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A água doce utilizável pelo homem vem, paulatinamente, se tornando 

escassa devido a poluição, desperdício e má distribuição. A oferta de 

água a sociedade nos moldes atuais só será possível a médio-longo 

prazo a partir de mudanças relacionaddas à gestão de recursos 

hídricos. Esse trabalho tem o objetivo de analisar a percepção dos 

usuários quanto a correta manipulação de um produto destinado a 

economia de água em bacias sanitárias. O produto, recentemente 

lançado no mercado como a primeira válvula de descarga 

desenvolvida para evitar desperdício é provido de dois botões de 

acionamento que liberam, cada um, diferentes vazões de água para 

limpeza da bacia sanitária, de acordo com a necessidade do usuário. A 

metodologia da pesquisa foi realizada através da técnica de coleta de 

dados aplicada por meio de questionários a comunidade universitária 

para avaliar o uso correto das válvulas de descargas recentemente 

instaladas nos banheiros da Universidade Candido Mendes. O 

resultado obtido mostrou que as válvulas não estavam sendo utilizadas 

corretamente, e, portanto, não atingindo o objetivo de sua 

implantação: economizar água tratada, o que vem a justificar a 

realização deste trabalho. Após trabalho de conscientização, baseado 

na fixação de cartazes nos banheiros, um novo questionário foi 

aplicado para se determinar melhorias quanto ao uso correto do 

produto. Os resultados mostram que o uso do produto melhorou 19% e 

40% após urinar e defecar, respectivamente. Homens e mulheres 

aumentaram a eficiencia de uso em cerca de 40% após defecarem, 

enquanto que os homens, apesar da melhoria, ficaram aquém das 

mulheres quanto ao uso correto da válvula após urinarem. A 

estratificação da população amostrada em três  faixas etárias mostrou 

que quanto maior a idade melhor é o aprendizado para o uso correto 

da válvula de descarga. Os resultados apontam para necessidade de 

remodelagem do layout e adoção de estratégias de marketing em 
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relação ao produto estudado, para que os usuários consigam perceber 

o principal motivo pelo qual a inovação tecnológica foi desenvolvida: 

economia de água. 

 

Palavras-chaves: água, questionário, projeto-produto, bacia sanitária 
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1. Introdução 

A água é considerada um elemento indispensável á vida e de extrema importância para o 

desenvolvimento sustentável da humanidade. Sua presença em quantidade e qualidade é um 

dos fatores mais importantes para o desenvolvimento da sociedade moderna. Este fato é 

sustentado pela relação direta e significativa que há entre sua abundância e qualidade com a 

densidade populacional e qualidade de vida humana em várias áreas do planeta 

(TCHOBANOGLOUS e SCHROEDER, 1987). 

Por muito tempo a água foi considerada um recurso natural infinito, porém, o cenário atual 

mostra que ela pode se tornar um recurso escasso devido ao crescente aumento da demanda, 

acarretado pelo crescimento populacional, uso irracional, desmatamento e poluição dos 

mananciais hídricos (UNIAGUA, 2008). Desta forma, faz-se necessário que todos os 

seguimentos da sociedade se mobilizem para minimizar os impactos causados aos mananciais 

aquíferos (BRAGA et al., 2005). 

Segundo REBOUÇAS (2002), ao invés de tentar resolver este problema visando, 

simplesmente, o aumento da oferta, a solução para a falta de água baseia-se no gerenciamento 

racional do seu uso e demanda. Diante da preocupação ambiental a cerca deste recurso 

existem ações governamentais e vários programas destinados a controlar e promover o 

consumo racional da água. 

Muitas empresas apostam em soluções para este problema e vem desenvolvendo novos 

produtos com foco no uso racional da água. Este nicho de mercado, atrai os consumidores não 

só pelos benefícios diretos obtidos com seu uso, mas também por integrarem a linha dos 

“ambientalmente corretos”, passíveis de lhes proporcionar acesso a uma fatia de mercado em 

ascensão.   

Nesse contexto, quando se pensar em desenvolver um produto é importante deslumbrar 

também a vertente ambiental, criando alternativas que venha mitigar os danos causados ao 

meio ambiente, aliado a valorização do aspecto visual do produto para que este consiga atingir 

a finalidade para o qual foi desenvolvido. “As decisões sobre estilo do produto precisam ser 

tomadas em todas as fases, desde o planejamento até a engenharia de produção” (BAXTER, 

1998).  

No ambiente doméstico, segundo o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), as 

bacias sanitárias são os itens que mais consomem água, correspondendo a 29% do consumo. 

Desta forma, o uso de aparelhos capazes de proporcionar economia de água nas bacias 

sanitárias pode ser de grande valia ambiental e econômica para os usuários. Pensando nisso, 

algumas empresas lançaram recentemente no mercado brasileiro equipamentos de válvula de 

descarga capazes de proporcionar expressiva economia de água ao serem acionados, 

principalmente devido à forma diferenciada de acionamento, despejando baixos volumes de 

água para o descarte de efluentes líquidos e volumes maiores para o descarte de efluentes 

sólidos. Segundo o sítio da FOLHA VERDE (2007), produtos desenvolvidos com esta 

finalidade podem gerar uma grande economia de água.  

Recentemente, os banheiros da Universidade Candido Mendes, campi Campos dos 

Goytacazes (UCAM) foram equipados com novas válvulas de descarga nas bacias sanitárias 

com dispositivo para economizar água. Este equipamento apresenta 2 botões de acionamento: 

1 para despejo de três L de água, visando a limpeza de resíduos líquidos; e outro para despejo 
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de seis L de água, visando a limpeza de resíduos sólidos. Em conversa com os colegas e 

professores do curso sobre o equipamento “válvula de descarga”, foi surpreendente saber que 

a maioria deles não identificava os botões e, os que identificavam, não sabiam fazer o uso 

correto do equipamento.  

  

2. Objetivo 

O objetivo deste trabalho foi constatar se a comunidade da Universidade Candido Mendes – 

campi Campos dos Goytacazes, RJ, usa corretamente o equipamento “válvula de descarga”, 

desenvolvido para proporcionar economia de água em bacias sanitárias. O nível de 

preocupação quanto ao uso consciente de água tratada e percepção sobre os aparelhos 

sanitários domésticos que consomem mais água tabém foram avaliados junto aos 

entrevistados. Com base nos resultados obtidos na fase inicial deste estudo foi elaborado e 

executado um projeto de marketing do produto “válvula de descarga”, seguida de uma nova 

coleta de dados para se avaliar o impacto desta inovação quanto a melhoria da percepção da 

comunidade universitária quanto ao uso correto do produto. 

 

3. Metodologia 

A válvula objeto da pesquisa segundo o sítio da HYDRA “recebeu o Primeiro lugar na 

categoria Equipamentos de Construção do 19º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, 

realizado em 2005 e é vencedora do Premio Planeta Casa, da Editora abril”. Foi a primeira 

válvula desenvolvida com a preocupação de preservar o meio ambiente, funcionando com 

duplo acionamento: três L de água quando os resíduos são apenas  líquidos  e seis L,  para 

descarga completa. “Essa inovação garante um economia em torno de 41% no consumo de 

água em residências com até três pessoas” (Figura 1). 

 

 

Fonte: http://www.deca.com.br 

Figura 1 - Válvula de descarga DUO FLUX.  

 

Este equipamento foi recentemente instalado nos principais banheiros da UCAM – campos 

dos Goytacazes, RJ, com a finalidade de economizar água em suas bacias sanitárias.   

Para se levantar as informações quanto ao uso correto do dispositivo “válvula de descarga” 

(Fig. 1), utilizou-se a técnica de coleta de dados por meio da aplicação de questionários junto 

à comunidade da UCAM – Campos – RJ. Os questionários foram aplicados em maio de 2008, 

a fim de se verificar a percepção dos entrevistados sobre o produto em questão. Visto que, o 

produto mencionado foi concebido para a economia de água, outras questões, referentes ao 

uso racional da água, também foram elancadas. Os questionários, descritos nos ANEXOS I 

buscou avaliar os seguintes aspectos: 

a) Uso racional de água: preocupação em economizar água; nível desta preocupação; e 
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aparelhos sanitários domésticos responsáveis pelos maiores gastos com água. 

b) Uso racional do aparelho “válvula de descarga”: identificação dos dois botões presentes no 

equipamento; uso correto após urinar; uso correto após defecação. 

Visto que a comunidade que freqüenta as instalações do prédio da UCAM – Campos é 

bastante diversificada, as amostragens foram realizadas de modo estratificado. Nesta 

estratificação, buscou-se distinguir os entrevistados segundo: quadro funcional (alunos, 

professores e funcionários), gênero (homens e mulheres), faixa etária (≤ 18 anos, entre 19 e 

30 anos e ≥ 31 anos) e, por fim, pessoas das duas instituições de ensino sediadas no campus 

da UCAM – Campos (Colégio Santos Dummont - ANGLO e UCAM). 

Foi definida uma amostragem de 152 pessoas, distribuídas da seguinte forma: 60 alunos da 

UCAM (30 masculinos e 30 femininos); 16 professores da UCAM (8 masculino e 8 

feminino); 16 funcionários da UCAM (8 masculino e 8 feminino); e 60 alunos do ANGLO 

(30 masculino e 30 feminino). 

A análise dos dados entre os quesitos de estratificação (função, gênero, idade e instituição) 

para as respostas referentes ao uso racional de água foi feita pelo teste do Qui-quadrado de 

Pearson ao nível de 5% de significância. O software utilizado foi o Sistema para Análises 

Estatísticas (SAEG) versão 9.1. 

Os dados referentes ao uso correto do produto “válvula de descarga” foram tabelados e 

comparados, posteriormente, após trabalho de conscientização sobre o uso correto do 

equipamento em questão. 

Com base nos resultados obtidos na amostragem descrita anteriormente (vide resultados) 

percebeu-se que grande parte dos entrevistados (50% aproximadamente) não faziam uso 

correto do equipamento “válvula de descarga”, como previsto anteriormente. Este fato nos 

chamou a atenção sobre possíveis falhas na concepção deste produto destinado à economia de 

água. Para sanar este problema, cartazes informativos sobre o uso correto da válvula de 

descarga foram elaborados e afixados nos banheiros da UCAM na primeira semana de junho 

de 2008 (ANEXO II) nos banheiros masculinos e (ANEXO III) nos banheiros femininos).  

Quinze dias após a fixação dos cartazes nos banheiros um novo questionário (ANEXO IV) foi 

aplicado para 152 pessoas, com o propósito de avaliar o comportamento dos entrevistados em 

relação ao correto uso do produto “válvula de descarga”. Estes dados foram comparados com 

os valores obtidos na primeira pesquisa. O teste do qui-quadrado a 5% de probabilidade foi 

utilizado para avaliar diferenças estatísticas entre os resultados. 

 

4. Resultados 

4.1 Preocupação quanto a economia de água 

A Figura 2 mostra o percentual dos entrevistados preocupados em economizar água. Ao 

agruparem-se todos os entrevistados (quesito geral) nota-se que 90% da comunidade 

universitária está preocupada com o uso racional de água potável. Ao estratificar a análise, 

nota-se que não há diferença significativa nos quisitos enquadramento funcinal (χ2 = 4, 4380 

(GL. = 2; P = 0,1087) e gênero (χ2 = 0,0740; GL. = 1; P= 0,7856). No entanto, nos quisitos 

faixa etária (χ2 = 7,6625; GL. = 2; P= 0,0217) e instituição (χ2 = 7,9860; GL = 1; P= 0,0047) 

esta diferença é significativa pelo teste do χ2, deixando claro que o nível de preocupação com 

o uso de água potável é crescente com o avanço da idade dos entrevistados. 
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Figura 2 - Porcentagem de entrevistados preocupados com a economia de água. 

Legenda: NS = não diferem estatisticamente; * = diferem estatisticamente; Geral = agrupamento de todos os 

entrevistados da comunidade universitária; Aluno = alunos do ANGLO e da UCAM; Prof = professores da 

UCAM; Funcion = funcionários da UCAM; Femin = entrevistados do sexo feminino; Mascul = entrevistados do 

sexo masculino; até 18 = entrevistados com idade ≤ a 18 anos; 19 a 30 = entrevistados com idade entre 19 e 30 

anos; mais de 31 = entrevistados com idade maior ou igual a 31 anos; UCAM = Universidade Candido Mendes – 

Campos, RJ; ANGLO = Colégio Santos Dummont. 

 

4.2 Nível de preocupação quanto a economia de água 

A Figura 3 mostra que os entrevistados, em sua maioria, se “preocupam” com a preservação 

da água potável. Os mais preocupados com esta questão são os professores e as pessoas com 

mais de 31 anos, que tem “muita preocupação”. Apenas uma pequena porcentagem dos 

entrevistados é “pouco preocupado” e “muito pouco preocupado”. No quesito geral, observa-

se que 75% das pessoas arguidas são “muito preocupados” e “preocupados” com a questão do 

uso racional da água.  
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Figura 3 - Nível de preocupação dos entrevistados quanto á economia de água. Vide legenda da Figura 1 

para mais informações.  

 

4.3 Aparelhos sanitários x consumo de água 

Na opinião dos entrevistados o chuveiro é o aparelho sanitário residencial que consome mais 

água (Figura 4), enquanto que a bacia sanitária ficou em 3º lugar, com 8% das opniões. Não 

há diferença significativa entre as opiniões de alunos, professores e funcionários (χ2 = 6,5342; 

GL. = 8; P= 0,5876); homens e mulheres (χ2 = 0,0752; GL. = 4; P= 0,9993); faixas etárias (χ2 

= 14,4448; GL. = 8; P= 0,0709) e entre as instituições avaliadas (χ2 = 3,3322; GL. = 4; P= 

0,5038). 

 

4.4 Percepção dos dois botões da válvula de descarga 

A Figura 5 mostra que apenas 53% das pessoas percebiam que a válvula de descarga é 

compostas por dois botões de acionamento. Após a fase de conscientização (fixação de 

cartazes próximos às válvulas), 85% das pessoas foram capazes de reconhecer a diferença, 

que foi significativa pelo teste do χ2 = 35,4821 (GL. = 1; P= 0,0000). 

Na amostra estratificada, o teste χ2 indicou diferença significativa em todas as categorias 

estabelecidas: função, gênero, idade e instituição. Entre os funcionários notou-se maior grau 

de aprendizado, com 44% de melhoria de acertos em relação a antes do processo de 

conscientização. Outro fato interessante ocorreu com as mulheres que melhoraram muito o 

nível de acerto (89%), enquanto que os homens registraram o índice mais baixo observado: 

80%. 
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Figura 4 - Opinião dos entrevistados quanto aos aparelhos domésticos responsáveis pelo consumo mais 

elevados de água. Vide legenda da Figura 1 para mais informações.  

 

Figura 5:  Porcentagem de entrevistados que identificavam a presença dos dois botões da válvula de 

descarga instaladas nos banheiros da Universidade Candido Mendes, antes e depois da 

fixação dos cartazes de conscientização do uso correto do produto. Vide legenda da Figura 1 

para mais informações. 
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4.5 Uso correto após urinar e defecar 

Após a fixação dos cartazes, houve melhoria significativa  (χ2 = 13,2136;GL = 4 P= 0,0103) 

de 19 pontos percentuais quando as bacias sanitárias foram usadas para urinar (Figura 6). 

Após o trabalho de conscientização, os homens apresentaram resultados abaixo do esperado 

(67%), nível inferior ao das mulheres antes do referido processo (70%). Os funcionários são 

as pessoas que apresentaram a taxa mais alta na melhoria de uso após urinar, saindo de um 

dos mais baixos patameres registrados (44%) e atingindo o melhor índice de acerto verificado 

após a colagem dos cartazes.  

 

 

Figura 6 - Porcentagem dos entrevistados que usaram corretamente o produto de acionamento 

de descarga, antes e depois da fixação dos cartazes de conscientização. Vide legenda 

da Figura 1 para mais informações. 

 

A Figura 7 mostra que havia baixo índice de acerto das pessoas ao defecarem e que, após o 

trabalho de conscientização, a melhoria foi de 115%, uma diferença significativa pelo teste do 

qui-quadrado (χ2 = 50,6958; GL. = 4; P= 0,0000). 
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Figura 7 - Porcentagem dos entrevistados que usaram corretamente a válvula de descarga, 

antes e depois da fixação dos cartazes de conscientização. Vide legenda da Figura 

1 para mais informações. 

 

5 - Discussão 

 

Atualmente, a discussão sobre a preservação do meio ambiente vem crescendo na nossa 

sociedade e levando nossos governantes a criarem mecanismos legais cada vez mais rigorosos 

para evitar ações nocivas do homem no ecossistema (DIAS, 2009). A água é um importante 

componente nesta questão, já que  todas as formas de vida do planeta são dependentes dela 

para sobreviver (UNIAGUA, 2008). Devido a este fato desde os primórdios dos tempos as 

comunidades se desenvolveram ao redor dos rios e mares. As cidades são responsáveis por 

cerca de 30% do consumo de água captada na natureza. Portanto, apesar da agricultura 

demandar mais água, o problema de sua disponibilidade é maior nas cidades por ser uma área 

geográfica restrita (CORSON, 2000). A importância da água também se faz presente além do 

abastecimento urbano, na agricultura (para a produção dos alimentos consumidos pelo 

homem) e na demanda pelas indústrias (LORD, 2001). 

Este trabalho reflete claramente o nível de preocupação que as pessoas entrevistadas em uma 

instituição de ensino têm quanto a água, pois a maioria está “preocupada” ou “muito 

preocupada” com o uso racional deste recurso natural. 

Na opinião dos entrevistados o chuveiro foi o aparelho sanitário residencial avaliado como um 

dos grandes vilões do consumo de água, deixando a bacia sanitária em terceiro lugar. Segundo 

TCHOBANOGLOUS e SCHROEDER (1987), as bacias sanitárias consomem 29% da água 

de uma residencia, contra 28% dos chuveiros. Estes resultados sugerem que em futuros 
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trabalhos, voltados a conscientização de uso prudente da água no ambiente doméstico, as 

pessoas sejam informadas que seus esforços de economia sejam concentrados nos dois 

utencílios citados. 

Entre os cinco sentidos humanos o mais importante é a visão. Evolutivamente, o sistema 

visual permitiu ao homem ler as expressões faciais, identificar perigo e reconhecer alimentos, 

entre outros. As interpretações que damos aos corpos observados geram respostas diversas, 

desde a atração até a repulsão ou indiferença ao estímulo visual. Nesse contexto, é de grande 

importância que se identifiquem as formas e estilos capazes de promover a atração visual, 

principalmente durante a elaboração de produtos. Assim, todos os segmentos da sociedade 

concordam que o estilo é uma qualidade que agrega valor ao produto (BAXTER, 1998). 

Devido à importância do estilo os projetos de concepção de produtos devem valorizar o 

ensino do estislismo, que é realizado com aplicação de exercícios para serem desenvolvidas 

suas técnicas. A prática do estilo deve ser uma habilidade básica do projetista, que tem que 

entender os estágios da visão, saber criar formas visuais e artísticas fundamentais na 

elaboração dos produtos. 

A análise da informação visual pode ser entendida em dois estágios: um chamado de pré-

atenção e o outro de atenção. O primeiro ocorre numa situação muito rápida, mais é um 

momento de fundamental importância, pois, é nessa fase que se consegue prender a atenção 

do usuário, depois então, vem à atenção, para que sejam percebidos os detalhes. Nossa mente 

é capaz de criar formas em caso de informações ambíguas ou incompletas, uma espécie de 

ilusão visual (BAXTER, 1998). Portanto, é importante entender esses mecanismos da visão 

que tanto influem no estilo dos produtos. 

Outro aspecto relevante diz respeito ao Marketing. Quando as equipes de marketing e vendas 

são integradas ao grupo de desenvolvimento do produto, as chances de sucesso aumentam 

cerca de 2,3 vezes. Da mesma forma que numa empresa, se o pessoal técnico em geral e a 

equipe de marketing são participativas entre si, a chance de sucesso é 2,7 vezes maior, uma 

vez comparada com as outras que não se relacionam dessa forma. (BAXTER, 1998). 

Ao aplicar o primeiro questionário, 53% das pessoas percebiam que a válvula de descarga é 

compostas por dois botões de acionamento. Após a fase de conscientização (fixação de 

cartazes próximos às válvulas), 85% das pessoas foram capazes de reconhecer a diferença, 

mostrando que a proposta dos cartazes foi adequada para melhorar a eficiência de uso da 

válvula. Outro aspecto importante foi verificar que o produto apresenta falhas em sua 

concepção, necessitando de uma reformulação de seu layout para que atinja plenamente os 

objetivos esperados – economia de água. Em uma instituição de ensino o uso de bacias 

sanitárias representa uma parte significativa do consumo de água, maiores que os residenciais 

(TCHOBANOGLOUS e SCHROEDER, 1987), de modo que, o funcionamento correto desta 

válvula pode representar uma expressiva economia de água para a UCAM. 
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DA UCAM/ANGLO 

Questionário : ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE USO DE UM PRODUTO UTILIZADO 

NO COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ÁGUA 

 

Alunos: ( ) UCAM   ( ) ANGLO                 Sexo: ( ) M / ( ) F            Idade: _______ 

Você pode colaborar com nossa pesquisa? Em caso de sim marque com um X as perguntas 

abaixo: 

 

1- Você tem preocupação em não desperdiçar água ?        

(  )Sim          (  )Não                     

 

2- Em caso de SIM, que nota você daria para essa preocupação?          

(  )Sou muito preocupado    (  )Sou preocupado   

(  ) Preocupação média      (  )Sou  pouco preocupado         

(  )Sou muito pouco preocupado 
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3- Com relação a esse tipo de descarga responda:    

  
Você percebeu que esse tipo de válvula possui dois botões de acionamento?    

(  )Sim (  )Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    

4- Quando você vai ao banheiro urinar qual botão da descarga você aciona ao terminar de 

usar o vaso sanitário? 

(  ) O maior?        (  ) O menor?       

(  ) No meio?           (  ) Os dois ao mesmo tempo?        

(  ) Nenhum? 

  

5- Quando você vai ao banheiro defecar qual botão da descarga você aciona ao terminar de 

usar o vaso sanitário? 

(  ) O maior?        (  ) O menor?       

(  ) No meio?           (  ) Os dois ao mesmo tempo?        

(  ) Nenhum? 

 

6- Na sua opinião qual o item que representa o maior consumo de água em uma casa? 

(  ) Tanque       (  ) Pia    

(  ) Lavatório     (  ) Bacia sanitária  

(  ) Chuveiro 

 

 

 

ANEXO II – CARTAZ FIXADO NOS BANHEIROS MASCULINOS 
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ANEXO III – CARTAZ FIXADO NOS BANHEIROS FEMININOS 

 

 

 

ANEXO IV – QUESTIONÁRIO APLICADO NA UCAM/ANGLO 

Questionário : ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE USO DE UM PRODUTO UTILIZADO 

NO COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ÁGUA 

 

Função: ( ) Aluno UCAM  ( ) Aluno Anglo  ( ) Funcionário  ( ) Professor   

Sexo: ( ) M / ( ) F            Idade: _______ 

1- Com relação a esse tipo de descarga responda:    

  
 
Você percebeu que esse tipo de válvula possui dois botões de acionamento?   (  )Sim (  )Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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2- Quando você vai ao banheiro urinar qual botão da descarga você aciona ao terminar de usar o 
vaso sanitário? 
 
(  )O maior ?    (  )O menor?      (  )No meio?       (  )Os dois ao mesmo tempo?       (  )Nenhum? 
  
 
3- Quando você vai ao banheiro defecar qual botão da descarga você aciona ao terminar de usar o 
vaso sanitário? 
 
(  )O maior ?    (  )O menor?      (  )No meio?       (  )Os dois ao mesmo tempo?       (  )Nenhum? 


