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RESUMO 

 

 

O cenário ambiental atual vem despertando a atenção e preocupação da sociedade em busca 

de soluções para a redução de impactos ambientais gerados por atividades humanas. O 

conceito de edificações ambientalmente sustentáveis vem se difundindo pelo mundo, 

motivado por problemas como mudança climática, escassez de recursos e poluição. A também 

chamada construção verde tem princípios como a eficiência na utilização de recursos, a 

utilização de energia limpa, reuso e aproveitamento da água, redução na geração de resíduos, 

dentre outros. A proposta deste estudo é buscar estratégias de redução de recursos para a 

reabilitação de uma escola municipal, desenvolvendo um modelo aplicável nas demais 

unidades. Considerando as atividades desenvolvidas na escola, notou-se uma oportunidade de 

melhoria tratando-se do uso de recursos. Além de medidas de melhorias estruturais, foi 

desenvolvido em conjunto medidas de educação ambiental, através da sensibilização de 

alunos e funcionários. Após o levantamento de todas as melhorias foi possível fazer uma 

análise e priorização das mesmas para a implementação.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Até a década de 1970 ainda não existia uma preocupação ambiental por parte da 

sociedade e dos órgãos públicos. Com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente de Estocolmo, foi dado o primeiro passo para a conscientização ambiental, 

enfatizando que os recursos da natureza não eram uma fonte inesgotável e sim finita, de forma 

que a preservação ambiental começou a ser considerada responsabilidade de todos 

(OLIVEIRA, 2014) 

A falta de sensibilização das pessoas na utilização dos recursos naturais justifica a 

necessidade de se aumentar os esforços em educação ambiental. Acredita-se que a 

conscientização ambiental pode ser desenvolvida desde a educação infantil, incentivando as 

crianças a terem ações e atitudes sustentáveis, à medida que vivencia seus primeiros 

aprendizados (OLIVEIRA, 2014). 

 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e 

a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, 

Art. 1º). 

 

Além da promoção de uma educação ambiental, medidas podem ser tomadas para 

otimização de recursos naturais e redução de desperdícios. São medidas tais como: 

modificação no sistema hidráulico, substituição de aparelhos elétricos de maior eficiência 

energética e reutilização de materiais. Estas medidas estão inseridas em um cenário de 

reabilitação das edificações. 
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O presente projeto será desenvolvido na Escola Municipal Alberto Jorge, localizada no 

bairro Reduto da Paz no município de Rio das Ostras no Rio de Janeiro. A proposta é 

desenvolver metodologias de trabalho, visando otimizar o consumo dos recursos naturais 

(água, energia elétrica e papel). Mostrando que as práticas sustentáveis de consumo, além de 

trazer melhorias ambientais, trarão benefícios financeiros, através da redução dos gastos 

públicos ao longo do tempo. 

A proposta de trabalho será o desenvolvimento de estratégias ambientalmente 

sustentáveis com ênfase na racionalização dos recursos utilizados na escola, através de 

medidas simples, de forma que evite desperdícios sem comprometer a qualidade dos serviços 

oferecidos na escola.   

 A escola possui um custo médio de consumo de energia elétrica de R$ 3.000,00 por 

mês, sendo assim o gasto médio por ano gira em torno de R$ 36.000,00. A escola em questão 

é considerada de pequeno porte no município e o mesmo possui um total de 46 escolas, 

tomando seus valores como referência, obtém-se uma despesa média de no mínimo 1,6 

milhão de reais em gastos com energia elétrica por ano.  

 O consumo médio de água é de 40 a 60.000 litros ao mês, a mesma possui 420 alunos 

matriculados e 42 funcionários, sendo assim, o gasto de água por pessoa pode atingir 130 

litros/mês, sendo uma média de 6,5 litros/dia por pessoa considerando uma média de 20 dias 

letivos por mês.  

 Em relação ao consumo de papel, considerando que na rotina escolar se utiliza ao 

menos uma atividade por dia, ou seja, se utiliza uma folha por aluno por dia, o gasto médio 

mensal é de 17 resmas. Em pesquisa de mercado podemos encontrar resmas custando entre 

R$ 20,00 e R$ 30,00, logo o gasto mensal é de aproximadamente R$ 425,00 tomando uma 

média de preço e utilização em 20 dias. 

 

1.2. PROBLEMA 

 

 

O projeto apresenta duas etapas a serem trabalhadas: a implantação de metodologias 

ambientalmente sustentáveis e a redução dos custos de manutenção de uma escola pública. 
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Isso será feito através da combinação da eficiência no consumo de água, energia elétrica e 

papel.  

A água é um recurso natural que move nossa sociedade, não somente para uso direto, 

como higiene e alimentação, mas também para utilização em processos industriais, produção 

de energia elétrica, irrigação no setor agrícola e construção civil.  

Crescimento populacional mundial, mudanças climáticas, interferência antrópica nos 

cursos de água e poluição são exemplos de fatores que farão com que a água se torne um 

recurso primário mais valorizado do século. Por esse motivo, é cada vez mais comum a busca 

por soluções inteligentes que otimizem recursos como água, gás e energia, implementando 

projetos de edificações ecoeficientes. (ROAF et al., 2009) 

Existe uma grande desigualdade quando se trata na distribuição de água potável no 

planeta. O Brasil é um país considerado abundante em água potável, ainda assim, não 

podemos excluir a possibilidade da ameaça de uma futura crise hídrica. Estamos vivenciando 

muitas mudanças climáticas, crescimento acelerado populacional, consumo excessivo 

associado a desperdícios e em contrapartida ainda se investe pouco em soluções ambientais. 

Além disso, a região nordeste do Brasil sofre pela escassez de água o que demonstra que 

mesmo sendo um recurso abundante, existe uma desigualdade na distribuição hídrica no país. 

Considerando que segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (2016), 

61% da energia elétrica produzida no Brasil é advinda de hidroelétricas, sendo assim, é 

fundamental a preocupação com a redução de consumo de energia e água, visto que, a 

construção de novas hidrelétricas causaria grandes impactos ambientais e o uso irracional da 

água pode causar baixa em reservatórios causando uma crise energética. 

Diante do cenário de consumo da escola, foi observada a possibilidade de redução no 

consumo de papel, sendo este, um dos principais recursos utilizados dentro de uma escola, 

não só na execução de atividades pelos alunos, mas também na documentação utilizada pela 

secretaria.  

Este projeto abordará metodologias que visam a redução dos desperdícios e 

otimização de recursos, buscando um modelo ambientalmente sustentável para uma escola 

municipal, implementando também um projeto de conscientização ambiental direcionado aos 
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alunos e funcionários. O resultado esperado será um modelo de escola ecoeficiente, através da 

incorporação dos aspectos ambientais na comunidade escolar.  

 

1.3. OBJETIVOS 

 

 

Os objetivos do projeto são classificados em geral e específicos e estão descritos a 

seguir: 

 

 

1.3.1. Objetivo geral 

 

 

O projeto tem como objetivo geral criar um modelo de escola ambientalmente 

sustentável através do desenvolvimento de melhorias estruturais e comportamentais, com o 

foco na redução de consumo de recursos, tais como: água, energia elétrica e papel. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 

Os objetivos classificados como específicos são: 

 Mensuração e diagnóstico do panorama atual de consumo de recursos na instituição;  

 Desenvolvimento de estratégias para redução do consumo de recursos; 

 Estudo da viabilidade de soluções para redução do consumo; 

 Utilização da Matriz “esforço x benefício” para priorização das ações de melhoria; 
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 Elaboração de atividades de Educação Ambiental voltadas para a conscientização do 

corpo discente e docente. 

 

 

1.4. JUSTIFICATIVA  

 

 

  A cidade de Rio das Ostras, onde está inserida a Escola em estudo, vivenciou um 

crescimento populacional muito acelerado. Segundo índices do censo demográfico pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre os anos de 2000 e 2010 sua 

população cresceu em 190%. Em contrapartida, os investimentos em infraestrutura no 

município não acompanharam este mesmo ritmo. 

 O município em questão recebe Royalties devido à exploração de petróleo na bacia de 

campos e segundo dados do anuário de finanças dos municípios fluminenses, no ano de 2013, 

realizado pelo governo do Rio de Janeiro, registrou-se a primeira queda de cerca de 48% na 

arrecadação deste recurso financeiro, registrando queda nos anos seguintes devido à queda no 

valor da venda do barril de petróleo. Com isso a busca de alternativas para redução de custos 

nas repartições públicas municipais se tornou de grande interesse pela Prefeitura Municipal de 

Rio das Ostras. (BRASIL, 2013) 

 Ao analisar o crescimento demográfico e a redução na arrecadação de receitas pela 

prefeitura como, por exemplo, os Royalties, pode-se julgar um fator para justificar a 

necessidade do desenvolvimento deste projeto que tem como proposta a redução de recursos, 

e consequentemente, de custos. Entretanto, vale ressaltar as estratégias ambientalmente 

sustentáveis adaptadas a uma edificação preconizam a redução do desperdício e do consumo 

de recursos e devem ser consideradas independentemente de uma situação de uma crise 

financeira.   

  A região sudeste do país, no ano de 2015, passou por uma crise hídrica e energética 

devido à baixa nos reservatórios de água. Por consequência, as tarifas de energia elétrica 

sofreram reajustes significativos com a criação de bandeiras tarifárias e também o 

racionamento de água em alguns estados (ONS, 2015).  

 Sendo assim, torna-se fundamental a busca por práticas focadas na sustentabilidade 

ambiental para a utilização inteligente e eficiente de recursos hídricos e elétricos. Após o 
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levantamento das ações de melhoria, será feita uma análise de viabilidade financeira, 

considerando o custo associado a implementação e o ganho obtido com cada ação 

implementada. Dessa forma, será possível criar um modelo de escola ecoeficiente, que poderá 

ser utilizado nas demais unidades escolares, ocasionando um aumento na redução das 

despesas municipais, ampliando significativamente os ganhos financeiros propostos no 

projeto para o município. 

  

. 

 

1.5. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 O estudo foi feito em uma unidade de ensino da rede pública municipal no período de 

12 meses visando desenvolver um modelo de medidas ambientalmente sustentáveis para a 

redução de consumo ou desperdício de recursos utilizados na mesma.  

 Considerando o período de desenvolvimento do estudo e o custo para a 

implementação, somente foram aplicadas medidas de baixo custo, como por exemplo, práticas 

de educação ambiental. 

Não serão estudadas no projeto medidas que alterem a estrutura da escola, embora possam 

ser analisadas para eficiência na iluminação e temperatura dos ambientes, por exemplo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

4.3.1.1.  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

4.3.1.2.  Histórico  

 

 

 Em 1968, cientistas, industriais e políticos, constituíam o Clube de Roma, uma ONG 

que teve como objetivo discutir sobre os limites de crescimento econômico, considerando o 

crescimento dos recursos naturais. Com isso gerou-se um relatório que destacava os maiores 

problemas ambientais, como a deterioração do meio ambiente e a escassez de recursos não 

renováveis e de alimentos, devido o crescimento demográfico acelerado e expansão na 

industrialização (ALMEIDA, 2002). 

 Em 1972, a Conferência de Estocolmo, pela ONU, foi onde começou a tratar do uso 

racional de recursos. Neste momento criou-se o chamado paradigma da economia vs ecologia, 

pois ainda não se sabia como seria possível a conciliação da produção e utilização de recursos 

com a preservação dos ecossistemas (ALMEIDA, 2002). 

 Na Declaração da Conferência de ONU no ambiente humano, constavam 26 

princípios, alguns princípios tratavam do planejamento da utilização de recursos, tais quais: 

 

Princípio 12 

Recursos deveriam ser destinados para a preservação e melhoramento do meio 

ambiente tendo em conta as circunstâncias e as necessidades especiais dos países em 

desenvolvimento e gastos que pudessem originar a inclusão de medidas de 

conservação do meio ambiente em seus planos de desenvolvimento, bem como a 

necessidade de oferecer-lhes, quando solicitado, mais assistência técnica e financeira 

internacional com este fim. 

                     Princípio 13 

Com o fim de se conseguir um ordenamento mais racional dos recursos e melhorar 

assim as condições ambientais, os Estados deveriam adotar um enfoque integrado e 

coordenado de planejamento de seu desenvolvimento, de modo a que fique 

assegurada a compatibilidade entre o desenvolvimento e a necessidade de proteger e 

melhorar o meio ambiente humano em benefício de sua população. 

Princípio 14 
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O planejamento racional constitui um instrumento indispensável para conciliar às 

diferenças que possam surgir entre as exigências do desenvolvimento e a 

necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente. (ONU,1972, pág. 4). 

 

 Segundo Jacobi (1987), foi divulgado o Relatório Brundtlandt, intitulado como 

“Nosso futuro comum”, tinha como ênfase a necessidade da preservação ambiental através de 

um desafio entre gerações e a sociedade atual. 

 O termo desenvolvimento sustentável havia sido citado pela primeira vez no Relatório 

da Comissão de Brundtlandt, a qual fez com que houvesse uma evolução da gestão ambiental 

para a gestão da sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável tinha como missão 

satisfazer as necessidades do presente de forma que não prejudicasse as gerações futuras 

(ALMEIDA,2002). 

 Recomendada pela assembleia da ONU constituinte da comissão de Brudtlandt, 20 

anos mais tarde, teria ocorrido a II Conferência Internacional do Meio Ambiente, no Rio de 

Janeiro no ano de 1992, conhecida como Rio – 92 (ONU, 2016).  

 A conferência Rio-92, foi considerado um tratado de educação ambiental de 

responsabilidade global através de políticas públicas para sociedades sustentáveis. Foi nesta 

conferência que foi concebida a declaração nomeada como “A Carta da Terra”, onde tinha 

como princípios a construção de uma sociedade sustentável e pacífica, o qual conceituava os 

princípios da sustentabilidade (ONU, 2016). 

 Outra proposta elaborada nesta conferência foi a Agenda 21, que estabelecia planos de 

ações para o século XXI. Com isso os governos fizeram um programa de forma que mudasse 

o modelo de crescimento econômico que estava sendo vivenciado pois era um modelo 

insustentável, então, as atividades eram direcionadas de forma que houvesse a proteção e 

renovação dos recursos naturais.   Mais tarde, em 1997, houve uma revisão e avaliação da 

Agenda 21 através de uma Assembleia Geral que foi intitulada como “Cúpula da Terra +5” 

que gerou um documento com foco na redução de gases efeito estufa. (ONU, 2016).  

 

 

2.1.1. Tripé da Sustentabilidade 

  

 

A sustentabilidade em uma organização deve ser apoiada no chamado tripé da 

sustentabilidade, um modelo de gestão apoiado em âmbito ambiental, econômico e social, 

conforme ilustrado na figura 1. 
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Se tratando da dimensão ambiental, a ideia é relativa a utilização dos recursos e a 

geração de resíduos. É fundamental que haja a garantia que o ecossistema sejam resilientes, 

ou seja, continuem com a capacidade de autorreparação.  

No âmbito da dimensão do setor econômico considera-se o aumento da eficiência da 

produção com a proposta da chamada ecoeficiência, ou seja, na otimização de recursos, 

sobretudo recursos como água e minerais. 

No quesito social, refere-se à garantia que a sociedade tenha acesso ao mínimo 

necessário para uma vida digna, de forma que os bens como recursos naturais e energéticos 

sejam consumidos de forma que não cause danos a terceiros, através da delimitação dos níveis 

de acessos a bens materiais (NASCIMENTO, 2011).   

 

Figura 1- Tripé da Sustentabilidade. 

 

FONTE: EcoCasa <http://www.ecocasa.com.br/> Acesso em set. 2015 

 

 

2.2. ECOEFICIÊNCIA 

 

 

O termo ecoeficiência passou a ser conhecido durante a ECO 92, e o seu conceito 

ganhou força com a implementação das ações da Agenda 21. Seu conceito consiste em 

garantir que as atividades de uma organização estejam alinhadas com a otimização máxima de 

seus recursos, ou seja, utilizando o mínimo de recursos naturais possíveis, gerando a menor 

quantidade de resíduos possível. Essas ações garantem a minimização do impacto ambiental 

no ecossistema. (OLIVEIRA, 2007)  
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Pela concepção de Almeida (2002), a ecoeficiência é uma filosofia de gestão 

empresarial incorporada à gestão ambiental. Essa filosofia faz com que a empresa se torne 

mais competitiva devido ao resultado de ações como: redução do consumo de recursos, 

redução do impacto na natureza e melhoria do valor agregado ao produto ou serviço entregue.  

De acordo com o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (CEDS, 

2013), existem sete elementos que podem tornar os negócios de uma empresa mais 

ecoeficientes, sendo eles os seguintes: (1) redução da intensidade de material; (2) redução da 

intensidade energética; (3) redução da dispersão de substâncias tóxicas; (4) aumento da 

reciclabilidade; (5) otimização do uso de materiais renováveis; (6) prolongamento do ciclo de 

vida do produto; (7) aumento da intensidade do serviço. E ainda, o autor afirma que ser 

eficiente deve ser sempre tratado como prioridade dentro de uma instituição, porém agindo de 

forma que inclua sempre a criação de valor econômico, a redução de impactos ambientais e a 

otimização na utilização dos recursos (CEDS, 2013).    

O gráfico a representado na figura 2 relaciona a economia de uma organização com a 

utilização de recursos e com a qualidade de vida. As linhas tracejadas representam o momento 

da implementação da ecoeficiência, e as setas azuis e laranja indicam a sua tendência em 

relação ao tempo. À medida que é reduzida a utilização de recursos e consequentemente 

redução da poluição, é possível notar o aumento na qualidade de vida da sociedade (seta 

laranja), enquanto a economia da organização continua em constante desenvolvimento 

(CEDS, 2013). Ou seja, a implementação da ecoeficiência implica no aumento da qualidade 

de vida da sociedade sem interferência no desenvolvimento da economia no decorrer do 

tempo. 

 

Figura 2- Gráfico da Implementação da Ecoeficiência 

 

FONTE: Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (2013). 



18 
 

 

2.2.1. Construção sustentável  

 

 

A construção sustentável ou também chamada de construção verde, segundo Krunger 

(2016), tem como princípio a redução de impactos ambientais em edificações através de um 

conjunto de técnicas e práticas de um projeto de construção e manutenção. A  

 ilustra alguns princípios para a construção sustentável. 

 

Figura 3 - Princípios da Construção Verde. 

 

 

Fonte: A autora, adaptado de Krunger (2009). 

 

 

2.2.2. Racionalização de recursos 

 

 

A racionalização de recursos é um dos elementos que fazem com que uma instituição 

seja ambientalmente sustentável. A busca pela redução de desperdícios é uma prática cada vez 

mais comum em qualquer ramo de atividade e está diretamente associada à racionalização dos 

recursos, garantindo uma gestão de custos reduzida (ALMEIDA, 2002). 

 

 

2.2.2.1. Uso racional da água 
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A água é um recurso natural presente em todos os tipos de negócio. Pode ser usada 

diretamente no processo como insumo básico na produção ou indiretamente em processos 

administrativos. Dessa forma, todas as organizações podem identificar oportunidades de 

economia em potencial, e cabe à gestão ambiental garantir sua realização.  

No mercado competitivo, a preocupação com o meio ambiente já não é mais um 

diferencial e campanhas para redução de recursos hídricos é uma prática cada vez mais usada 

pelas organizações. Dessa forma, a ação de conscientização vai além dos limites da empresa, 

ampliando a sua abrangência também para a sociedade cuja qual está inserida (OLIVEIRA, 

2007). 

 

 

2.2.2.1.1. Disponibilidade de Recursos Hídricos  

 

 

De acordo com a UNESCO (2016), o consumo de água vem aumentando 

consideravelmente com o passar dos anos, a medida que em mesma proporção a 

disponibilidade de agua no mundo é reduzida. Grande parte desse consumo é devido a 

agricultura, responsável por 70% do consumo total de água no planeta. 

Estima-se que em 2030 a relação entre a disponibilidade de água e a procura será 

reduzida em 40%. No entanto, ações para a eficiência do uso da água são consideradas 

extremamente importantes para que se possa solucionar e mitigar esta projeção.  

Além disso, de acordo com a mesma fonte, projeções até 2050 indicam que cerca de 

20% da população mundial viverá em ambientes expostos a um alto risco relacionado à 

qualidade da água, por decorrência do excesso da demanda bioquímica por oxigênio (DBO), 

bem como pelo excesso de nitrogênio e fósforo. A figura 4 apresenta os índices de risco da 

qualidade da água previsto em cada país.  

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

Figura 4 - Índices de risco da qualidade da água. 

 

FONTE: UNESCO (2016) 

 

De acordo com a projeção pela figura 4 para 2050, o Brasil possui riscos elevados em 

grande parte do país, de maneira que a região onde sofre baixo risco é a região onde apresenta 

o menor índice demográfico. 

O Brasil possui uma grande reserva de água doce, como por exemplo o Aquífero 

Guarani que é considerado uma das maiores reservas de água doce do mundo, o qual faz parte 

de oito estados e três países vizinhos. Sobretudo, estudos apontam que existem ainda assim 

riscos potenciais de contaminação dessas águas em pontos de recarga direta e também de 

afloramento. (ALMEIDA, 2007).    

 

 

2.2.2.1.2. Reúso e aproveitamento de água de chuva  

 

 



21 
 

Segundo Ferreira (2014), o aumento da demanda por recursos hídricos, ocasionada 

pelo acelerado crescimento populacional, aumenta em mesma proporção o despejo de 

resíduos tanto domésticos quando industriais e por consequência, podem gerar graves 

problemas de poluição dos cursos d’água e suas nascentes. Com isso, faz-se necessária a 

buscas por soluções alternativas para a obtenção de água, como por exemplo, a captação de 

águas pluviais e subterrâneas.  

De acordo com Roaf (2009), o sistema de reaproveitamento de águas servidas pode 

utilizar tanto a água da chuva quanto a água já utilizada uma vez no prédio, o seu 

planejamento deve seguir três passos, sendo eles: (1) fazer um breve inventário; (2) 

levantamento dos dados importantes para a situação do projeto; (3) verificar legislação na 

Prefeitura para o tratamento da água.  

O aproveitamento de água de chuva é realizado para fins não potáveis, portanto, 

podendo ser utilizada para o uso em descargas, lavagem de automóveis, limpeza de calçadas, 

ruas e pátios, irrigação de gramados e plantas ornamentais. (TOMAZ, 2008). O sistema de 

captação de água de chuva para fins não potáveis é regido de acordo com a norma brasileira 

ABNT NBR 15.527. A figura 5 representa o esquema de captação de água de chuvas com 

seus componentes. 

O município de Rio das Ostras possui legislação para instalação do sistema de 

captação de água de chuva, sendo obrigatória a instalação em construções com área coberta 

acima de 70m² para que seja aprovado o projeto da construção da mesma. Porém, a lei é 

intitulada como “Programa de Captação e Reúso de Águas Pluviais”, o que não seria correto. 

Segundo Tomaz (2008) os termos reúso e reaproveitamento só devem ser empregados para se 

referir a águas que já foram utilizadas pelo homem para outro tipo de uso, não sendo o caso da 

água de chuva. 

Figura 5 - Esquema de captação de água de chuva. 

 

Fonte: TOMAZ,2008 
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2.2.2.2. Uso racional de energia elétrica 

 

 

Existem variadas práticas que podem ser adotadas para diminuição do desperdício de 

energia elétrica e redução do consumo, como por exemplo, utilizar cores claras nas paredes, 

potencializar a utilização de luz natural, utilizar temporizadores e detectores de passagem, 

substituir as lâmpadas por lâmpadas mais eficientes e sensibilizar os usuários para correta 

utilização dos dispositivos (CEDS, 2013). 

A Lei nº 10.295 de Eficiência Energética tem como objetivo a regulamentação de uma 

Política Nacional de Conservação e o uso racional de energia, ou seja, regulamenta o uso 

eficiente de recursos energéticos e preservação do meio ambiente (BRASIL, 2001). A partir 

desta, surgiu o Programa Brasileiro de Etiquetagem, que obriga fábricas de aparelho 

eletroeletrônicos a adotar uma etiqueta de eficiência energética. A mesma possui informações 

sobre o equipamento, como tipo, fabricante, modelo, indicador de consumo mensal 

(kWh/mês) e informações adicionais, ou no caso de lâmpadas, apenas a faixa do indicador de 

eficiência, conforme a Figura 6 e a Figura 7: 

Figura 6 - Etiqueta de Aparelhos Eletrônicos. 

 

Fonte: INMETRO (2016). 
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Figura 7 - Etiqueta para lâmpadas. 

 

Fonte: INMETRO (2016). 

Os indicadores de eficiências variam em faixas coloridas da letra A até E (ou de A até 

G no caso das lâmpadas), de forma que A é a mais eficiente e as outras menos eficientes. 

Essas etiquetam servem de alerta ao consumidor no momento de aquisição de um produto 

fazendo com que o mesmo opte pela escolha de produtos com mais eficiência energética. 

(INMETRO,2016). 

 

 

2.2.2.2.1. Cenário da energia elétrica  

 

 

A obtenção da energia elétrica pode se dar por diversos meios, sendo de forma 

renovável ou não renovável. Mais de 90% da energia elétrica no Brasil é gerada por meio de 

hidrelétricas, sendo esta uma fonte de energia renovável (ALMEIDA,2002). 

De acordo com o relatório emitido pela ONU (2016), existe um aumento significativo 

da demanda por energia elétrica em países com a economia em desenvolvimento e 

emergentes. Atualmente o setor energético, através da captação de água, representa cerca de 

15% do total mundial. A Figura 8 representa um gráfico que indica que o setor industrial se 

destaca no consumo de energia elétrica, com os maiores índices. Enquanto o setor energético 

é o que tem menor consumo. 
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Figura 8 - Evolução do consumo de energia elétrica (GWh) no Brasil, segundo classes de consumo. 

 

FONTE: ANEEL,2004. 

 

É estimado que o consumo de energia mundial sofra um aumento de mais de um terço 

entre os anos de 2010 e 2035, com isso, haverá por consequência, um aumento na demanda de 

água para a produção de energia elétrica (UNESCO, 2016). 

Hoje no Brasil a cobrança de energia elétrica vem sendo feita através do regime de 

bandeira tarifária, de forma que esse sistema indica na conta de luz se a mesma custará mais 

ou menos de acordo com as condições da geração de energia elétrica. Esse sistema de 

cobrança opera em três escalas, divididas em cores, sendo elas verde, amarela e vermelha. 

Quando opera em cor verde, isso significa que não houve acréscimo na cobrança, a bandeira 

amarela e vermelha, são as que sofrem acréscimo de cobrança de um certo valor em cada 1 

quilowatt-hora (kWh), sendo a vermelha a mais custosa (ENEL, 2016)  

Esse tipo de cobrança vem sendo vista como uma oportunidade de fazer com que o 

consumidor utilize a energia elétrica de forma mais consciente, evitando o desperdício de 

energia elétrica (MME, 2015). 

 

 

2.2.1.5 Energia solar nas edificações 
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O interesse na utilização da energia solar para a geração de energia elétrica em 

edificações vem crescendo no Brasil e no mundo como solução para a escassez de energia e 

como redução de custos com energia elétrica (TORRES,2012). 

A energia solar pode ser utilizada para aquecer água e/ou o ar em edificações, 

conhecido como solar térmico e também para gerar energia elétrica, chamado de sistemas 

fotovoltaicos. No segundo caso, se utiliza painéis fotovoltaicos, os mesmos podem ser ligados 

diretamente a rede ou a baterias (KRUNGER,2016). 

O sistema de energia solar possui vantagens por ser uma energia limpa, renovável, sua 

geração é silenciosa, resiste as condições climáticas, possui fácil manutenção por não 

apresentar partes mecânicas e tempo de vida estimado em mais de 20 anos (FERREIRA, 

2014). 

O referido sistema é composto por painéis fotovoltaicos que possuem uma 

determinada quantidade de células fotovoltaicas conectadas em série. A radiação da energia 

solar incide na célula gerando um fluxo elétrons que se mantém enquanto há radiação solar. A 

intensidade da corrente elétrica é sempre proporcional à radiação incidente (FERREIRA, 

2014). 

 

 

2.3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

A educação ambiental é conceituada como uma dimensão da educação, sendo uma 

prática intencional de âmbito social, implicando no desenvolvimento social dos indivíduos 

com foco do equilíbrio da natureza, sendo uma prática social e de ética ambiental.   

 

A Educação Ambiental envolve o entendimento de uma educação cidadã, 

responsável, crítica, participativa, onde cada sujeito aprende com conhecimentos 

científicos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a 

tomado de decisões transformadoras a partir do meio ambiente natural ou construído 

no qual as pessoas se inserem (MEC,2006, página 2). 

 

 Educação Ambiental no Brasil é regulamentada pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 

1999. De acordo com mesma: 



26 
 

 

 

Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, 

Art. 1º). 

 

Segundo Reigota (2002), a educação ambiental não deve ser vista como apenas uma 

área das ciências biológicas, mas deve ser tratada como um assunto interdisciplinar, com a 

finalidade de proporcionar outros pontos de vistas de acordo com outras disciplinas, afirma 

também que a aplicação da educação ambiental é extremamente importante no contexto do 

ambiente escolar. Além disso, mostra a importância de trazer os problemas da vida cotidiana 

de um aluno para que envolva todos para a busca de soluções.  

 

 

2.3.1. Educação ambiental em Rio das Ostras 

 

 

   O município é reconhecido por haver políticas de preservação ambiental e com o 

objetivo de ampliar as mesmas, foi criado um Centro de Educação Ambiental no ano de 2014. 

O mesmo tem como objetivo desenvolver ações de educação ambiental visando sensibilizar a 

população sobre a necessidade de preservar o meio ambiente, incluindo rios e mananciais, 

principalmente vivendo um momento em que a escassez de água tem sido abordada pela 

mídia (PMRO, 2015).  
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Figura 9 - Centro de Educação Ambiental. 

 

Fonte: PMRO (2016). 

 A cidade de Rio das Ostras é uma das seis cidades no Estado do Rio de Janeiro que 

assinou a carta-compromisso para participar do programa “Cidades Sustentáveis”. A cidade 

foi premiada por suas boas práticas, e isso aumentou a visibilidade de Rio das Ostras para 

aspectos ecológicos (PMRO, 2014).  

 Este programa oferece uma agenda de sustentabilidade urbana aos gestores públicos, 

possuindo indicadores associados a esta agenda e exemplos de casos de boas práticas 

nacionais e internacionais para serem seguidas como referência. Tem como objetivo o 

incentivo ao desenvolvimento das cidades de forma econômica, social e ambientalmente 

sustentável. (Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social) 

 

 

2.3.2. Educação ambiental na educação infantil  

 

 

 Segundo a Lei nº 9795/99 que dispõe sobre a educação ambiental, a mesma deve ser 

componente curricular de todos os níveis do ensino formal como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente, ou seja, aplica-se também a Educação Infantil, podendo ela 

ser em caráter formal ou não formal. 

 É importante principalmente nesta faixa etária trabalhada, a preocupação com a 

linguagem utilizada, de forma que seja de fácil entendimento das crianças. Então, é necessário 

o desenvolvimento de atividades com planejamentos prévios e objetivos bem definidos, 
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buscando proporcionar a descoberta, a criatividade e a construção do conhecimento por elas, 

para que possam ampliar sua visão do mundo (RODRIGUES, 2007). 

 

 

2.3.3. Coleta seletiva    

 

A coleta seletiva é a coleta de resíduos que foram separados de acordo com o material 

que é constituído ou sua composição. Essa coleta deve ser planejada considerando os três elos 

que dependem de sua cadeia, primeiro a destinação e o sistema de coleta, o segundo é como 

chegará ao destino e o terceiro o programa de educação ambiental de forma continuada 

(GONÇALVES, 2003). 

O código de cores utilizadas nos coletores para a separação dos diferentes tipos de 

resíduos é estabelecido pela Resolução CONAMA nº 275 de 25 de abril de 2001 conforme 

indicado na Tabela 1.  

 

 

Tabela 1 - Código de Cores dos Resíduos Sólidos Recicláveis.  

Cor  Material Reciclável 

Azul Papéis / papelão 

Vermelha Plástico 

Verde Vidros 

Amarela Metais 

Preta  Madeira 

Laranja Resíduos perigosos 

Branca Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde 

Marrom Resíduos orgânicos  

Cinza Resíduo geral não-reciclável ou misturado, ou contaminado, não passível 

de separação 

Fonte: CONAMA (2017). 

 

 É importante a sensibilização para o consumo responsável, para que haja sempre a 

menor geração de resíduos possíveis. O consumo sustentável é fortalecido com conceito dos 

“3 Rs”, sendo eles (GONÇALVES, 2003):  
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 Reduzir: redução do desperdício; 

 Reutilizar: utilização de um resíduo de forma distinta antes de descarta-lo;  

 Reciclar: transformação dos resíduos recicláveis em matéria-prima. 

 

 

2.4. FERRAMENTAS DA ENGENHARIA DA QUALIDADE 

 

 

As ferramentas da qualidade são amplamente utilizadas para apoiar decisões na análise 

de problemas, auxiliando na identificação de causas raízes e buscando solucionar os mesmos 

(CARPINETTI, 2010).  

A utilização de tais ferramentas como forma de desenvolver o claro entendimento da 

causa do problema, alinhada ao entendimento da lógica do processo de solução de problemas 

sistemáticos é fundamental para que haja sucesso na melhoria e eficiência dos processos em 

uma organização (MANN, 2010).   

 

 

2.4.1. Diagrama de causa e efeito (Ishikawa) 

 

O diagrama de Ishikawa ou diagrama de causa e efeito ou também chamado diagrama 

espinha de peixe é uma ferramenta da engenharia da qualidade que tem como objetivo o 

levantamento de todas as possíveis causas associadas a um problema que causam um 

determinado efeito (MARSHALL JUNIOR et al, 2006).  

De acordo com a Figura 10 o problema é representado na exterminada direita do 

diagrama. As possíveis causas devem ser agrupadas por categorias sendo elas: máquina, meio 

de medição, método, meio ambiente, matéria-prima e mão-de-obra (MARSHALL JUNIOR et 

al, 2006). 

A elaboração do Diagrama de Ishikawa deve seguir os seguintes passos (WERKEMA, 

2013): 

1. Definição do problema a ser analisado; 

2. Levantamento de todas as possíveis causas para o problema; 
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3. Classificar as causas levantadas no diagrama e agrupar conforme seu critério. Os critérios 

são divididos nos itens: mão-de-obra, matéria-prima, método, máquina, meio de medição 

e meio ambiente; 

4. Identificar as causas que tem relevância no problema para elaboração dos planos de ação. 

Figura 10 - Diagrama de Ishikawa. 

 

Fonte: A autora. 

2.4.2. Matriz de priorização por esforço x benefício  

 

A matriz de priorização é uma ferramenta para a seleção de ações a partir de critérios 

de comparação pré-estabelecidos. É comum a utilização dessa ferramenta quando existe forte 

relação entre as ações propostas (MARSHALL JUNIOR et al, 2006). 

A matriz de priorização por “esforço x benefício” é uma ferramenta que garante a 

execução das ações conforme seu grau de importância. É uma matriz de fácil entendimento 

que avalia o nível de esforço e o ganho obtido após sua implementação. Com esse recurso é 

possível identificar as ações que tem de fato maior benefício com o menor esforço, 

classificando as oportunidades como ganho rápido ou ações inviáveis (WERKEMA, 2013). 

A utilização desta ferramenta possibilita estabelecer o grau de prioridade para cada 

tipo de melhoria, classificando suas atividades conforme um plano de implementação: a curto, 

médio ou longo prazo (MANN, 2010). 
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia do projeto foi composta por Pesquisa Bibliográfica e um estudo de 

caso realizado na Escola Municipal Alberto Jorge, onde a pesquisa bibliográfica foi realizada 

para embasar teoricamente o estudo de caso.  

A aplicação da metodologia foi estruturada em cinco macro etapas, sendo elas: (1) 

conscientização, (2) sugestão, (3) desenvolvimento, (4) avaliação e (5) conclusão. A 

metodologia tem como característica, abordagem quantitativa e/ou qualitativa e espera-se 

como tipo de conhecimento a geração de um modelo que indique como deveria ser o processo 

com a implementação da proposta, buscando não necessariamente soluções ótimas, mas sim 

soluções satisfatórias que sejam suficientemente adequadas ao projeto. 

Este projeto seguirá as etapas descritas sendo elas macro etapas subdivididas em 

outras subetapas, adequadas à proposta do mesmo. O fluxograma na Figura 11 resume as 

etapas. 
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Figura 11 - Fluxograma de etapas do projeto. 

 

Fonte: A autora. 

 Todas as etapas e suas referidas subetapas serão destrinchadas nas próximas seções. 

 

 

3.1. ETAPA 1: CONSCIENTIZAÇÃO 

 

 

 Esta etapa consiste primeiramente na identificação da instituição onde o projeto será 

desenvolvido e qual o problema a ser solucionado. Em seguida, devem-se estabelecer os 

objetivos (o geral e os secundários) a serem atingidos e a partir de então, determinar os 

principais envolvidos no projeto. 

ETAPA I: 
CONSCIENTIZAÇÃO 

•  Identificação de objetivos a partir do problema; 

•Objeto de Estudo: Identificação do local a ser implementado; 

ETAPA II: 

SUGESTÃO . 

 

•Levantamento Bibliográfico 

•Diagrama de Ishikawa: Levantamento das causas; 

•Levantamento de melhorias; 

•Possíveis propostas de melhorias; 

 

 

FASE III: 
DESENVOLVIMENTO 

•Levantamento de dados de consumo de água , energia elétrica e papel. 

•Desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental. 

 

 

ETAPA IV: 
AVALIAÇÃO 

•Matriz "Esforço x Benefício": Análise das melhorias; 

•Análise da viabilidade da implementação das ações de otimização de utilização de recursos;  

•Mensuração da redução do consumo.  

ETAPA V: 
CONCLUSÃO  

•Proposta do Modelo de Escola Ambientalmente Sustentável.  
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3.1.1. Objeto de estudo 

 

 

Nesta subetapa, faz-se uma análise quantitativa e qualitativa, descrevendo o local onde 

o projeto será aplicado e todos os envolvidos no mesmo, conforme itens descritos abaixo.  

1- Característica da instituição; 

2- Horário de funcionamento; 

3- Identificação do local (cidade, bairro); 

4- Identificação dos principais envolvidos (levantamento quantitativo e qualitativo); 

5- Levantamento das instalações físicas da instituição. 

 

 

3.2. ETAPA II: SUGESTÃO 

 

 

A etapa II, de acordo com Lacerda et al. (2013) tem como finalidade o levantamento 

de todas as possíveis formas de resolução do problema, as quais serão priorizadas ou 

eliminadas em uma etapa futura do projeto. Porém, antes disso se faz necessário o 

levantamento das principais causas na seção seguinte, bem como o levantamento 

bibliográfico.  

 

 

3.2.1.  Levantamento bibliográfico 
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 Nesta fase, é feita a busca de materiais como livros, artigos, sites, dissertações e teses 

que embasaram a parte teórica do projeto. Sendo feito um levantamento bibliográfico 

buscando os principais conceitos necessários para o desenvolvimento do projeto. 

 

 

3.2.2. Diagrama de Ishikawa  

 

 

Nesta etapa o diagrama de Ishikawa é aplicado como forma de diagnóstico das causas 

e efeitos do problema. 

Para melhor entendimento do problema em questão, serão elaborados diversos 

diagramas de Ishikawa, levantando todas as possíveis causas para o alto consumo de cada 

recurso (água, energia elétrica e papel) na escola em estudo. 

 

 

3.3. ETAPA III: DESENVOLVIMENTO 

 

 

3.3.1.  Levantamento de dados 

 

 

Considerando que o problema a ser tratado neste projeto é o alto consumo de recursos 

e/ou desperdício dos mesmos, nesta etapa o levantamento de dados deve ser realizado para 

três recursos: água, energia elétrica e papel, conforme as seções a seguir: 

 

 

3.3.1.1. Levantamento de equipamentos hidrossanitários 

 

 

O levantamento de equipamentos hidrossanitários deve ser feito de forma qualitativa e 

quantitativa. Primeiro é feito um mapeamento de todos os equipamentos e a quantidade dos 

mesmos, após esse mapeamento, deve ser levantada as referidas vazões se tratando de 
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torneiras e chuveiro; e o volume de água das descargas dos vasos sanitários e mictórios 

especificadas pelo fornecedor.  

 

 

3.3.1.2. Monitoramento e consumo de água  

 

 

 Serão feitos o monitoramento e o inventário do consumo de água de um determinado 

período de tempo, através disso, poderá ser obtido o consumo médio de água mensal, a 

demanda média, os meses com maior e menor consumo, e valores para o cálculo do 

percentual de redução proposto pelo projeto  

 

 

3.3.1.3. Levantamento de equipamentos consumidores de energia elétrica 

  

 

O levantamento de equipamentos consumidores de energia deve ser feito de forma 

qualitativa e quantitativa. Primeira etapa é mapear todos os equipamentos especificando a 

quantidade dos mesmos. Após esse mapeamento, devem ser levantadas as potências (kWh) 

especificadas pelo fornecedor. 

 

 

3.3.1.4. Levantamento do consumo de energia 

  

 

O consumo de energia deve ser registrado através de contas de consumo enviadas pela 

fornecedora de energia elétrica. A partir do levantamento feito para um determinado período 

de tempo, os dados deverão ser dispostos em uma tabela e a partir dela um gráfico será 

plotado.  

  

 

3.4. ETAPA IV: AVALIAÇÃO 
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Nesta etapa, serão levantadas todas as possíveis ações de melhorias para a redução de 

consumo de recursos. Porém algumas ações podem ser consideradas não adequadas para a 

implementação devido ao alto custo, dificuldade de instalação, ou baixo benefício. Para 

selecionar as melhores soluções será utilizada a matriz de “esforço x benefício”, definindo o 

grau de priorização necessário para cada ação levantada. 

Conforme descritas a segui, as ações de melhorias serão divididas em qualitativas e 

quantitativas, sendo respectivamente, estruturais e comportamentais.  

 

 

3.4.1. Ações de melhorias estruturais 

 

 

 As medidas de melhorias estruturais tomadas propõem a redução do consumo de 

recursos e do desperdício independente da conscientização do usuário. Nesta etapa será feito 

um estudo de equipamentos que possuem um melhor desempenho em relação aos 

equipamentos instalados no prédio. 

 

 

3.4.2. Educação ambiental  

 

 

Nesta fase será feito um plano de educação ambiental, com auxílio da equipe 

pedagógica, o qual será inserido aos planos de aula das turmas. O mesmo, deve estar 

adequado a faixa etária ministrada na escola para garantir resultados em sua aplicação. O 

plano incluirá palestras, atividades, mostra de vídeos e oficinas.  

Também será utilizada a técnica de inserir adesivos de conscientização em 

determinados locais como: interruptores, torneiras, máquinas fotocopiadoras e descargas, 

como forma de alertar os usuários para minimização de desperdícios de recursos.  

 

 

3.4.3. Priorização das ações de melhoria  
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 Após o levantamento de todas as melhorias, as mesmas serão qualificadas pelo 

esforço de implementá-las e o grau de benefício das mesmas, através da aplicação da matriz 

de priorização. O resultado dessa matriz irá priorizar as ações, categorizando-as desde 

medidas de ganho rápido e até medidas inviáveis. 

 

 

3.5.  ESTIMATIVA DA REDUÇÃO DO CONSUMO 

 

 

Nesta etapa é feita a estimativa da redução de recursos para cada recurso tratado no 

projeto. 

 

 

3.5.1. Estimativa de redução do consumo de água 

 

 

Considerando o cenário proposto após a utilização da matriz “esforço x benefício” 

para a implementação das melhorias. Será analisada a porcentagem de redução apresentada 

por cada equipamento conforme as especificações técnicas fornecidas pelo fabricante. Com 

isso, poderá ser calculada a estimativa em porcentagem da redução total esperada no consumo 

de água. 

 

 

3.5.2. Estimativa de redução do consumo de energia 

 

 

A técnica de análise de dados para estimar a porcentagem de redução do consumo de 

energia será feita através de análise documental, fornecida pelos fabricantes dos 

equipamentos, através da comparação entre o consumo (kWh) especificado dos equipamentos 

utilizados no cenário atual e o consumo (kWh) especificado pelo fabricante dos equipamentos 

propostos para o cenário ideal.  
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3.5.3. Índice de redução do consumo de papel  

 

 

O consumo de papel será medido após a implementação das melhorias propostas pelo 

projeto onde o mesmo será feito através do controle de estoque mensal.  

 

 

3.5.4. Análise da aplicação do plano de educação ambiental 

 

 

A avaliação da implementação do plano de educação ambiental deverá ser feita de 

forma contínua e qualitativa, durante o desenvolvimento do projeto. Sendo ela feita a partir da 

observação comportamental de todos os envolvidos e também através de atividades propostas 

aos alunos sempre adequadas a sua faixa etária. 

 

 

3.6. ETAPA V: CONCLUSÃO 

 

 

Nesta etapa será apresentado o modelo de escola ambientalmente sustentável com 

soluções consideradas satisfatórias para a realidade da instituição. Através do modelo, será 

informado o percentual de ganho esperado ao se implementar as todas as ações. 
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4. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA  

 

 

4.3.1.3. OBJETO DE ESTUDO  

 

 

O projeto foi realizado na Escola Municipal Alberto Jorge, localizada no bairro 

Reduto da Paz, no município de Rio das Ostras no estado do Rio de Janeiro. A escola atende 

alunos na faixa etária de três a seis anos, sendo a maioria das turmas do ciclo da Educação 

Infantil. 

Apresenta em suas instalações, 9 salas de aula, sendo 4 delas salas modulares 

(containers). Além disso, possui 6 banheiros, cozinha, refeitório, almoxarifado, sala de 

recursos multifuncionais, secretaria e diretoria. Possui também uma área externa com jardim. 

 A escola possui 420 alunos matriculados e 42 funcionários, dentre eles professores, 

auxiliar de serviços gerais, merendeiras e agentes administrativos. A mesma funciona em dois 

turnos, manhã e tarde, e seu horário de funcionamento de 7:00 às 18:00.  

 

 

4.3.1.4. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PARA OS RECURSOS HÍDRICOS  

 

 

Nesta etapa será aplicada as etapas propostas pela metodologia do estudo para a 

redução do consumo de água na escola. 

 

 

4.1.1. Análise de causa raiz para o alto consumo de água 

 

 

No diagrama da figura 12, o problema considerado foi o alto consumo de água na 

escola, portanto foram listadas possíveis causas como vazamentos nas tubulações, ausência de 

reguladores de vazão e falta de manutenção preventiva nos equipamentos. 
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Figura 12 - Diagrama de Ishikawa - Alto consumo de água. 

 Fonte: A autora. 

 

 

4.1.2.  Levantamento de equipamentos hidrossanitários 

 

Nesta etapa foi feito o levantamento qualitativo e quantitativo dos equipamentos 

hidrossanitários conforme a tabela 1:  

 

Tabela 1 - Equipamentos Hidrossanitários.  

Descrição Quantidade 

Vasos sanitários (adultos) 5 

Vasos sanitários (infantis) 5 

Torneiras 14 

Chuveiro 1 

Mictório 1 

Fonte: A autora. 
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Como é ilustrado na figura 13, todas as descargas são do tipo caixa suspensa, de forma 

que é acionada puxando-se o cordão, liberando então toda a água contida na caixa. 

Figura 13 - Tipo de descarga. 

 

Fonte: A autora. 

 

As torneiras são do tipo convencional, abertura e fechamento manual, conforme 

Figura 14. 

Figura 14 - Tipo de torneira. 

 

 

Fonte: A autora. 
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4.1.3. Levantamento do  consumo de água 

 

 

Nesta etapa do projeto foi feito um levantamento do histórico de consumo de água do 

ano de 2016. A escola não recebe água canalizada da prestadora de serviço de distribuição de 

água, de forma que a água é entregue na escola através de caminhões-pipa que abastecem uma 

cisterna de 15000 litros. A medição da água é feita através de uma régua, onde a cisterna 

cheia (15.000 litros) equivale a 1,10 metros na régua. Dessa forma calculou-se o consumo 

mensal de água.  

Para os meses de fevereiro a novembro de 2016, foi feito o consumo de água per 

capita, ou seja, o consumo por indivíduo.  

Além disso, foi feito através de observação em campo, o monitoramento do consumo, 

para analisar onde estão os principais focos de desperdício de água.  

Segundo Roaf (2009), os vasos sanitários são responsáveis de 30 a 40% do consumo 

total de água. As torneiras podem ser responsáveis em potencial por desperdício de água, de 

maneira que, podem ser esquecidas abertas ou simplesmente pelo fato de ficarem abertas além 

do tempo necessário.  

O gráfico da figura 15 ilustra o consumo de água durante o ano de 2016.  

 

Figura 15 - Gráfico do consumo mensal de água em litros. 

 

Fonte: A autora. 
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O consumo médio mensal de água no ano de 2016 foi de 56.988,64 L/mês.  

 

 

4.1.4. Levantamento de melhorias 

 

 

Nesta etapa foi feito o levantamento de equipamentos e medidas alternativas para a 

redução de consumo de água. 

 

 

4.1.4.1. Equipamentos hidrossanitários  

 

Tabela 2 - Equipamentos hidrossanitários.  

Equipamento 

atual 

Consumo 

médio 

Equipamento 

proposto 

Consumo 

médio 

Percentual de 

redução (%) 

 

Torneira 

(Cozinha) 

 

9,39 L/min 

Arejadores 5,74 L/min 

 

61% 

Redutor de 

Vazão 

2 a 6 L/min Até 75% 

Torneira 

(Banheiro) 

 

8,15 L/min 

Arejadores 4,43 L/min 52% 

Redutor de 

vazão 

2 a 6 L/min Até 75% 

Caixa de 

descarga 

elevada 

 

6 

litros/descarga 

Inserção de 2 

garrafas pet de 

500ml cada 

 

5 

litros/descarga 

 

16,7% 

 

Mictório 

 

4litros/uso 

Válvula de 

fechamento 

automático 

 

1 litro/uso 

 

75% 

Chuveiro 8 L/min Redutor de 

Vazão 

2 a 6 L/min Até 75% 

Fonte: A autora. 
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Considerando que a média da redução de consumo com a implementação das melhorias em 

equipamentos hidrossanitários está entre 16,7 e 75% e que a média de consumo da escola é de 

56.988,64 L/mês, sendo a tarifa praticada de abastecimento no município de 0,0292 R$/m³.  

Considerando os cenários de 10%, 30% e 50% de redução de consumos seriam obtidas as 

seguintes economias: 

 10% de redução : 5698,86 L/mês seriam R$ 166,40 economizados. 

 30% de redução : 17096 L/mês seriam R$ 499,20 economizados. 

 50% de redução: 28494,32 L/mês seriam R$ 832,03 economizados. 

 

 

4.1.4.2. Captação de água de chuva 

 

  

De acordo com a lei nº1402/2009 que regulamenta o sistema de captação de água de 

chuva no município o volume do reservatório é obtido multiplicando a área de cobertura por 

30 litros. Considerando que a área de cobertura do telhado é 624,44 m², o volume do mesmo 

deverá ser de 18.733 litros.  

 

 

Cálculo da estimativa do consumo de água não potável: 

 

Para o cálculo foram considerados a capacidade total de pessoas na escola e a frequência dos 

eventos de acordo com a rotina observada na escola. 

 

                                     ((     
  

  
       )      )    

     ; 

Onde, volume =((Área da horta x Quantidade de litros/m² x Quantidade de dias do 

evento no mês)/1000) x Quantidade de vezes ao dia. 

                                 ((          
  

  
       )      )  

      

Onde, volume = (Área do pátio x Quantidade de litros/m² x Quantidade de dias do 

evento no mês)/1000. 
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                                           ((     
  

  
       )  

    )        

Onde, volume = (Área do banheiro em m² x litros/m²x quantidade de dias do evento 

no mês)/1000 

                                                        ((        
  

  
 

      )      )         

Onde, volume = (Área total do refeitório e cozinha x litros/m² x quantidade de dias 

)/1000 

                                                  ((            
  

        
 

      )      )         

Onde, volume= (Quantidade de usuários x Litros/descarga x quantidade de dias do 

evento)/1000. 

 

Total de água não potável = 61,7 m³/mês 

 

O método de Rippl é um dos métodos sugeridos na norma ABNT NBR 15.527 para o 

cálculo do volume de reservatório, considerando uma demanda de 61,7m³/mês de água não 

potável, de acordo com o método como se observa na Figura 16, o volume para garantir total 

autonomia do sistema seria de 233m³ o que seria um valor superestimado. Comparando com a 

lei municipal este valor estaria muito acima do dimensionado conforme estabelece a mesma 

que seria de 18,73m³.  O método de cálculo de acordo com a lei municipal não considera o 

histórico de índice de pluviosidade na região onde está inserido o município, levando em 

consideração somente a área de captação. 
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Figura 16 - Método de Rippl. 

 

Fonte: A autora. 

  

A Figura 17 ilustra a fachada lateral da escola, onde pode-se observar a extensão do 

telhado onde deverá ser instalada a calha para a captação da água de chuva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses

Chuva

média

mensal 

(mm)

Demanda

constante

mensal 

(m3)

Área da

captação 

(m²)

Volume

de chuva

mensal (m³)

Diferença

entre os

volumes da

demanda –

vol. de chuva

Col.3 – col. 5 

(m³)

Diferença

acumulada

da coluna 6

dos valores

positivos (m³)

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 Coluna 7

Janeiro 124 61,7 624,44 62 0 0

Fevereiro 100 61,7 624,44 50 12 12

Março 102 61,7 624,44 51 11 23

Abril 92 61,7 624,44 46 16 38

Maio 71 61,7 624,44 35 26 65

Junho 41 61,7 624,44 20 41 106

Julho 41 61,7 624,44 20 41 147

Agosto 42 61,7 624,44 21 41 188

Setembro 62 61,7 624,44 31 31 219

Outubro 95 61,7 624,44 47 14 233

Novembro 127 61,7 624,44 63 -2 231

Dezembro 159 61,7 624,44 79 -18 213

Total 1056

Reservatório 233m³

Método de Rippl

Coluna 8

Obs.
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Figura 17- Fachada Lateral. 

 

Fonte: PMRO. 

 

 

A Figura 18 representa a área de combertura da escola , o telhado é constituído de 

telhas de cerâmica e possui uma área total de 624,44m². 

 

Figura 18 - Planta da área de cobertura da escola. 

 

Fonte: PMRO. 
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4.3 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PARA OS RECURSOS ENERGÉTICOS 

 

Nesta seção serão aplicados os métodos propostos na metodologia do estudo para o 

levantamento de melhorias evitando o alto consumo e desperdício de energia elétrica, bem 

como a utilização de fontes energéticas alternativas. 

 

4.3.2. Análise de causa raiz para o alto consumo de energia elétrica 

 

 

O problema considerado para a elaboração do diagrama de Ishikawa foi o alto 

consumo de energia elétrica, e nele estão listadas todas as possíveis causas, como por 

exemplo: utilização de equipamento obsoletos com alto consumo, falta de conscientização dos 

funcionários, ausência de fotocélula, entre outras. 
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Figura 19 - Diagrama de Ishikawa - Alto consumo de energia elétrica. 

 

Fonte: A autora. 

 

4.3.2.1.  Levantamento de equipamentos consumidores de energia elétrica 

 

 

Nesta fase foram identificados todos os equipamentos que consomem energia elétrica 

na escola. Os mesmos estão dispostos na tabela 3.  

 

Tabela 3- Equipamentos consumidores de energia elétrica.  

Descrição Quantidade 

Lâmpada Tubular 40w  126 

Ar condicionado 8 

Filtro  1 

Bebedouro 1 

Ventilador de Parede 9 

Ventilador de teto 12 
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Computador  5 

Impressora Multifuncional 5 

Telefone 1 

Geladeira 1 

Freezer 2 

Liquidificador Industrial 1 

Caixa Amplificadora 1 

Fonte: A autora. 

 

Verificou-se que as salas de aula modulares são responsáveis por consumir grande 

parte da energia elétrica, pois, são climatizados por dois aparelhos de ar condicionado e 

possui um total de 18 lâmpadas, enquanto que, uma sala de aula no prédio principal da escola 

está equipada com 4 lâmpadas e por ventiladores.  

 

 

Figura 20 - Sala do tipo modular. 

 

Fonte: A autora. 
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Figura 21 - Sala de aula de alvenaria no prédio principal. 

 

Fonte: A autora. 

 

4.3.2.2. Monitoramento e consumo de energia elétrica 

 

 

 O consumo de energia foi registrado através de contas enviadas pela fornecedora de 

energia elétrica. Foi levantado o consumo de energia do período de fevereiro de 2015 até 

agosto de 2016. Os valores foram dispostos em uma tabela e a partir dela foi feito um gráfico 

para análise da tendência do consumo.  

 

Figura 22 - Gráfico do consumo mensal de energia elétrica em kWh. 

 

Fonte: A autora 
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A média mensal do consumo calculada para o período foi de 4556 kWh. 

 

4.3.2.3. Levantamento de melhorias nos recursos energéticos  

 

 

Nesta etapa foram analisados todos os equipamentos consumidores de energia elétrica 

e buscou-se equipamentos ou dispositivos que garantissem a eficiência energética para serem 

substituídos ou instalados, sem causar prejuízo ao conforto do usuário, mantendo ou 

superando o nível de qualidade.   

 

 

A) Substituição de lâmpadas  

 

 

A sugestão de substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED foi 

motivada devido as diversas vantagens apresentadas pela mesma como: maior eficiência 

energética, ciclo de vida 4 vezes maior, pode ser descartada em lixo comum pois mercúrio em 

sua composição, pode ser dimerizada, não atrai insetos, não emite radiações UV e não aquece. 

(INMETRO,2013) 

Primeiro foi identificado o tipo de lâmpada utilizada na escola, sendo ela do tipo 

tubular de 40W e em seguida a lâmpada do tipo LED que é equivalente a mesma, conforme a 

Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Equivalência de lâmpadas.  

Fluorescente tubular LED 

Tubular T8 16W/18W Tubular T8 9W 

Tubular T10 20W Tubular T8 12 W 

Tubular T8 32W/36W/40W Tubular T8 18W 

Tubular T12 HO110W Tubular T8 HO 40W 

Fonte: INMETRO(2016). 
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Após identificar o tipo de lâmpada LED equivalente, foi realizado o orçamento em 

quatro distribuidoras de lâmpadas de especificação LED T8 18 W, os preços variaram entre 

R$ 23,90 e R$ 52,90.  

Para fins de cálculos do custo de investimento, será utilizado o preço de mercado mais 

atrativo, ou seja, R$ 23,90. 

Considerando que o total de lâmpadas na escola é de 126 lâmpadas, o investimento 

para a substituição das lâmpadas custará em média R$ 3.011,40.  

 

 

B) Instalação de fotocélula 

 

 

Foi identificado desperdício de energia elétrica na área externa da escola, visto que o 

procedimento pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para o fechamento da 

unidade orienta que as lâmpadas permaneçam acesas no período noturno por questões de 

segurança.   

Um sistema de controle de iluminação implantado com a instalação de fotocélulas 

ligadas às lâmpadas externas da mesma resultaria na redução imediata do consumo de energia 

elétrica, visto que garantiria que as luzes permanecessem desligadas enquanto houvesse luz 

solar nos fins de semana e também no período compreendido do horário de fechamento da 

unidade escolar e o anoitecer e o período do amanhecer o a abertura da escola, onde as luzes 

são acesas e apagadas.  

Em média cada lâmpada consome energia desnecessariamente 2h por dia de segunda a 

sexta e 12h por dia durante o fim de semana.  

A média de preço de um sensor de fotocélula é de R$ 15,00, sendo um investimento de 

baixo custo. 

O consumo mensal médio de kWh médio é de 806,4 kWh/mês e sendo o valor cobrado 

por kWh é de R$ 0,86413, logo o valor gasto médio mensal pelas lâmpadas é de R$ 696,83. 

A substituição por lâmpadas LED reduzirá em 55% o consumo, então a redução de 

custo passará a ser em média R$ 383,25. 
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C)  Sistema fotovoltaico 

 

 

A substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED, a instalação de 

fotocélulas e boas práticas para o consumo consciente, são ações propostas para a redução do 

consumo e desperdício de energia tratada neste projeto. Nesta etapa, será proposta a instalação 

de um sistema de energia limpa e renovável, conforme ilustrado na  

 

 

Figura 23, com objetivo de redução de custos e impactos ambientais, sendo esta a 

geração de eletricidade através de um sistema de energia solar fotovoltaica.  

 

 

 

Figura 23- Ilustração de um projeto instalado pela empresa SolarGrid. 

 

Fonte: SolarGrid. 
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Para o estudo da proposta de instalação da mesma na unidade escolar, foram feitos 

orçamentos em duas empresas. Considerando uma média mensal de 4.500 kWh.  

Tabela 5 - Tabela comparativa entre as empresas cotadas.  

 SolarGrid NeoSolar 

Percentual de energia solar 98,68% 93% 

Potência total 35,91 kWp 35,20 kWp 

Geração Estimada 4393 kWh/mês 4348 kWh/mês 

Base de Consumo por mês 4552 kWh 4552kWh 

Custo de investimento R$ 207.873,41 R$ 221.268,23 

Garantia do Inversor 5 Anos 7 anos 

Marca do Inversor Fronius ou ABB Fronius 

Garantia dos Módulos FV 25 anos 25 anos 

Garantia da Estrutura 12 anos 12 anos 

Fonte: A autora. 

A empresa SolarGrid apresentou a melhor proposta, visto que apresenta o menor custo 

de investimento, representando uma economia em torno de R$20.000,00 e apresentando 

especificações iguais ou superiores em relação a outra empresa.  

As duas empresas apresentam formas de pagamento parcelado, porém, a empresa 

NeoSolar apresentou mais facilidades no pagamento, como parcelas para pagamento em 10 

meses, sem juros.  

A Figura 24, ilustra a disposição das placas solares sobre o telhado da escola. Esse 

dimensionamento foi realizado pela empresa SolarGrid, a área do telhado foi suficiente para a 

área dimensionada de placas necessárias.  
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Figura 24 – Disposição das Placas solares. 

  

Fonte: SolarGrid. 

 

 

 

 

Figura 25 - Payback da instalação do projeto de energia solar. 

 

Fonte: SolarGrid. 
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O Payback do projeto é de oito anos, ou seja, a partir de oito anos o projeto de 

instalação será quitado e haverá retorno financeiro durante dezessete meses, pois, o sistema é 

projetado com uma vida útil de vinte e cinco anos.  

Considerando durante os anos após a instalação a tarifa de energia poderá sofrer 

reajustes e também com a implementação de ações de melhorias propostas por esse projeto o 

consumo mensal de energia poderá diminuir ao longo do tempo, podendo gerar créditos de 

energia com a empresa fornecedora, pois a instalação do sistema permite que toda a energia 

que não é utilizada pelo estabelecimento seja “devolvida” a rede gerando então créditos que 

serão descontados nos meses seguintes.  

 

 

4.4. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PARA O CONSUMO DE PAPEL 

 

 

Nas seções a seguir será descrita a implementação da metodologia para a redução do 

consumo e desperdício do papel. 

 

4.4.1. Análise de causa raiz para o alto consumo de papel 

Nesta etapa foi aplicada a ferramenta do diagrama de causa e efeito para o 

levantamento das possíveis causas para o alto consumo de papel conforme a Figura 26.  
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Figura 26 - Diagrama de Ishikawa - Alto consumo de papel. 

 

Fonte: A autora. 

 

 

4.4.2. Levantamento do consumo de papel 

 

 

O quantitativo de consumo de papel foi realizado através do controle de estoque das 

resmas, contendo 500 folhas cada uma. Foi feito o inventário de todo o período letivo do ano 

de 2016 conforme a Tabela 6. 
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Tabela 6 - Consumo de papel.  

Mês Quantidade de resmas 

Fevereiro 9 

Março 10 

Abril 12 

Maio  11 

Junho 12 

Julho  13 

Agosto 10 

Setembro 13 

Outubro 12 

Dezembro 9 

Fonte: A autora. 

 

4.4.3. Levantamento de melhorias 

 

 

As melhorias identificadas para a causa do alto consumo de papel, foram inseridas na 

educação ambiental pois todas são atribuídas ao comportamento do usuário, como por 

exemplo, o procedimento de manuseio de máquinas fotocopiadoras ou impressoras e também 

pela falta de limite do uso.   

 

 

4.5. EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

 

4.5.1. Capacitação e sensibilização dos profissionais da escola  

 

 

Esta etapa do projeto, teve como objetivo a sensibilização de toda a equipe que atua na 

unidade escolar, de forma que todos pudessem conhecer e entender a importância da cada um 

para o sucesso do projeto.  
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Considerando que este projeto preconiza a eliminação de desperdício, e que parte 

desse desperdício se dava pela ação dos funcionários, devido à falta de capacitação, 

conhecimento ou conscientização ambiental, foi convocada uma primeira reunião com a 

participação de a equipe. 

Uma das ações implementadas para a aplicação do plano de educação ambiental, foi a 

realização de um comitê onde após a apresentação dos problemas foram discutidas possíveis 

soluções, onde todos os participantes apontaram sugestões que foram fundamentais para a 

elaboração do manual de boas práticas conforme a Tabela 7.  

 

Tabela 7 - Manual de boas práticas na escola.  

Manual de Boas Práticas para combate ao desperdício de Consumo de Recursos 

Desperdício de Água 

 Definir um responsável para verificar periodicamente vazamentos em torneiras, vasos 

sanitários, bebedouro, chuveiros e outros; 

 Garantir que os alunos fechem a torneira ao escovar os dentes; 

 Responsável pela ronda durante o para verificar possíveis torneiras abertas; 

 Antes de lavar a louça garantir que os pratos sejam raspados eliminando resíduos; 

 Colocar panela de molho antes de lavar; 

 Não regar o jardim ou a horta nos horários mais quentes do dia; 

Desperdício de Energia Elétrica 

 Desligar os computadores no horário de almoço; 

 Desligar o monitor do computador ou colocá-lo em modo de economia de energia, quando 

não estiver no ambiente; 

 Apagar as luzes e ventiladores ao sair do ambiente; 

 Acender luzes e ventiladores somente quando necessário; 

 Manter portas e janelas fechadas ao utilizar o ar condicionado, impedindo a entrada de ar do 

ambiente externo; 

 Utilizar o termostato do aparelho de ar condicionado; 

Desperdício de Papel (Ofício/A4) 

 Armazenar de forma correta (sempre em local seco e de forma que não seja amassado); 

 Seja inserido na máquina de forma que seja impressa primeiro a face indicada na embalagem 
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do papel conforme o fabricante; 

 Definir o (os) responsável (eis) pelas cópias e/ou impressões; 

 Definir o limite de cópias e/ou impressões por professor semanalmente; 

 Funcionamento de impressoras e máquinas fotocopiadoras somente com senha; 

 Sempre que possível imprimir no formato frente e verso; 

 Fazer uma cópia teste antes de fazer a cópia de uma atividade para toda a quantidade 

solicitada. 

 Reutilizar folhas impressas como rascunho 

Fonte: A autora. 

 

Para concepção de uma escola ecoeficiente é fundamental que todos os envolvidos no 

projeto sejam sensibilizados com conceitos de práticas sustentáveis, adquirindo hábitos para a 

total eliminação de desperdícios, hábitos esses que ultrapassarão os limites da aplicação deste 

projeto, pois se tornarão práticas do dia-a-dia não só no ambiente de trabalho, mas também 

em suas casas. 

 

 

4.5.2. Projeto de coleta seletiva na escola 

 

 

Foi implantado na escola um projeto de coleta seletiva na escola, tornando-a um ponto 

de coleta e separação de resíduos recicláveis, chamado de “eco-ponto”. O projeto foi dividido 

em algumas etapas que serão descritas a seguir: 

 

 

A) SENSIBILIZAÇÃO DOS ALUNOS SOBRE A COLETA SELETIVA  

 

Os alunos receberam uma palestra com dinâmicas, conforme ilustrado na Figura 

27, para que fossem sensibilizados a respeito da importância da coleta seletiva e para que 

eles fossem agentes multiplicadores, ou seja, responsáveis por sensibilizar outras pessoas 

fora do ambiente escolar, principalmente suas famílias. 
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Figura 27 - Palestra sobre reciclagem com alunos. 

 

Fonte: A autora. 

 

Na Figura 28 observamos os coletores devidamente identificados conforme a cor de 

cada tipo de resíduo reciclável. 

 

Figura 28 - Coletores para separação dos resíduos. 

 

Fonte: A autora. 



63 
 

B) OFICINA DE REUTILIZAÇÃO 

 

Os alunos foram submetidos a uma oficina de reutilização de resíduos onde teve 

como objetivo mostrar a importância da coleta seletiva e do reaproveitamento de resíduos.  

 

Figura 29 - Oficina de Reutilização. 

 

 

Fonte: A autora. 

 

C) ECO-PONTO 

 

 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca (SEMAP), através do Centro de 

Educação Ambiental de Rio das Ostras (CEDRO), firmou parceria com a empresa 

TerraCycle, empresa líder em reciclagem de resíduos de difícil reciclabilidade. O CEDRO 

está cadastrado para a participação em três programas de reciclagem financiados por algumas 

marcas, sendo eles:  

 

 Programa Nacional de Reciclagem de Saúde Bucal  

Coleta de escovas de dente e tubos de creme dental. 

 Programa Nacional de Reciclagem de Esponjas 

http://www.terracycle.com.br/pt-BR/brigades/brigada-de-saude-bucal.html
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Coleta de esponjas de uso doméstico. 

  Programa Nacional de Reciclagem de Instrumentos de Escrita  

Coleta de materiais de escrita, sendo eles: lápis grafite, lápis de cor, lapiseiras, canetas, 

canetinhas, borrachas, apontadores, destaca-texto, marcadores permanentes e marcadores para 

quadro branco.  

A escola foi cadastrada como escola-parceira, sendo um ponto de coleta não só destes 

resíduos, mas também de resíduos como: papel, plástico, metal e vidro, contribuindo para a 

consolidação do programa no município. 

 

 

D) IMPLANTAÇÃO DA HORTA 

 

 

A inserção da implementação de uma horta no ambiente escolar preconiza a 

sensibilização dos alunos promovendo assim mudança de hábitos e valores dos mesmos, 

através da educação ambiental.  

O desenvolvimento da horta compreende os seguintes passos: 

(1) Correção e preparo do solo conforme a Figura 30; 

(2)  Adubação  

(3) Plantio junto com as crianças conforme ilustrado na Figura 31; 

(4) Irrigação contínua pelos alunos através de um cronograma pré-definido; 

(5) Colheita e Consumo. 

 

A implantação da horta na escola não apresentou custo financeiro, sendo ela 

desenvolvida em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente a qual cedeu o adubo, sementes 

e mão de obra.  

O desenvolvimento da mesma teve a participação de um técnico agrícola, uma auxiliar 

de serviços gerais, a direção escolar, os alunos e seus respectivos professores, conforme 

ilustrado na Figura 32. 

http://www.terracycle.com.br/pt-BR/brigades/30
http://www.terracycle.com.br/pt-BR/brigades/30
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Em reunião com os professores, definiu-se um cronograma para a participação dos 

alunos para regar os canteiros da horta e acompanhar o desenvolvimento da mesma, 

introduzindo essa atividade na rotina das turmas.  

 

 

Figura 30 - Limpeza do terreno - Antes e Depois. 

 

Fonte: A autora. 
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Figura 31 - Participação dos alunos no desenvolvimento da horta. 

 

Fonte: A autora. 

Figura 32 - Equipe responsável pela implementação da horta. 

 

Fonte: A autora. 
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E) ATIVIDADES EXTRAS 

 

O plano de educação ambiental prevê visitas guiadas em unidades de conservação 

ambiental da cidade e aos setores que fazem parte da Secretaria Municipal de Educação 

como: Centro de Educação Ambiental, Parque dos Pássaros e ao Parque Ambiental 

Municipal. 

Figura 33 - Observação de espécies nativas. 

 

Fonte: A autora. 

Figura 34 - Caminhada ecológica com os alunos. 

 

Fonte: A autora. 
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4.5.3. Priorização das ações – Matriz “esforço x benefício” 

 

 

Para planejamento da implementação das melhorias levantadas na etapa anterior, foi 

feito o uso da matriz de priorização por esforço benefício. Cada melhoria sugerida tem seus 

critérios avaliados dentro dos padrões estabelecidos.  

Com relação ao esforço para a realização das ações, foram utilizados os critérios 

estabelecidos Tabela 8. Os parâmetros avaliados foram o custo com o material, custo com a 

mão-de-obra e a necessidade de investimento. Os números indicam a sua relação com os 

demais critérios, possibilitando classificá-los atribuindo diferentes pesos, de acordo com seu 

grau de importância para o projeto. Em sua representação, o valor “0” indica a relação “menos 

importante que”, o valor 1 indica a relação “tão importante quanto” e o valor 2 indica a 

relação “mais importante que”. A coluna total mostra a soma dos 3 critérios, e será usada 

como peso para determinação do índice de esforço para a ação. 

Tabela 8 - Classificação do esforço por importância.  

 

Fonte: A autora. 

 De forma análoga a tabela de classificação do benefício por importância, a Tabela 9 

apresenta os critérios de avaliação para o esforço de cada ação. Os parâmetros usados foram: 

redução de custo, redução do consumo de recursos e sua relação com o aprendizado voltado 

para o meio ambiente. 
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Tabela 9 - Classificação do benefício por importância.  

 

Fonte: A autora. 

Para garantir a padronização das informações utilizadas, é necessário linearizar os 

dados conforme a criticidade do esforço e do benefício, criando padrões com valores para 

classificação. A Tabela 10 apresenta a relação entre os níveis alto, médio e baixo. Por 

exemplo, com relação ao custo do material necessário para implementação da ação, deve ser 

considerado o valor 1 caso o custo não exista, 3 caso o custo sejá inferior a R$5.000,00 e 5 

caso seu custo seja igual ou superior a R$5.000,00. Da mesma forma é feito com relação a 

redução do custo e do consumo, considerando o valor 1 para redução de 0 a 10%, o valor 3 

para reduções entre 10 e 30% e o valor 5 para reduções acima de 30%. 

Tabela 10 - Linearização da Criticidade.  

 

Fonte: A autora. 
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Analisando todos os critérios apresentados é possível montar uma tabela com a 

classificação de cada ação em cada critério conforme a Tabela 11. 

Tabela 11 - Matriz de Priorização.  

 

Fonte: A autora. 

A partir dos índices apontados nas colunas em azul, é possível gerar um gráfico para 

visualizar todas as ações em questão. Sabendo a métrica para seu esforço com seu benefício 

associado, é possível classificar as ações conforme os quadrantes na Figura 35. As ações com 

baixo esforço e alto benefício serão tratadas como prioridade, pois geram ganho imediato. As 

demais ações devem ser avaliadas, enquanto aquelas que possuírem alto esforço com baixo 

benefício devem ser descartadas. 
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1 Energia Troca de lâmpadas fluorescentes por LED 5 3 5 43 Alto 3 3 1 17 Médio

2 Energia Instalação de sistema fotovoltaico 5 5 5 45 Alto 5 5 1 25 Alto

3 Energia Instalação de fotocélula nas lâmpadas 1 3 1 11 Baixo 1 3 1 13 Médio

4 PEA Treinamento para conscientização de funcionários 1 1 1 9 Baixo 1 3 5 33 Alto
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Figura 35 - Gráfico de priorização de ações de melhoria. 

 

Fonte: A autora. 

 

Analisando o gráfico gerado pela matriz de esforço-benefício, é possível concluir que 

algumas ações com baixo esforço geram benefício alto. Essas ações são classificadas como 

ações de ganho rápido, e sem investimento geram resultado imediato. São essas as ações 

relacionadas ao Plano de Educação Ambiental na escola. 

As ações classificadas como de médio a longo prazo devem ser avaliadas 

separadamente, pois apesar de apresentarem grande benefício, necessitam também de um 

grande investimento. Como foi apresentado no estudo, o investimento para instalação de um 

sistema de placas solares teria um alto custo de investimento, porém, seria pago dentro de um 

período de 8 anos. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Considerando o estudo realizado neste projeto, pode-se observar que diversas 

estratégias simples de reabilitação de edificações para redução de consumo de recursos e 

consequentemente a redução de custos, podem ser aplicadas gerando reduções satisfatórias. 

Primeiro é fundamental conhecer a instituição em estudo, fazendo o levantamento de 

consumo, levantamento de equipamentos, procedimentos, instalações, etc. O segundo passo é 

o levantamento das causas do alto consumo e/ou desperdício de recursos, que possam estar 

acontecendo. Este passo pode ser atingido através do monitoramento da observação da rotina 

e também aplicando a ferramenta do diagrama de causa e efeito conforme aplicado neste 

estudo. 

Conhecendo o problema na instituição e suas causas associadas, é possível estudar 

medidas para a eliminação do problema ou implementação de uma melhoria. O projeto foi 

dividido no tratamento do consumo de três recursos considerados os principais em uma 

escola, sendo eles: água, energia elétrica e o papel. Esses recursos representam um custo 

elevado e devem ser consumidos de forma inteligente para reforçar uma cultura 

ambientalmente sustentável. 

Com relação ao consumo de água, foi possível identificar uma redução com a 

implementação de medidas simples, como reguladores de vazão e arejadores, que 

pontualmente podem parecer mínimos, mas quando tratados em sua abrangência total geram 

uma redução significativa. Um redutor de vazão, por exemplo, pode diminuir o consumo da 

agua em até 75%. Um projeto de captação de água de chuva bem dimensionado pode reduzir 

consideravelmente o desperdício da água potável oferecida pelo abastecimento da rede, pois 

irá substituí-la em atividades onde não é necessário o uso da mesma, gerando uma economia 

considerável.  

A instalação de fotocélulas, conforme citado no projeto, geram um ganho imediato 

pois diminuem o tempo de utilização de cada lâmpada em média 136h/mês. Outra medida de 

economia de energia sugerida foi a substituição de lâmpadas LED por apresentarem diversos 

benefícios que vão além do consumo reduzido. É importante sugerir que as lâmpadas 

poderiam ser substituídas aos poucos, conforme a falha das lâmpadas atuais, sendo assim, não 
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haveriam problemas com geração de resíduos em grande escala e o custo de instalação seria 

diluído.  

Uma sugestão relacionada ao consumo de energia elétrica, foi a instalação de um 

sistema de geração de energia elétrica a partir de placas solares fotovoltaicas, apesar de 

apresentar um custo de instalação elevado, o sistema apresenta um benefício muito alto tanto 

no viés de economia quanto no viés ambiental pois é uma fonte de geração de energia limpa e 

renovável. O payback do projeto seria de 8 anos e o tempo de vida do mesmo é em torno de 

25 anos, o que garante a viabilidade da instalação do sistema.  

A Tabela 12 apresenta o resumo das melhorias apresentada pelo o estudo. 

Tabela 12 - Resumo de melhorias do projeto. Fonte: A autora. 

RESUMO DE MELHORIAS E VALOR DE REDUÇAÕ 

 

 

 

 

USO RACIONAL DA ÁGUA 

 

 Arejadores em torneiras; 

 Redutores de vazão em torneiras e 

chuveiro; 

 Imersão de garrafas PET de 500ml 

na bacia sanitária das descargas; 

 Válvula de fechamento automático 

no mictório; 

 

 

Três cenários: 

10% - R$ 166,40/mês 

30% -R$ 499,20/mês 

50% -R$ 832,03/mês 

 

 Sistema de Captação de água de 

chuva. 

 

 

 

 

R$ 499,22/mês 

 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 Substituição de lâmpadas por tipo 

LED; 

R$ 383,25 / mês 

 Fotocélula; R$ 42,24/mês 

 Instalação de sistema de Energia 

Fotovoltaica.  

 

R$ 3.847,00/mês 

(Após 8 anos) 

 

USO RACIONAL DO PAPEL 

 Medidas de educação ambiental e 

capacitação do usuário das 

máquinas fotocopiadoras e 

impressoras, conforme Tabela 7. 

 

 

Não mensurado. 
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             A concepção de educação ambiental tornou-se necessária a partir do levantamento das 

causas no diagrama de causa e efeito, pois notou-se que grande parte do desperdício era 

gerado pelo mau uso ou falta de consciência ambiental dos funcionários ou alunos. Dessa 

forma, foram pensadas medidas para a sensibilização dos mesmos com a aplicação dos 

conceitos na prática, como a implementação da horta, a coleta seletiva, outras atividades 

desenvolvidas na escola.  

É importante que as ações de educação ambiental sejam continuadas e não atividades 

pontuais. A educação ambiental quando trabalhada na faixa etária da educação infantil, tem 

como objetivo a construção de cidadãos com pensamentos críticos, criando uma geração 

futura com mais responsabilidade ambiental.  

Todas estratégias sugeridas neste projeto para a transformação da escola em uma 

escola ambientalmente sustentável podem ser consideradas para serem aplicadas nas outras 46 

unidades do município o que geraria uma redução de custos em grande escala e por 

consequência a otimização de recursos, redução de resíduos e redução de impactos ambientais 

no município.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 
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