudos de orientação, estudos do desempenho dos materiais
empregados: uso de brises, “coberturas verdes” ou isolantes;
b) Sistemas de climatização, potencializando a ventilação natural, a eficiência dos
sistemas mecânicos de climatização e sua manutenção;
c) Sistemas de aquecimento de água, analisando quais sistemas empregados (a gás,
energia elétrica ou aquecimento solar);
d) Sistemas de iluminação, priorizando a iluminação natural, verificando a eficiência da
iluminação artificial e otimizando com automação sempre que possível;
e) O uso de sistemas de energias renováveis, com placas solares, sistemas eólicos,
pequena central hidroelétrica e sistemas fotovoltaicos.

2.1 PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Um programa de eficiência e uso racional de energia elétrica consiste em uma série de
ações e medidas de caráter técnico, gerencial e comportamental, que visam diminuir o
consumo de energia elétrica, com a manutenção da qualidade dos serviços por ela
proporcionados. Racionalizar é usar de forma inteligente, assim sendo, é perfeitamente viável
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economizar energia sem reduzir o conforto, o bem-estar e a segurança dos alunos, professores
e funcionários. Para que possamos analisar o consumo de energia da escola, bem como
verificar possíveis desperdícios nas instalações, é importante possuirmos um cadastro
atualizado dos equipamentos elétricos que a edificação usa no seu dia-a-dia, pois interfere
diretamente no seu consumo, como pode ser verificado no Gráfico 2.

Gráfico 2: Perfil do consumo elétrico em unidades de ensino

Fonte: Manual de administração de energia na escola – Eletropaulo, 2005.

A iluminação corresponde a 70% do consumo, portanto, este é o ponto que requer
maior atenção. Os recintos como salas de aula, quadras de esporte, corredores, pátios e demais
dependências devem ter a iluminação desligada quando não são utilizados. Os equipamentos
elétricos correspondem a 16% do consumo de energia elétrica, seguidos pelas bombas de
recalque representam 14%. A eliminação de vazamentos além de reduzir a conta de água,
também influenciará positivamente na economia de energia caso exista um sistema de
recalque.
Os consumidores de energia elétrica, em termos de faturamento, são subdivididos em
função da tensão de fornecimento:
•

Grupo A: consumidores de alta tensão (tensão maior ou igual a 2.300 volts);

•

Grupo B: consumidores de baixa tensão (tensão menor que 2.300 volts ou,
excepcionalmente, em tensão superior - art. 78 e 81 da Resolução ANEEL 456/2000).
Assim sendo, no caso específico das escolas, a grande maioria está enquadrada como

consumidor do grupo B, sendo faturadas com a respectiva tarifa dessa classe de consumo.
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2.1.1 COMO É CALCULADA A CONTA DE ENERGIA

No faturamento da energia elétrica, cobra-se a parcela referente ao consumo (kWh),
mais a parcela referente ao tributo, que é o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e
Serviços) e pode ser calculado através da seguinte fórmula: VC = (C x TC) x 1/ 1- t, onde:
VC = valor da conta (R$)
C = consumo (KW/h)
TC = tarifa de consumo (R$/ KWh)
t = tributo (ICMS)
É possível relacionar a área construída e o número de alunos com o consumo de
energia elétrica. Esses indicadores além de ajudar a controlar o perfil de utilização de energia
elétrica permitem, dentro de certos limites, a comparação do consumo de energia entre
escolas, e o estabelecimento de metas.

2.2 MELHORANDO A ILUMINAÇÃO

A iluminação, como visto anteriormente no Gráfico 2 é responsável pela maior parte
do consumo de energia elétrica das escolas, podendo representar de 70 a 80% do consumo,
contudo, reduzir o consumo não significa necessariamente reduzir a iluminação e iluminar
bem não significa iluminar demais. Na maioria das áreas iluminadas, normalmente,
encontram-se locais onde esta pode ser reduzida ou eliminada sem prejuízo das atividades
nela desenvolvidas. Nestes locais pode-se reduzir o número de lâmpadas e/ou de luminárias
em uso, com significativa economia do consumo energético, de acordo com a necessidade de
cada ambiente, como podemos verificar no Quadro 1, respeitando o índice de iluminação
determinado pela norma técnica ABNT NBR 5413 referente à Iluminância de Interiores, de
Abril de 1992.
Quando for trocar lâmpadas, substituir por outros modelos de maior eficiência. Manter
a iluminação fluorescente ligada o tempo todo, ao invés de desligá-la quando ela não for
necessária é uma ideia falsa, porém, para apagar a luz é necessário um interruptor e
geralmente, nas escolas a iluminação está dividida por circuitos elétricos acionados através de
disjuntores localizados no quadro geral ou no quadro de iluminação, o que mostra-se um
sistema ineficiente pois, mantém ligada a iluminação em lugares desocupados, sem que os
usuários possam atuar sobre ela. Uma boa solução seria instalar interruptores individuais em
cada ambiente, que permitam um melhor controle da iluminação em lugares de fácil acesso ao
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usuário, assim, a iluminação poderá ser desligada nos locais desocupados. O uso de sensor de
presença também se apresenta como uma opção a ser estudada para a operação dos sistemas
de iluminação em escolas. Esse aparelho detecta a presença, acendendo automaticamente e
desligando pouco tempo depois que o ambiente foi desocupado. Pode ser usado em diversos
locais como, corredores, halls, sala de reuniões, etc.

Quadro 1: Quantidade de Lux por ambiente

Fonte: Manual de administração de energia na escola – Eletropaulo, 2005

A luz natural deve ser sempre utilizada quando disponível, desde que não prejudique o
conforto desejado no ambiente. O importante é usá-la criteriosamente para que não ocorra
falta de iluminância. Sempre que possível, agrupar as tarefas que precisam de melhor
iluminação junto às janelas; desligar a iluminação dos ambientes quando a luz natural for
suficiente; manter as janelas sempre limpas e desobstruídas de vegetação, por exemplo;
instalar venezianas ou cortinas para controlar a entrada de luz natural, evitando a incidência
de luz solar direta e quando possível, utilizar vidros com filtros de radiação que permitem a
entrada da luz, mas impedem a entrada de radiações que aquecem o ambiente.
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2.3 ECONOMIZE ENERGIA OTIMIZANDO O USO DA ÁGUA

O desperdício de água está diretamente relacionado ao de energia elétrica, portanto é
preciso que alguns procedimentos sejam adotados na operação do sistema hidráulico.
Existem no mercado equipamentos hidráulicos economizadores, como torneiras
eletrônicas, que reduzem o consumo de água em até 40%, válvulas de descarga automáticas
para mictório que economizam 50% de água quando comparadas com as convencionais e
bacias sanitárias que economizam 50% em relação às convencionais.
É importante conscientizar alunos, funcionários e demais usuários para que fechem
bem as torneiras, registros de mictórios e chuveiros para evitar perdas por gotejamento;
instruir os encarregados da faxina para que não desperdicem água, muitas vezes apenas a
varredura será suficiente para manter um pátio limpo, por exemplo e, ao regar jardins e
plantas é preferível fazê-lo ao amanhecer ou ao anoitecer quando as temperaturas são mais
amenas exigindo assim menos consumo de água.
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3 ÁGUA

A implantação de um programa de eficiência energética e de um programa de uso
racional ou de conservação da água em edifícios escolares exige um estudo das ações que
serão implantadas. É necessário efetuar a coleta de informações qualitativas e quantitativas da
edificação e determinar parâmetros de interesse, para enfim estabelecer o conjunto de ações a
serem realizadas, para atingir as metas no combate ao desperdício de água e energia elétrica.
As diretrizes que serão usadas nesse estudo podem ser aplicadas em qualquer tipo de
edificação com finalidade escolar, seja pública ou privada ou de ensino específico, como é o
caso, alterando-se os dados e as proporções conforme as necessidades de cada local. À
medida que se repete sua aplicação, novas necessidades podem surgir e serem agregadas ao
modelo, caracterizando-se assim, um processo flexível de informações.

3.1 PERFIL DA ÁGUA

A água é um elemento vital para todos os seres vivos e está associada
à vida desde seus primórdios [a] bilhões de anos atrás [...]. A água é
essencial para todas as atividades humanas e seu [grande] consumo
[...] na produção de alimentos e seu papel chave e estratégico diante
do problema da fome e explosão demográfica, [exige atenção nos
tempos atuais]. A Ciência entende que planetas sem água não podem
abrigar vida. (O uso racional da água no comércio, 2010)
Como dito anteriormente, usamos a água como geradora de energia elétrica, mas não
só isso, também à utilizamos para diversas atividades humanas e mecânicas, na agricultura,
nas indústrias, no desenvolvimento urbano e em questões básicas como alimentação, higiene e
limpeza. Com a melhoria das questões econômicas e o contínuo crescimento populacional, a
demanda pelo uso de água (e devemos ressaltar água doce, que é a única própria para o
consumo até o momento), vem aumentando gradativamente e culminado com a poluição dos
rios e mananciais, sua disponibilidade é cada vez menor.
Essa escassez de água não é mais exclusividade das áreas áridas e semiáridas. Existem
ainda muitas regiões com recursos hídricos abundantes, mas que estão se tornando
insuficientes para atender a demanda demasiadamente alta, afetando diretamente o
desenvolvimento econômico e a qualidade de vida.
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Evitar o desperdício e destinar a água utilizada de forma correta em empresas e
indústrias deixaram de serem questões puramente econômicas, o uso racional da água no meio
ambiente se tornou um diferencial competitivo e de marketing para as empresas, onde muitas
vezes a disponibilidade hídrica é o fator determinante na decisão de investimento em novas
instalações e sua ampliação, além da maior consciência quanto ás questões ambientais.

3.2 PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E USO RACIONAL

Para a implantação de programas de conservação de água, é necessário conhecer a
distribuição do consumo e o perfil dos consumidores, que varia por tipo e uso de edificação e
também entre edificações de mesma tipologia, dada a diversidade dos sistemas utilizados e a
quantidade e comportamento de seus usuários. É necessário que haja a conscientização da
importância desse insumo e de seu uso de forma racional por todos os setores.
Em edificações residenciais, os usos de água internos distribuem-se
principalmente em atividades de limpeza e higiene, enquanto os
externos ocorrem devido à irrigação, lavagem de veículos e piscinas,
entre outros. As edificações comerciais incluem os edifícios de
escritórios, restaurantes, hotéis, museus, entre outros. Geralmente o
uso de água neste tipo de edificação é para fins domésticos
(principalmente em ambientes sanitários), sistemas de resfriamento de
ar condicionado e irrigação. Já nas edificações públicas, como escolas,
universidades, hospitais, terminais de passageiros de aeroportos, entre
outros, o uso da água é muito semelhante ao das edificações
comerciais, porém o uso dos ambientes sanitários é bem mais
significativo, variando de 35% a 50% do consumo total. (FIESP e
col.)
Através desses dados, é nítido que devemos economizar água. Assim sendo, para
colocar em prática tais Programas de Conservação de Água (PCA), é necessário ter em mãos
todos os dados referentes à edificação, como índices de consumo, perfil dos usuários e
também conhecer a viabilidade físico-financeira para a execução dos ajustes necessários,
otimizando seu uso, preservando a saúde dos usuários e não comprometendo o desempenho
dos sistemas existentes. As ações para conservação de água podem ser desde a redução do
consumo da fonte direta, redução do desperdício, aumento da eficiência do uso ou mesmo
através da utilização de água de reuso, mas para que isso seja bem executado e traga
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resultados satisfatórios, precisa ser bem estruturado e planejado, através de um processo
simples de auditoria interna, como pode ser observado na Figura 2.

Figura 2: Sistema de Gestão do Consumo de Água

Fonte: Manual de Conservação e Reuso da Água em Edificações, 2005.

A análise do consumo de água da edificação permite o pleno conhecimento do
funcionamento de todo o sistema e através de um planejamento adequado, com levantamento
de toda documentação referente à edificação, seu consumo de água e seus sistemas
hidrossanitários, pode-se determinar os índices de consumo (IC), que é “a relação entre o
volume de água consumido em um determinado período, [...] e o número de agentes
consumidores nesse mesmo período.” (Manual de Conservação e Reuso da Água em
Edificações, 2005). No caso das escolas, devemos determinar como índice a quantidade de
água consumida por aluno por dia (litros/aluno/dia).
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A gestão dos recursos hídricos deverá ser desenvolvida em quatro etapas básicas:
1. Levantamento do sistema hidráulico: idade da edificação (e consequente das
instalações); histórico de manutenção; tipo do sistema; tipo de abastecimento;
número de medidores; localização; quantidade e capacidade dos reservatórios e por
último os equipamentos hidrossanitários.
2. Detectar os vazamentos: os visíveis através de observação in loco e os não visíveis
através de testes. Alguns dados do volume de água desperdiçados em vazamentos
visíveis podem ser conferidos na Tabela 1.
3. Levantamento do perfil do usuário: através de observação discreta para que os
usuários não mudem seus hábitos e através de entrevista direta com levantamento
dos equipamentos consumidores de água e os hábitos de que os manuseia.
4. Elaboração de um diagnóstico: síntese das informações levantadas anteriormente,
podendo ser proposto uma medida de conservação de água, com as intervenções
necessárias, tendo em vista o índice de consumo (IC) levantado anteriormente, a
população da edificação (fixa ou flutuante), o índice de vazamentos (se houver) e
os procedimentos dos usuários.
Como a quantidade de equipamentos hidrossanitários em escolas e o número de
usuários normalmente é maior que os encontrados em edificações comerciais, os índices de
vazamentos podem significar um volume de água expressivo no consumo final.
Para determinar o índice de consumo (IC), devem ser considerados os seguintes aspectos:
a)

Em edificações onde o agente consumidor permaneça por

períodos diferenciados, como é o caso de escolas, ou onde a parcela
correspondente à população flutuante é significativa, a determinação
dos agentes consumidores deve contemplar estes aspectos.
b)

Deve-se caracterizar adequadamente os agentes consumidores,

por exemplo, por diferentes faixas etárias, como é o caso de escolas
com creches e alunos de ensino fundamental e médio. (Manual de
Conservação e Reuso da Água em Edificações, São Paulo, 2005)
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Tabela 1: Volumes estimados perdidos em vazamentos

Fonte: Manual de Conservação e Reuso da Água em Edificações, 2005.

3.2.1 PURA

O Programa de Uso Racional da Água (PURA), desenvolvido pela Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) contempla questões técnicas que
envolvem a intervenção física na edificação, utilizando tecnologias poupadoras de água nos
sistemas prediais, como, sistemas e componentes economizadores, além de outras ações de
intervenção nos sistemas hidráulicos e hidrossanitários.
A implantação do PURA exige tempo e disponibilidade de recursos financeiros, tendo
em vista que na maioria das vezes tal verba pode ser insuficiente, tornando-se imprescindível
o planejamento para sua correta aplicação, visando alternativas técnicas e economicamente
viáveis. Além disso, é necessária a coleta de informações mais detalhada possível sobre o
estado atual da edificação e seus equipamentos.
Barreto (1998) cita que é difícil obter uma amostra aleatória de edifícios de uma
mesma tipologia, que reúna as mesmas características exigidas para uma pesquisa, e, muitas
vezes, podem envolver elevados custos, ou ainda, dificuldades de se identificar na amostra
elementos aceitáveis.
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Nessa etapa de planejamento, deve ser analisada e elegidas as tecnologias poupadoras
de água nos sistemas prediais, que serão implementadas na unidade, levando-se em
consideração as condicionantes descritas anteriormente.
A Sabesp adotou uma política de incentivo ao uso racional da água, envolvendo ações
tecnológicas e mudanças culturais para a conscientização da população e empresas quanto ao
desperdício de água. As soluções para diminuir o consumo de água são compostas de diversas
ferramentas, incluídas no programa de gestão de água já apresentado. É com base nessas
diretrizes que será desenvolvido a análise do consumo de água e também de energia no estudo
de caso a seguir. Alguns dados, como o consumo de água por tipo de edificação devem ser
levados em conta, como demonstrado na Tabela 2, é através deles, juntamente com os índices
de consumo, que verificaremos se a edificação está dentro do nível de consumo de água préestabelecido ou se necessita de políticas de intervenção para sua conservação e economia.
Para se ter uma ideia de alguns índices, segundo dados geográficos, a Região
Metropolitana de São Paulo tem a quarta maior concentração urbana do mundo, superada
apenas por Tóquio, Nova Iorque e Cidade do México, utiliza como fonte a Bacia do Alto
Tietê, que apresenta uma disponibilidade hídrica de 210m3/habitante/ano, aproximadamente
dez vezes inferior ao valor preconizado pela ONU (2000m3/habitante/ano), estando assim em
um cenário critico que exige a busca de água mais longe, como na vertente mineira da
Mantiqueira.
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Tabela 2: Consumo de água em edificações comerciais e de serviços

Fonte: NUNES, Riane Torres - “Conservação da água em edifícios comerciais Potencial de
uso racional e reuso em Shopping Center” - Rio de Janeiro (2006).

Os fabricantes de equipamentos hidrossanitários, com incentivo do PURA e da
Sabesp, buscam desenvolver produtos que gastem menos água, sem prejudicar o conforto e
saúde de seus usuários. Estes itens, demonstrados no Quadro 2, promovem grande redução do
consumo de água, porém o percentual de economia varia em função da pressão do ramal de
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alimentação, do número de usos (frequência), quantidade de equipamentos, tempo de
acionamento e hábitos dos usuários.

Quadro 2: Equipamentos e sistemas economizadores de água

Fonte: Relatório Mensal 3 Projeto de Pesquisa Escola Politécnica / USP e col.(1996) apud.
Fecomércio e col.)
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3.2.1.1 Exemplos de Equipamentos Economizadores

Abaixo é possível verificar alguns equipamentos já disponíveis no mercado cuja
finalidade é a economia de água, sendo através de restritores de vazão, aeradores, comandos
automatizados, etc. Os dados de economia são fornecidos pelos fabricantes, lembrando que
estes podem variar conforme as condições descritas anteriormente.
•

Torneira automática: redução de 20% em relação à convencional;

•

Torneira eletrônica: redução de 40% em relação à convencional;

•

Regulador de vazão para torneiras de mesa: registro regulador de vazão para torneiras;

•

Arejador para torneira com rosca interna: vazão constante de 6 litros/minuto;

•

Válvula de descarga automática para mictório: redução de 50% em relação à
convencional;

•

Válvula de fechamento automático para chuveiro elétrico ou ducha de água fria ou
pré-misturada com restritor de vazão de 8 litros/minuto, redução de 30% em relação à
convencional em locais de baixa pressão (até 6 mca) e redução de 60% em locais de
alta pressão (de 15 a 20 mca);

•

Válvula de fechamento automático para chuveiro com aquecedores de acumulação e
restritor de vazão de 8 litros/minuto: redução de 30% em relação à convencional em
locais de baixa pressão (até 6 mca) e redução de 60% em locais de alta pressão (de 15
a 20 mca);

•

Válvula de acionamento com o pé para torneiras de cozinha;

•

Bacia sanitária com caixa acoplada de 6 litros/descarga: redução de 50% em relação à
convencional;

•

Bacia sanitária com caixa de embutir: redução de 50% em relação à convencional;

•

Bacia sanitária com caixa acoplada de acionamento seletivo (3 ou 6 litros) por
descarga: redução de 50% a 75% em relação à convencional.
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4 ESTUDO DE CASO

Esse trabalho apresentará um estudo de caso para a análise do consumo de água e
energia elétrica de uma escola de línguas, baseado nos princípios de economia e conservação
de água e energia, apresentados anteriormente.

4.1 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

A escola de línguas está localizada no bairro da Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo,
SP. A edificação possui 3.3224,30m² de área construída, divididas em três pavimentos
(Térreo, 1° e 2° Pavimentos) e dois subsolos.
No pavimento Térreo, encontra-se a secretaria, sanitários, espaço cultural (auditório),
lanchonete, diretoria, sala dos professores, copa de funcionários e uma área externa de lazer e
convivência. No 1° e 2° pavimentos, estão localizadas as salas de aula. São 18 salas no total
com área média de 25 m² cada. No 2° pavimento também, localiza-se a biblioteca e
laboratório digital.
A edificação possui dois subsolos, onde no 1° subsolo encontra-se a parte de serviços
e apoio, como: limpeza, almoxarifado, vestiários feminino e masculino, caixas d’água e casa
de bombas. No 2° subsolo encontra-se a cabine elétrica e a casa do gerador.
A unidade conta com sessenta e seis funcionários, sendo oito estagiários em meio
período e mais de 3370 alunos, distribuídos nos períodos de aulas descritos a seguir: de
segunda e quarta-feira, 1065 alunos; de terça e quinta-feira, 1137 alunos; de sexta-feira, 668
alunos e de sábado, 504 alunos. As aulas tem duração média de 1h40, com início no período
da manhã às 8 horas e finalizando no período noturno às 22 horas.

4.2 ANÁLISE DA DEMANDA E CONSUMO

4.2.1 Análise energética
A partir da análise dos dados das contas de água e energia elétrica, fornecidas pela
escola, pudemos determinar alguns aspectos. O primeiro resultado, representado pelo Gráfico
4, onde se pode entender o consumo anual de energia elétrica na escola, com bases nos dados
mensais. A escola possui o tipo de entrada de energia de média tensão, tendo como premissa
uma demanda fixa contratada, cujo fator no caso específico é de 63. Para entender como essas
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demandas e tipos de energia fornecida funcionam, devemos interpretar os dados da
concessionária na conta de luz (Anexo 1) e explicados a seguir.

Gráfico 3: Consumo de energia (KW/h/mês)
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Fonte: Levantamento de faturas – (período: Fevereiro, 2011 a Fevereiro 2012).

Energia ativa é a energia que executa o trabalho e é responsável pela movimentação ou
funcionamento de aparelhos e equipamentos elétricos; energia reativa é a energia gerada
durante o funcionamento de equipamentos elétricos como motores e transformadores, além
daquela que estes aparelhos consomem normalmente. Sem a energia reativa, estes
equipamentos não teriam força suficiente para funcionar, porém, se ela for gerada em excesso,
pode causar sérios problemas, como superaquecimento dos fios, aumento do consumo, queda
de tensão e interrupção no fornecimento, além de retornar para a rede elétrica, ocupando um
espaço que poderia ser utilizado para distribuir mais energia ativa.
Os principais equipamentos que geram energia reativa excedente são lâmpadas de
descarga (fluorescentes, vapor de mercúrio e vapor de sódio), ver Tabela 3, sem reatores de
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alto fator de potência; motores e transformadores operando “em vazio” ou com pequenas
cargas e outros equipamentos com motores de pequena potência.
O ideal é que as energias ativas e reativas estejam em equilíbrio e para que isso ocorra
algumas medidas devem ser adotadas: durante os três primeiros meses após a instalação do
medidor eletrônico a concessionária de energia (no caso da cidade de São Paulo a AES
Eletropaulo) informa na conta se há geração de energia reativa excedente. Com o auxílio de
um profissional capacitado, deve ser feita a análise dessas energias durante o período dos três
meses e se for preciso, indicar a utilização de um banco de capacitores, pois depois desse
período toda a energia reativa excedente passará a ser cobrada na conta de energia elétrica.

Tabela 3: Iluminação
1. Iluminação
Características e Quantidades
Tipo/Potência(W)

Fluorescente
Incandescente

Tubular T8 - 32

Comum

Compacta

Mista

Vapor de
Mercúrio

Sódio

170

20

112

Spot - 60
32

11
34

500

7

Externa

7

Fonte: Levantamento próprio

O banco de capacitores é um equipamento que serve para corrigir o fator de potência.
Existem três tipos: os automáticos, os fixos e os programáveis. Os automáticos possuem
diversos estágios e na instalação são colocados transformadores de corrente para medição em
tempo real do fator de potência da instalação e de acordo com o valor ajustado no controlador
de fator de potência liga ou desliga os contadores especiais para manobra de bancos de
capacitores, mantendo as instalações dentro dos limites estipulados. O banco de capacitor fixo
é o banco que não possui nenhum tipo de controle, pois os capacitores permanecem ligados ao
sistema indefinidamente e independente das condições da carga. E por último, os bancos
programáveis, ou semiautomáticos são controlados por timer ou pelo valor da demanda
decorrente do sistema, mas proporciona um controle menos preciso que o banco automático.
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A escola nesse caso como podemos ver no Gráfico 4, está com energia reativa
excedendo à demanda contratada, cujo fator é 63. Além do ônus financeiro, pois essa energia
é cobrada como se fosse uma multa por exceder o contratado, a edificação pode estar
desperdiçando energia que podia ser utilizada de forma mais eficiente em outras áreas.

Gráfico 4: Demanda Contratada x Demanda Medida
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Fonte: Levantamento de faturas – (período: Fevereiro, 2011 a Fevereiro 2012).

Na maioria dos meses, em média, essa demanda é 16 pontos maior, como demonstrado
no Gráfico 5, portanto, como primeira ação corretiva deve-se aumentar o fator da demanda
contratada para em torno de 70 e instalar um banco de capacitores para armazenar a energia
extra que por ventura for gerada, podendo posteriormente ser utilizada na própria edificação.
Gráfico 5: Demanda Excedente
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Fonte: Levantamento de faturas – (período: Fevereiro, 2011 a Fevereiro 2012).

Em seguida, foram levantados os equipamentos elétricos do uso geral (Tabela 4) que
mais consomem energia elétrica, determinando suas quantidades e tempo de uso estimado.

Tabela 4: Equipamentos elétricos gerais
2. Equipamentos Elétricos Gerais
Potência

Média

(W)

Uso/dia

1

400

30 min

30.000 B.T.U.s)

19

2700

8h

Bebedouro (de chão)

4

154

8h

Caixa acústica (auditório)

2

20

3h*

aula)

36

150

8h

Câmeras de segurança

10

3

24h

Central de alarme

1

100

24h

Central telefônica

1

100

24h

Computador

52

280

8h

Descrição

Quantidade

Aquecedor de salsicha
Ar

condicionado

(split

Caixas de som (salas de

35

Copiadora

1

1000

3h

Exaustor (cozinha)

1

35

2h

Expositor de alimentos

1

11

8h

Fax/modem

1

90

24h

Fogão a gás com forno

1

250

1h

Forno elétrico

1

1500

2h

Freezer horizontal

2

168

24h

Freezer sorvete

1

500

24h

Geladeira 1 porta

1

500

24h

Impressora

1

100

24h

Máquina de café expresso

1

1000

1h

Microondas

2

1200

2h

Projetor

18

1200

8h

Quadro digital

18

Rack informática/hub

1

100

24h

Refrigerador pequeno

1

22

24h

Scanner

1

12

1h

Sensor de presença A.C.

2

400

24h

Telefone sem fio

5

35

24h

Televisão LCD 32”

1

200

8h

Ventilador teto

3

200

8h

Ventokit (exaustor)

1

20

2h

8h

*quando há eventos no espaço cultural.
Fonte: Levantamento próprio

4.2.2 Análise da água

Quanto á análise do consumo de água, também verificou de início a quantidade de
metros cúbicos (m³) consumida na edificação, visto no Gráfico 6, para posteriormente calcular
os índices de consumo e verificar se a escola está dentro dos padrões pré-estabelecidos de
consumo per capita.
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Gráfico 6: Consumo de água (m³/mês)
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Fonte: Levantamento de faturas – (período: Janeiro 2011 a Janeiro 2012).

Ao planejar a implantação de um Programa de Uso Racional da Água (PURA), é
necessário o conhecimento do sistema em que se vai trabalhar tendo como base além dos
documentos disponíveis sobre o sistema, também o conjunto de dados da edificação como
projeto arquitetônico, projeto hidráulico-sanitário, histórico do consumo de água,
levantamento da população e índices de consumo.
Através do projeto arquitetônico, pode-se identificar a distribuição dos ambientes e o
tipo e especificações de suas peças sanitárias. Com o projeto hidráulico-sanitário, saberemos
as características das tubulações para correções de vazamentos, se necessário. É importante
também levantar a quantidade e a capacidade dos reservatórios de água bem como sua
localização (superior ou inferior), pois essa influencia na necessidade de bombeamento e na
pressão de distribuição, como na Tabela 5.

Tabela 5: Equipamentos hidrossanitários
LOCAL
Sanitário Feminino
Térreo

TIPO

QUANTIDADE

Bacia sanitária conv.¹

3

Válvula descarga conv.¹

3

Cuba embutida

3
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Torneira tipo de pressão

3

Bacia sanitária conv.¹

2

Válvula descarga conv.¹

2

Sanitário Masculino

Cuba embutida

2

Térreo

Torneira tipo de pressão

2

Mictório Individual

2

Válvula descarga pressão

2

Bacia sanitária conv.¹

1

Sanitário Acessível

Válvula de descarga conv.¹

1

Térreo

Lavatório embutido

1

Torneira tipo de pressão

1

Bacia sanitária conv.¹

3

Sanitário Feminino

Válvula de descarga conv.¹

3

1° Pavimento

Cuba embutida

4

Torneira tipo de pressão

4

Bacia sanitária conv.¹

2

Válvula de descarga conv.¹

2

Sanitário Masculino

Cuba embutida

2

1° Pavimento

Torneira tipo de pressão

2

Mictório Individual

2

Válvula descarga pressão

2

Bacia sanitária conv.¹

3

Sanitário Feminino

Válvula de descarga conv.¹

3

2° Pavimento

Cuba embutida

4

Torneira tipo de pressão

4

Bacia sanitária conv.¹

2

Válvula de descarga conv.¹

2

Sanitário Masculino

Cuba embutida

2

2° Pavimento

Torneira tipo de pressão

2

Mictório Individual

2

Válvula descarga pressão

2

Sanitário Feminino

Bacia sanitária conv.¹

2

Professores

Válvula de descarga conv.¹

2
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Térreo

Cuba embutida

2

Torneira convencional

2

Bacia sanitária conv.¹

1

Válvula de descarga conv.¹

1

Mictório Individual

1

Válvula descarga pressão

1

Lavatório embutido

1

Torneira convencional

1

Mictório individual

2

Válvula conv.¹

2

Chuveiro elétrico

2

Bacia sanitária conv.¹

1

Válvula convencional

1

Lavatório embutido

2

Torneira

2

Bacia sanitária conv.¹

1

Válvula convencional

1

Lavatório embutido

2

Torneira

2

Chuveiro elétrico

2

Depósito de Material de

Tanque

1

Limpeza (DML) - Subsolo

Torneira convencional

1

Sanitário Masculino
Professores
Térreo

Vestiário Masculino
Subsolo

Vestiário Feminino
Subsolo

Caixas d’água

Inferior

25m³

Superior

23m³

Fonte: Levantamento in-loco. Abreviatura: conv.¹ - convencional.

A escola possui 66 funcionários, sendo que 58 pessoas em período integral (população
fixa) e 3.374 alunos (população flutuante). No caso específico dessa escola, a população
flutuante deverá ser dividida em três grupos, pois em cada conjunto de dias de aula a
quantidade de alunos é diferente, sendo:
a) 1065 alunos de segunda e quarta;
b) 1137 de terça e quinta;
c) 668 de sexta e
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d) 504 alunos de sábado.
Podemos considerar também que de sexta e sábado o número de funcionários fixos é
reduzido pela metade, ou seja, 29. Para efeito de cálculo, teremos a seguinte situação:
a)

Segunda e Quarta: 1065 + 58 = 1123

b)

Terça e Quinta: 1137 + 58 = 1195

c)

Sexta: 668 + 29 = 697

d)

Sábado: 504 + 29 = 533.

Para calcularmos o Índice de Consumo e o Índice de Referência, deve-se dividir o
consumo diário de água pela população total (fixa + flutuante). Em seguida, calculam-se os
consumos mensais de água de referência para o sistema, conforme equação a seguir, sugerida
por BERENHAUSER e PULICI (1983).
Como não existe um valor de referência ou uma equação específica para escola de
línguas, foi adotado para este estudo às referências e equações de escolas de nível superior,
para efeito de cálculo. Equações para o cálculo de consumo mensal de água de referência:
Escolas de nível superior: Cm = 0,03 AC + 0,7 F + 0,8 BS + 50
Onde: Cm = consumo mensal de água, m3;
AC = área construída (m2);
F = número de funcionários;
BS = número de bacias sanitárias;

4.2.2.1 Índice de Consumo
Abaixo, através das equações já citadas anteriormente e usando os dados da escola,
calcularemos os índices de consumo (IC) para podermos analisar se o mesmo é excessivo ou
está dentro da média estimada.
•

Consumo diário pela média:

117,23m³/ 30 dias = 3,90m³/dia
3,90m³/dia / 1123 = 0,003m³/pessoa/dia, ou seja, 3,47 litros/pessoa/dia
3,90m³/dia / 1195 = 0,003m³/pessoa/dia, ou seja, 3,26 litros/pessoa/dia
3,90m³/dia / 697 = 0,005m³/pessoa/dia, ou seja, 5,60 litros/pessoa/dia
3,90m³/dia / 533 = 0,007m³/pessoa/dia, ou seja, 7,31 litros/pessoa/dia
Média de 4,91 litros/pessoa/dia
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Nota-se uma variação do consumo diário, principalmente na sexta-feira e sábado,
decorrente do número de alunos, portem os dados acima são para efeito de cálculo, ou seja,
não necessariamente correspondem ao consumo exato real.
•

Consumo mensal:

Cm = 0,03 AC + 0,7 F + 0,8 BS + 50
Cm = 0,03*3.324,30 + 0,7*58 + 0,8*21 + 50 =
Cm = 99,73 + 40,6 + 16,8 + 50 =
Cm = 207,13m³
Como visto no Gráfico XX, o consumo médio mensal é de aproximadamente 117m³,
estando assim a escola dentro do padrão de consumo de água pré-determinado.

4.2.2.2 Substituição de Componentes Convencionais por Eficientes

O objetivo desta ação é reduzir o consumo de água independente da vontade do
usuário. Ela deve ser implantada quando o sistema estiver estável, ou seja, sem vazamento. A
especificação dos componentes eficientes que irão substituir ou auxiliar na redução do
consumo de água deve ser realizada com base na observação das atividades relacionadas ao
uso da água pelos usuários e da viabilidade econômica para a implantação dos sistemas.
Nos mictórios, podem ser aplicadas válvulas de descarga hidromecânica ou eletrônica.
O primeiro tipo é melhor que o sistema convencional com registro de pressão, pois o usuário
substitui as operações de abrir e fechar pela ação de apertar a válvula. Já o eletrônico seria a
melhor opção, pois a descarga é acionada sem a necessidade da ação do usuário, auxiliando
também sob o ponto de vista de higiene. Para essas opções, deve-se levar em consideração o
tipo de uso da edificação e o comportamento do usuário no que diz respeito ao vandalismo. A
escola objeto desse estudo possui em todos os mictórios vávluas tipo pressão.
As opções de intervenção nas bacias sanitárias podem ser ou a substituição da válvula
de descarga externa convencional para uma de duplo fluxo, com liberação de três ou seis
litros conforme o uso, ou a substituição das bacias convencionais por bacias com caixa
acoplada com volume de descarga fixa de 6 litros.
As torneiras podem receber uma intervenção simples, como a instalação de arejador
ou pode ser substituído o modelo convencional por um hidromecânico ou eletrônico. As
torneiras dos sanitários de uso coletivo são do tipo de pressão (hidromecânico), porém os
sanitários dos funcionários e vestiários possuem torneiras convencionais.
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Antes de ser executada qualquer ação para redução do consumo, devem-se avaliar os
tipos disponíveis de equipamentos, as condições de aplicação no local e a viabilidade físicofinanceira. A avaliação da redução do consumo de água pode ser feita após a implantação das
ações observando-se a leitura das contas de cada mês após a intervenção. Deve-se verificar
que o consumo apresentado na conta de água, provavelmente apresentará alguma diferença
em relação àquele levantado anteriormente, porém é fundamental considerar a população
atual do edifício, pois caso a análise seja realizada somente através do valor de consumo,
corre-se o risco de se obter resultados errôneos, exceto, quando a população mantém-se a
mesma de antes da implantação dos sistemas economizadores.
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5 CONCLUSÃO

Através de todo o material consultado e dos cálculos e gráficos realizados, pudemos
ter uma base da situação de consumo de água e energia elétrica dessa escola de línguas, objeto
de estudo de caso.
De princípio na questão energética, analisando a conta de luz pura e simplesmente já
pudemos identificar que a edificação está consumindo mais energia do que a demanda
contratada. Isso pode ter ocorrido da expansão do número de alunos e funcionários previstos
em projeto e do número de equipamentos elétricos atualmente utilizados. Na questão da
iluminação, como detalhado em tabelas anteriores, a maioria das lâmpadas são fluorescentes,
o que como visto não significa uma certeza de economia de energia, pois não sabemos em
quais tipos de reatores estas estão ligadas, mas já é um princípio para que se possa reduzir o
consumo de energia e manter os níveis de iluminância necessários. As salas de aulas estão
localizadas nas faces norte, leste e oeste, ou seja, faces privilegiadas pela iluminação solar
constante, diminuindo a necessidade de iluminação artificial. Os vidros são protegidos com
uma película que não interferem na iluminação, mas protegem o ambiente e os usuários da
ação direta dos raios nocivos. Todas as salas de aula possuem ar condicionado, além de um
refrigeração central na sala de atividades múltiplas e no espaço cultural, este pode acarretar
também em um consumo extra de eletricidade, porém sua manutenção é feita periodicamente
e suas entradas de ar estão locadas junto à entrada da edificação, sem obstrução e em local
sombreado, exigindo menos esforço das bombas de condicionamento. Nas antecâmaras da
escada de emergência, o sistema de iluminação instalado é através de sensor. Por ser uma área
apenas de passagem e não utilizada com tanta frequência, não seria necessário um sistema de
iluminação constante e convencional, ajudando assim a evitar o desperdício. Sistema esse que
poderia ser ampliado para toda a escada, pois a edificação possui rampas como principal meio
de deslocação vertical; a escada de emergência também é utilizada, porém com menor
frequência, sendo assim os sensores ativariam a iluminação apenas quando houvesse o tráfego
de pessoas, podendo ser desligado logo em seguida, principalmente durante as aulas onde ela
não é utilizada. O ponto negativo detectado refere-se aos interruptores de iluminação das
áreas comuns, que se encontra em um quadro de iluminação, um em cada andar, porém com
circuitos onde não podem ser ligados ou desligados de forma independente, às vezes
iluminando áreas que não seriam necessárias como os corredores do último pavimento que
recebem iluminação natural através de sua cobertura tipo “shed”.
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Na questão do uso da água, através das equações calculadas anteriormente pudemos
identificar que a edificação está dentro dos limites aceitáveis de consumo. Com relação a seus
equipamentos, possui as torneiras dos banheiros coletivos do tipo de pressão, que ajudam no
tempo em que a torneira fica aberta, reduzindo o consumo de água. Os mictórios também
possuem válvulas do tipo pressão, que só são acionados quando usados, porém as bacias
sanitárias ainda possuem válvula de descarga do tipo convencional, que poderiam ser
substituídas por válvulas de duplo fluxo, para ajudar ainda mais na economia. Referente á
limpeza, os funcionários da escola são conscientes com relação ao desperdício de água e
procuram apenas varrer as calçadas e ambientes externos e nas salas de aula apenas passam
pano para remoção da poeira. Lavagens só são feitas nos períodos das férias, ou seja, no
máximo 2 vezes por ano, ou caso ocorra algo atípico.
Não foi objeto de estudo dessa pesquisa o descarte de lixo, mas de forma a
complementar as informações da edificação, a escola faz a separação dos resíduos secos
(recicláveis) e úmidos (orgânicos), auxiliando assim no gerenciamento dos resíduos e
mostrando seu compromisso e preocupação com o meio-ambiente.
Para concluir, a escola com seus aspectos de arquitetura, seus equipamentos elétricos e
hidrossanitários, o comportamento de seus funcionários atende de uma forma geral muitos
dos requisitos necessários para que uma edificação seja o menos nociva possível ao meio em
que está inserida, com relação ao entorno e à cidade. Corrigindo algumas falhas e investindo
na conscientização através da educação, estará no caminho certo para o combate ao
desperdício e um consumo consciente e de qualidade dos recursos naturais.
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ANEXO 1: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
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ANEXO 2 BOAS PRÁTICAS DE ECONOMIA

Através da leitura de muitos materiais pertinentes ao assunto, estão listadas abaixo
algumas dicas mais relevantes sobre boas práticas de economia de energia e consumo de água.
•

Nas áreas comuns, como: garagens, corredores, halls, jardins, escadas de segurança,
antecâmaras, etc., há a necessidade de iluminação constante. Isso pode significar 40%
do consumo de eletricidade em uma edificação. O que pode ser feito é trocar as
lâmpadas existentes por fluorescentes compactas, utilizar sensores de presença onde
for possível e procurar otimizar a iluminação natural. Onde houver vigas aparentes,
muito comum em garagens, rebaixar as luminárias para que toda iluminação fique no
mesmo nível, não criando áreas de sombreamento, aumentando a eficiência da
iluminação e podendo-se inclusive reduzir o número de lâmpadas acesas.

•

Instruir funcionários e usuários da edificação a desligarem as lâmpadas e
equipamentos que não estiverem em uso de ambientes não ocupados;

•

Manter constante e regular a limpeza de janelas, paredes, pisos, forros, luminárias,
lâmpadas e demais aparelhos, para que a luz reflita melhor nessas superfícies, evitando
ao máximo a iluminação artificial;

•

Substituir, quando possível, os difusores transparentes das luminárias que se tornaram
amarelados ou opacos, por difusores de acrílico claro com boas propriedades contra
amarelecimento, que permitirão uma melhor distribuição de luz;

•

No caso das luminárias sempre que possível substituir a lâmpada incandescente por
uma fluorescente, tubular ou compacta será uma melhor opção, lembrando que uma
lâmpada de maior potência é mais eficiente que várias lâmpadas de menor potência.
Lembrar que os reatores que ficarem ligados mesmo sem lâmpadas, gastarão energia
da mesma forma.

•

Levantamento do perfil de consumo do cliente e avaliação do potencial de redução;

•

Diagnóstico preliminar das instalações hidráulicas;

•

Caracterização de hábitos e vícios de desperdício;

•

Elaboração de cadastro de rede de água e rede de incêndio;

•

Pesquisa/correção de vazamentos em rede de água, reservatórios e instalação
hidráulica predial;

•

Avaliação das pressões estática e dinâmica em ramais e anéis de distribuição;
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•

Estudo de alternativas para substituição de equipamentos hidráulicos convencionais
por equipamentos economizadores de água;

•

Estudo de alternativas para reaproveitamento de água de processo e utilização de água
de reuso;

•

Implantação de programas específicos para redução de consumo de água em cozinhas
industriais, hotelaria e lanchonetes;

•

Controle de qualidade da água do imóvel;

•

Gestão do consumo após a intervenção.

