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RESUMO 

 

Existe preocupação crescente com as questões ambientais, principalmente com os fatores que 

resultam na acentuação da degradação dos recursos hídricos e sua consequente escassez, visto 
que a água é um recurso que proporciona a vida no planeta, sustentando a biodiversidade e a 

produção de alimentos. Devido a grande importância da água, sua preservação se faz 
necessária, assim, a aceitação e a apropriação de fontes alternativas da água de abastecimento 
consistem em formas significativas para facilitar a preservação da água para as gerações 

futuras diante de um contexto de provável escassez. Neste pressuposto, este trabalho tem 
como objetivo analisar a percepção de professores sobre usos e aceitação de fontes 

alternativas da água, levando em consideração o perfil socioeconômico dos participantes da 
pesquisa, declarações de mudanças de hábitos e forma de abordagem da temática em sala de 
aula. Para isso, 372 professores de 26 escolas da rede estadual de ensino em Feira de Santana 

- Bahia, responderam um questionário contendo questões objetivas e subjetivas relacionadas 
ao tema. A metodologia deste estudo, de natureza descritiva, utilizou abordagem quanti-

qualitativa, já que além de descrever as percepções ambientais dos participantes da pesquisa, 
busca também comparar relações entre as diferentes percepções. Os resultados revelam que a 
água possui forte significado para as pessoas pesquisadas, sendo essa consideração declarada 

por 83,66% dos participantes, os quais relacionaram a água com a vida ou como elemento 
fundamental a manutenção da vida. Em relação ao consumo de água na residência, 55,11% 

dos professores expressaram que possuem um consumo médio da água em seus usos 
cotidianos e 5,11% tem alto consumo. Devido a isso, identificaram que a quantidade de água 
utilizada em sua própria casa poderia ser menor. Os participantes da pesquisa afirmaram 

também que o desperdício é o maior precursor para o problema de falta de água nas cidades, 
seguido das mudanças climáticas e poluição dos corpos hídricos. Pelas declarações relatadas, 

foi possível verificar que boa parcela dos professores (74,73%) possui uma visão pessimista 
em relação à disponibilidade de água no futuro e destes, 49,46% acreditam que haverá 
escassez da mesma. Contudo, houve ainda a percepção que a realização de mudanças no 

comportamento em relação ao uso da água é necessária para a manutenção das fontes naturais. 
Dentre as mudanças propostas, foi percebida que a maior preocupação está voltada ao uso 

consciente da água, sendo essa considerada pelos professores (52,49%) uma das formas mais 
eficazes de cuidado com a água. A captação de água de chuva e o reúso da água tiveram boa 
aceitação dos professores como fontes alternativas da água, inclusive para beber que é o uso 

mais nobre, apesar de questionarem a respeito da qualidade, do risco aos usos e o aspecto que 
estas podem apresentar. Observou-se também que existe maior possibilidade de adoção do 

reúso nas residências quando comparado às escolas. Por fim, percebe-se que a temática deve 
ser trabalhada de forma contextualizada nas escolas, com o intuito de despertar a consciência 
ambiental nos estudantes. Estima-se, pela análise dos resultados obtidos, que o presente 

trabalho contribui para a elaboração de estratégias eficazes, dinâmicas e motivadoras com o 
intuito de melhorar as práticas docentes relacionados à temática água.  

 
 
Palavras-chave: fontes alternativas da água, escassez, desperdício, uso consciente.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

There is growing concern about environmental issues, especially with the factors that result in 
the accentuation of degradation of water resources and the consequent shortages, as water is a 

resource that allows life on the planet, sustaining biodiversity and food production. Due to the 
great importance of water, its preservation is necessary, therefore, acceptance a nd ownership 

of alternative sources of water supply consists of significant ways to facilitate the preservation 
of water for future generations on the context of likely shortages. In this assumption, this 
work aims to analyze the perception of teachers on use and acceptance of alternative water 

sources, taking into account the socioeconomic profile of the research participants, statements 
of changes in habits and form of the thematic approach in the classroom. For this, 372 

teachers from 26 schools in the state schools in Feira de Santana - Bahia, answered a 
questionnaire with objective and subjective questions related to the topic. The methodology of 
this study, descriptive, used quantitative and qualitative approach, as well as describing the 

environmental perceptions of the participants, also seeks to compare relationships between 
different perceptions. The results show that water has strong significance to the people 

surveyed, and this consideration declared by 83.66% of the participants, which related to  
water with life or as a key element to maintaining life. With regard to water consumption in 
residence, 55.11% of the teachers expressed that they have an average water consumption in 

their everyday uses and 5.11% have high consumption. Because of this, they identified that 
the amount of water used in their own home could be smaller. The participants also stated that 

waste is a major precursor to the problem of water shortage in cities, followed by climate 
change and pollution of water bodies. The reported statements, we found that a large portion 
of teachers (74.73%) have a pessimistic view regarding the availability of water in the future 

and of these, 49.46% believe that there will be shortage of it. However, there was still the 
perception that achieving changes in behavior regarding the use of water is necessary for the 

maintenance of natural resources. Among the proposed changes, it was perceived that the 
greatest concern is focused on the conscious use of water, this being considered by the 
teachers (52.49%) one of the most effective forms of care with water. The rainwater capture 

and reuse of water had good acceptance of teachers as alternative sources of water, including 
drinking that is the most noble use, although questioning about the quality of the risk to the 

uses and the form they may to introduce. It was also noted that there is greater possibility of 
reuse applications in homes when compared to schools. Finally, it is clear that the issue 
should be worked in context in schools, in order to raise environmental awareness in students. 

It is estimated by analysis of the results that this work contributes to the development of 
effective strategies, dynamic and motivating in order to improve teaching practices related to 

the theme water. 
 
 

Keywords: alternative sources of water scarcity, waste, conscious use.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso essencial à sobrevivência, tanto por suas diversas funções 

direcionadas ao metabolismo biótico1, quanto pelo seu importante papel social2. Isso 

caracteriza que a importância da água na vida do planeta é de tamanha proporção, visto que 

possui enorme valor econômico, ambiental e social, para o homem e para a manutenção dos 

ecossistemas no nosso planeta.  

 A excelência da água não é bem compreendida por uma parcela considerável da 

sociedade. Essa afirmação pode ser constatada ao verificar que as ações antrópicas têm 

provocado a degradação dos recursos hídricos, tais como poluição, desperdício e 

desmatamento, sendo intensificadas pelo crescimento populacional, desenvolvimento urbano 

e atividades econômicas. Essas ações levam muitos países a atingirem rapidamente condições 

de escassez de água, situação ambiental que requer a utilização de fontes alternativas, bem 

como a adoção de medidas sustentáveis para garantir a sua manutenção.  

A escassez da água, evidente em várias partes do mundo, pode interferir inclusive, na 

existência da vida na Terra, uma vez que a água é a fonte de vida do planeta. Por isso, esta 

temática é atualmente bastante discutida pelas academias, grupos ambientais, instituições 

governamentais, escolas e pela mídia, na tentativa de alertar a sociedade sobre a gravidade da 

situação. Além disso, as discussões buscam divulgar novas tecnologias e mudanças 

comportamentais a serem adotadas, objetivando sensibilizar a consciência ambiental na 

população para executar ações necessárias a garantir o consumo sustentável da água.  

Nessa perspectiva, a educação básica, de modo geral, pode ser uma forte aliada neste 

processo de mobilização, sendo considerado um importante meio de transformação social. 

Dessa forma, os professores constituem sujeitos adequados para a condução desse processo, 

pois, são profissionais críticos, formadores de opinião, preparados intelectualmente por serem 

apropriados de técnicas que estimulem a mobilização da sociedade para as causas diversas. 

Contudo, a mudança comportamental voltada à preservação  e/ou conservação e ao consumo 

sustentável da água, bem como outras mudanças, só ocorrem a partir do momento da 

apropriação do conhecimento produzido ao longo dos tempos, compreensão da realidade por 

                                                                 
1
 Hidratação, solubilidade e transporte de substâncias, lubrificação, manutenção da 

temperatura corporal, formação de moléculas, e outras funções bioquímicas aos seres vivos.  

2
  Limpeza, conforto, lazer, transporte, agricultura, pesca, indústria, dentre outros papeis 

inertes a sobrevivência.  
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parte das camadas populares, elaboração e execução de estratégia s eficazes para a 

mobilização e transformação social (PELICIONI e PHILIPPI JR, 2007).  

Dessa forma, a educação ambiental possui um relevante papel na formação de valores 

entre os educandos, tornando-os conscientes de suas ações perante o meio ambiente. Por sua 

célebre importância deveria ser introduzida na educação formal de maneira contínua a partir 

das séries iniciais até o término da educação básica, sendo facultativa na formação acadêmica  

em todos os cursos de graduação e pós-graduação, uma vez que todos nós somos atingidos 

pelos problemas ambientais.  

A Constituição Federal de 1988 preconizava no seu artigo 225, § 1º a obrigação do 

Poder Público de agenciar a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e sensibilizar a 

conscientização pública para a preservação e/ou conservação do meio ambiente, todavia, foi a 

partir da promulgação da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 que o Brasil destacou-se como o 

primeiro país da América Latina a ter uma política nacional especificamente voltada para a 

Educação Ambiental (OLIVEIRA, 2012). 

Essa Política, regulamentada pela Lei 9.795/1999 estabelece critérios e normas para a 

Educação Ambiental tanto no ensino formal, nas instituições públicas e privadas, como no 

não formal, constituindo-se de ações práticas e educativas voltadas à sensibilização da 

coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da 

qualidade do meio ambiente (SIBINELLI, 2009). 

Nessa prespectiva, esta pesquisa é justificada pela necessidade de promover 

mobilização social para alertar a comunidade escolar sobre a degradação dos recursos 

hídricos, bem como da importância à adoção de estratégias para superar tal situação. O ponto 

de partida desse processo foi a análise da percepção de um grupo voluntário representativo de 

professores de Feira de Santana, cidade limítrofe do semiárido baiano, em relação à 

importância dada à água, à crise hídrica, ao estágio de conhecimento em relação à transição 

tecnológica dos sistemas de abastecimento de água, a abordagem da água oferecida em sala de 

aula, além da aceitação de fontes alternativas da água pelo público alvo do referido município. 

Neste pressuposto surgiu a preocupação de levantar questões norteadoras para a 

realização mais apropriada deste estudo como as seguintes: Os professores da cidade de Feira 

de Santana estão preocupados com a escassez de água? Existem associações nas percepções 

dos professores com o consumo inadequado e a escassez de água? Existiam e/ou existem 

estratégias para a economia da água em seu contexto familiar? Os professores aceitariam 

utilizar fontes alternativas de abastecimento da água?  
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Contudo, foi compreendido que estas questões necessitavam de um trabalho mais 

apurado para que as mesmas fossem respondidas, fazendo-se indispensável à realização de 

uma investigação que contribua para a produção de conhecimento e fornecimento de 

subsídios adequados ao seu esclarecimento.  

Assim se definiu a relevância da realização desta pesquisa, a qual possui condições de 

instigar nos sujeitos pesquisados, o valor dos recursos hídricos, bem como estimulá- los por 

meio das questões a serem aplicadas, à responsabilidade da preservação e/ou conservação e 

do consumo sustentável da água. Além disso, será tratada a aceitação de fontes alternativas da 

água, características que inserem este trabalho acadêmico no contexto das transições 

tecnológicas tão atuais e necessárias à manutenção da água na Terra, a qual se apresenta 

ameaçada de escassez. 

Espera-se que este trabalho contribua e estimule a comunidade escolar a perceber os 

usos destinados à água em suas residências e na escola, também a importância de utilizar 

fontes alternativas da água no município que é localizado no semiárido baiano. Isso é 

atribuído porque, a mobilização social voltada para o meio ambiente, é uma ferramenta 

fundamental para preservação e/ou conservação do meio físico, obtenção de mudanças no 

comportamento socioambiental, refletindo, portanto na qualidade de vida das pessoas e na 

educação ambiental. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Analisar a percepção dos professores da rede pública de Feira de Santana sobre usos e fontes 

alternativas da água no município. 

 

2.2 Específicos  

 

 Avaliar a importância à água na visão dos participantes da pesquisa; 

 Relatar as maneiras como os professores discutem a temática em sala de aula; 

 Conferir como os professores expressam o consumo da água em seus usos cotidianos; 

 Identificar as fontes alternativas da água e seus usos pelos participantes da pesquisa. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Percepções  

 

Nos últimos anos, as pesquisas voltadas às percepções, têm aparecido com grande 

frequência em diversos trabalhos das áreas de humanas, exatas, saúde, biológicas, linguagens, 

entre outras, antes voltadas diretamente para os temas sociais. Essa adaptação nos leva muitas 

vezes à reflexão do conhecimento das condições sociais em que os indivíduos ou grupo 

selecionado de determinada população estão inseridos, mediante a realização de uma 

cuidadosa “análise contextual" (ARRUDA, 2002). 

Tal avaliação crítica é feita pela psicologia social, a qual para Ferreira (2010), tem se 

caracterizado pela pluralidade e multiplicidade de abordagens teóricas adotadas como 

referenciais legítimos à produção de conhecimentos sociopsicológicos.  

Dentre os frequentes conceitos da psicologia social, bastante utilizado em trabalhos 

acadêmicos, o termo percepção é compreendido por Geiger (2011) como a ação de analisar, 

diagnosticar, a apreensão pelos sentidos, entendimento, sensação, senso, e está relacionada ao 

mundo vivido e a experiência adquirida no seu sentido real. Assim, é de extrema importância 

o estudo das percepções, já que o comportamento das pessoas é baseado na interpretação do 

que fazem da realidade e não na realidade em si (CARVALHO e MOURA, 2013). 

Entretanto, quando relacionada ao meio ambiente, a percepção é hoje um tema 

recorrente que vem colaborar para a consciência e prática de ações individuais e coletivas, que 

consiste em analisar a maneira como o ser humano vê, interpreta e age na natureza e 

sociedade, para assim, compreender as interelações do ser humano e meio ambiente e 

direcionar ações em educação ambiental às necessidades da sociedade, se for o caso. Dessa 

forma, as percepções estão relacionadas às ações, expectativas, satisfações e insatisfações, 

julgamentos e condutas humanas do cotidiano e divergem quanto à área de atuação de cada 

grupo social (RAMOS e SILVA, 2012; OLIVEIRA, ROSA e SILVA, 2011, PACHECO e 

SILVA, 2007).  

O ser humano interage com o meio ambiente de maneira, quase sempre, inadequada, o 

que resulta na crise ambiental emergente e exige, com isso, a inserção de novos paradigmas. 

Logo as respostas ou manifestações para a fixação de padrões atuais, resultam das percepções, 

dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada indivíduo, no contexto de suas 

relações com o ambiente e com a sociedade (OLIVEIRA, ROSA e SILVA, 2011).  
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O estudo da percepção ambiental visto como um facilitador da compreensão humana e 

da articulação à sensibilização da consciência ambiental torna- se difícil, já que cada 

indivíduo atribui valores distintos ao meio. Dessa forma, a educação ambiental, mostra-se 

necessária enquanto instrumento capaz de promover mudanças nas percepções e atitudes 

individuais e coletivas (OLIVEIRA e CORONA, 2008). 

Neste pressuposto, a educação ambiental não se limita apenas ao cotidiano escolar, 

cada vez mais toma proporções maiores na sociedade, se expandindo para os diversos setores 

envolvidos na luta pela qualidade de vida. Assim, as escolas atuam como um importante fator 

nesse processo, onde a temática ambiental é abordada com atividades criativas e pontuais, 

sendo desenvolvidas através de datas comemorativas, eventos e excursões, fazendo-se 

necessária a ampliação de uma prática continuada (SOUZA, RIZZARDI e ROBERTI, 2007).  

Apesar da necessidade de expandir o trabalho de educação ambiental realizado por si, 

a escola também é revelada como um local de diálogo, de articulação de parcerias com 

segmentos da sociedade e da pressão aos políticos objetivando o bem estar da comunidade. 

Entretanto, alguns educadores que atuam no processo parecem mais esclarecidos que outros 

quanto às possíveis formas de contribuição para a reversão dos problemas ambientais, já que 

incluem suas ações para modificar o cotidiano escolar no que se refere ao uso adequado dos 

recursos naturais, especialmente da água a qual passa por um problema sério de crise 

(SOUZA, RIZZARDI e ROBERTI, 2007).  

Dessa forma, buscar a percepção ambiental, através da investigação ordenada, é 

essencial na compreensão das práticas da sociedade, seus saberes, sua crença e sua cultura. 

Estas, sem dúvida, são importantes ferramentas para o correto direcionamento de uma 

educação ambiental significativa, eficaz e dialógica (FIGUEIREDO e GUARIM NETO, 

2009). 

 

 

3.2 Educação Ambiental – (EA)  

 

Segundo a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, Capítulo I da educação ambiental, Art. 

1º, a educação ambiental é o processo por meio do qual 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). É fundamental que ocorra uma preocupação 

mundial com as questões ambientais por parte dos vários setores da sociedade.  
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 Estima-se que essa preocupação foi intensificada na década de 1960 com a Conferência 

da Unesco sobre a Biosfera em 1968, tendo sua abrangência, conforme relatos de Souza, et al. 

(2004) a partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em 

Estocolmo em 1972, que foi considerada o marco inicial para o desenvolvimento de políticas 

ambientais, visando educar o cidadão para o combate a crise ambiental mundial, surgindo 

assim o movimento que chamamos de educação ambiental.  

 A culminância desse movimento mundial ocorreu, de acordo com Bezerra (2012), na 

Conferência Internacional de Tbilisi em 1977 que contribuiu para precisar a natureza da 

educação ambiental, definindo também segundo Jacobi (2003) seus objetivos, características, 

recomendações e estratégias pertinentes ao plano nacional e internacional, devendo ser levado 

em conta os aspectos políticos, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos, éticos, culturais 

e ecológicos, dentro de uma visão inter e multidisciplinares.  

 No Brasil a inquietação com educação ambiental eclodiu após Estocolmo 1972 que teve 

como resultado, segundo dados do Ministério da Educação (MEC), a criação do primeiro 

curso de pós-graduação em ecologia do País na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Porém verifica-se nos relatos de Jacobi (2003) que uma maior ênfase do movimento brasileiro 

se deu na década de 1980 com sua citação na Constituição Federal Brasileira em 1988 

estabelecendo que a promoção da educação ambiental é dever do governo em todos os níveis 

de ensino, sendo que esta e outras providências podem ser asseguradas pela Lei de Educação 

ambiental Nº 9.795, de 27 de abril de 1999, a qual destacamos os princípios básicos e 

objetivos fundamentais abaixo, elementos essenciais na fundamentação desse trabalho.  

 São princípios básicos da educação ambiental: 

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o 

meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; 

III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade; 

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;  

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais;  

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.  

São objetivos fundamentais da educação ambiental: 
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I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 

complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 

econômicos, científicos, culturais e éticos; 

II - a garantia de democratização das informações ambientais; 

III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental 

e social; 

IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental 

como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e 

macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, 

fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 

responsabilidade e sustentabilidade; 

VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como 

fundamentos para o futuro da humanidade.  

 Compreendendo os princípios e objetivos percebemos que estes propõem tornar efetivo 

o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em que haja qualidade 

ambiental propícia à vida das presentes e das futuras gerações. Viabilizando assim, a 

compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a utilização racional dos recursos 

ambientais, fazendo com que a exploração do meio ambiente ocorra de forma sustentável.  

 Seguindo a história do processo de educação ambiental no Brasil, o MEC em 1997 

aprova os novos “Parâmetros Curriculares  Nacionais” (PCN’s) que incluem a educação 

ambiental como tema transversal em todas as disciplinas, idealizado a partir da II Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - a Rio/92 - que estabeleceu 

uma série de diretrizes para um mundo ambientalmente mais saudável, incluindo metas e 

ações concretas. Entre estas é importante citar a Agenda 21 que segundo os PCN’s meio 

ambiente, reúne propostas de ações para os países e os povos em geral, bem como estratégias 

para que tais ações possam ser cumpridas. 

 Neste pressuposto, a escola possui papel fundamental no desenvolvimento e 

aplicabilidade de propostas no campo da educação ambiental, principalmente quando se 

propõem a seguir as orientações dos PCN’s que alertam sobre a importância do processo 

educativo não ser trabalhado como disciplina individual do currículo escolar, mas sim de 

forma interdisciplinar. Essa estratégia pode ser realizada através de projetos elaborados e que 
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constem no Projeto Político Pedagógico da escola (PPP), promovendo, então, a efetivação de 

atividades dinâmicas que propiciem relacionar a teoria com a prática e estimulem a 

sensibilização para a consciência ambiental.  

 Ruy (2004) infere que o processo de conscientização da comunidade escolar pode 

fomentar iniciativas que transcendam o ambiente da escola, atingindo tanto a região na qual a 

unidade de ensino está inserida quanto às comunidades mais afastadas onde residam alunos, 

professores e funcionários, os quais podem ser considerados como potenciais multiplicadores 

de informações e atividades relacionadas à Educação Ambiental implementada na escola, 

situação que é bastante útil no combate a degradação ambiental. 

 

 

3.3 Degradação Ambiental  

 

Existe uma preocupação crescente com as questões ambientais, principalmente com os 

fatores que resultam na acentuação da degradação do meio ambiente, em especial dos 

recursos hídricos e sua consequente escassez.  Essa inquietação deixou de ser somente uma 

bandeira de luta de ambientalistas fervorosos, passando a representar um sério problema de 

saúde pública, já que a continuidade da vida na terra depende dos recursos naturais 

(MORAES e JORDÃO, 2002). 

Dentre os fatores da degradação ambiental, merecem destaque a poluição, o 

desmatamento, as queimadas e o desperdício. Destes, a poluição dos mananciais pode 

provocar eutrofização, gerando impactos na cadeia trófica, alterações drásticas nas taxas de 

natalidade e mortalidade de espécies aquáticas e a morte de rios e lagos.  No quesito 

abastecimento urbano, os maiores problemas de degradação e comprometimento da qualidade 

da água, são causados pelo descarte inadequado dos esgotos sanitários e dos resíduos sólidos, 

ação que facilita a propagação de doenças infecciosas e parasitárias como amebíase, febre 

tifóide, giardíase, hepatite, cólera, esquistossomose, dentre outras, agravantes no aumento da 

incidência das patologias e consequente morbidade na população (ANDREOLI et al, 2000). 

O desmatamento como agente da degradação de mananciais é caracterizado por 

remover a proteção das nascentes do solo em torno da água prejudicando o seu fluxo. Quando 

ocorre de forma indiscriminada e intensiva, aliada à agropecuária, geram como impactos 

negativos a redução da biodiversidade, o assoreamento e surgimento de processos erosivos e a 

contaminação dos solos e águas por fertilizantes e agrotóxicos, sendo que a diminuição da 
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qualidade da água devido à erosão nas margens dos rios torna-a muitas vezes mais turva e 

imprópria para o consumo (CASTRO, 2005).  

Por vez, as queimadas são também consideradas assim como a poluição e o 

desmatamento grandes ameaças ao meio ambiente por provocar a sua destruição, 

prejudicando a fauna e a flora, poluindo nascentes, águas subterrâneas e rios por meio das 

cinzas. São também nocivas por emitirem diversos compostos que, quando presentes na água 

e no solo, convertem-se em ácidos, aumentando a acidez do meio, a qual apresenta, dentre 

outras consequências, a mortandade de peixes. A morte ou a redução das populações de 

espécies de vertebrados e insetos podem ainda ser consequência do escape do fogo para áreas 

de vegetação ciliar e de preservação permanente, resultado da eliminação de seus habitats 

(CARVALHO e MARIN, 2011). 

O desperdício, igualmente aos fatores degradantes citados, representa um dos maiores 

riscos para o meio ambiente, uma vez que gera um desgaste dos recursos naturais. Sobre isso, 

Ferreira e Cunha (2005) defendem que o modo como são utilizados e gerenciados os recursos 

hídricos tem levado a um nível elevado de degradação ambiental e a um risco de escassez de 

água, sendo estes sérios descriminantes que refletem no comprometimento da qualidade de 

vida das gerações futuras. Nesse pressuposto, os movimentos de disputas e conflitos 

internacionais pelo controle das fontes mundiais de água aumentam seriamente. 

Tais elementos destruidores do meio ambiente são representações das atitudes 

comportamentais do ser humano, desde que ele se tornou parte dominante dos sistemas e 

caminha em sentido contrário à manutenção do equilíbrio ambiental. Dessa forma, o 

comportamento humano atrelado à cultura, costumes e religião, é considerado a maior causa 

de deterioração ambiental, sendo necessária a intervenção por educação e sensibilização 

ambiental para que ocorra modificação comportamental (KUHNEN, IMPROTA e 

SILVEIRA, 2009). 

O comportamento é produzido ou modificado juntamente a outros fatores e não pode 

ser entendido de forma isolada do contexto em que ocorre. Dessa forma, não há sentido uma 

descrição comportamental sem referência ao ambiente, como também não há sentido, para a 

Psicologia, uma descrição do ambiente apenas.  Os conceitos de comportamento e ambiente, 

bem como de resposta e estímulo são interdependentes, ou seja, um não pode ser definido sem 

referência ao outro, considerando assim que o trabalho realizado em um, obrigatoriamente, 

refletirá no outro (TODOROV, 2007). 

Ao observar o efeito do comportamento sobre o ambiente, Corral-Verdugo (2005) 

identifica que é igualmente necessário estudar quais influências ambientais são promotoras 



24 
 

significativas do comportamento ambiental responsável por determinadas situações voltadas à 

degradação do ambiente, para assim elaborar estratégias eficientes voltadas à sustentabilidade 

e redução dos impactos ambientais. 

A partir dessa visão, pode-se citar como exemplo o consumo de água que está sob a 

influência combinada de variáveis disposicionais, psicológicos e situacionais. Variáveis 

disposicionais, como escassez de água e a utilização de aparelhos e utensílios que consomem 

água, afetam significativamente a sua quantidade, bem como ações ou produtos lançados no 

meio ambiente podem interferir na sua qualidade, reduzindo a disponibilidade de água potável 

na natureza. Variáveis psicológicas, como habilidades e crenças, também influenciam tal 

comportamento degradante. Além disso, os fatores situacionais, relacionados à crise mundial 

da água, promovem o desenvolvimento de tendências psicológicas que predispõem o 

indivíduo a manifestar crenças, estimar motivos e adquirir habilidades no consumo racional 

da água (CORRAL-VERDUGO, 2003). 

Por outro lado, é importante salientar que a água é um bem naturalmente renovável 

pelo ciclo hidrológico. Porém, na prática, as ações antrópicas negativas e o aumento 

populacional têm ocorrido em níveis superiores aos tolerados pela natureza, sendo que as 

grandes concentrações urbanas brasileiras apresentam condições críticas de sustentabilidade, 

devido a forte demanda de água que vai de encontro à disponibilidade existente. Essa situação 

resultará, em pouco tempo, no estresse do sistema hídrico, no excesso de cargas de poluição 

doméstica e industrial e na ocorrência de enchentes urbanas, que contaminam os mananciais, 

(MORAES e JORDÃO, 2002; FERREIRA e CUNHA, 2005).  

Em um cenário mundial de crescente urbanização, a gestão urbana de água se 

transforma em um grande desafio a ser enfrentado por gestores de recursos hídricos e por 

formuladores de políticas públicas. Isto torna importante o desenvolvimento de pesquisas 

pelas instâncias acadêmicas, governamentais, ONG e escolas, com o intuito de perceber as 

necessidades, usos e comportamentos em relação à água pela população para adquirir 

subsídios que apoiem a tomada de decisão e permitam a efetividade de medidas de gestão da 

demanda urbana de água, garantindo o uso racional desse recurso (LINS, 2011).  

No Brasil a crise hídrica é destaque e realidade nos meios de comunicação como 

jornais escritos, telejornais e internet, pois esta atinge grandes áreas do país, com maior 

gravidade nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Minas Gerais e Goiás, 

além dos Estados da região Nordeste do Brasil. 

 Em decorrência disso a população do Brasil, principalmente da região Nordeste e 

recentemente da região Sudeste, está cada vez mais preocupada com os efeitos da crescente 
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falta d’água que atinge o país e busca adquirir novos hábitos e medidas em relação à 

economia e ao uso racional da água, bem como cobrando dos governantes atitudes rápidas 

para evitar que a situação se agrave, aguardando medidas do Estado e temem por um rodízio 

ou racionamento, conforme noticiado nos telejornais, visto que a disponibilidade de água 

subterrânea é limitada e, portanto, a oferta de água depende exclusivamente da reposição dos 

estoques hídricos dos reservatórios superficiais durante o curto período chuvoso anual.  

Com isso, a sustentabilidade é uma medida defendida por Corral-Verdugo (2010) 

quando este afirma que a solução para crise da água é reduzir significativamente o consumo 

em cenários residenciais, públicos e laborais, assim como, otimizar o uso, evitar o desperdício 

e poluição. Para tanto, é necessário que ocorra a reeducação em relação aos hábitos e 

costumes da população em geral, a partir da identificação das percepções ambientais, para que 

estas possam servir de parâmetro a se traçar um caminho no intuito de futuramente atingir a 

conservação dos corpos d’água. Perceber a necessidade da transição tecnológica perante a 

crise da água e aceitar positivamente essa nova modalidade de utilização, é também um 

importante fator para superar a escassez hídrica. 

A degradação da qualidade do ambiente, em geral, e da água, em particular, atinge 

níveis nunca imaginados no Brasil e no mundo. Essa afirmação de Rebouças (2003) é 

reforçada pela ONU, a qual estima que mais da metade dos rios do mundo está poluída pelos 

despejos dos esgotos domésticos, efluentes industriais e agrotóxicos, sendo provável que nove 

de cada dez litros de esgoto nos países de Terceiro Mundo são lançados nos rios sem nenhum 

tratamento prévio.   

Dessa forma, fica evidente para Moraes e Jordão (2002) que a irracionalidade humana 

do desperdício e da degradação superou o instinto de sobrevivência, colocando em risco até 

mesmo sua própria espécie, considerando que os seres vivos, inclusive os humanos, altamente 

dependentes dos recursos hídricos, mesmo com toda sua tecnologia, não são capazes de 

adaptar à vida sem água.  

 

3.4 Transição Tecnológica 

 

A manutenção dos recursos hídricos, bem como reduzir a exploração dos mananciais e 

possibilitar a utilização futura, é uma situação cada vez mais discutida pela sociedade, mídia, 

órgãos governamentais, universidades e escolas, pois, o mundo está passando por um 

processo de ajustes, a chamada transição tecnológica. Dessa forma, os sistemas sócio-técnicos 

tratados por Geels (2005) fazem parte deste processo, os quais consistem em transições de um 
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sistema de tecnologia para o outro, as chamadas inovações do sistema, através de técnicas, 

regulamentação, práticas de usuário e mercados, significado cultural, infraestrutura, redes de 

manutenção e de abastecimento. 

Neste pressuposto, Geels (2005) lida com o nível em sistemas de Freeman e Perez de 

inovação tecnológica. Transições a este nível são entendidas como alterações de um sistema 

sócio-técnico para outro, envolvendo co-evolução da tecnologia e da sociedade. Essas 

transições são baseadas em uma perspectiva multinivelada, apoiada em ideias e mudanças na 

tecnologia e da economia evolucionária dos sistemas. A transição da água de superfície à água 

canalizada e higiene pessoal (1870-1930) na Holanda são exemplos desse processo, visto que 

em meados do século 19, os problemas no regime de abastecimento de água aumentaram, 

devido a expansão das populações urbanas despejando seus resíduos em canais e águas 

superficiais.  

Sobre a perspectiva multinivelada Geels (2010) a distingue em três níveis de análise: 

nichos, regimes e paisagem sócio-técnica. Estes níveis acenam configurações heterogêneas 

para aumentar a estabilidade do sistema. A perspectiva multinivelada (MLP) propõe que as 

transições, as quais são definidas como mudanças de regime, surgiram através de processos de 

interação dentro e entre os referidos níveis.   

Smith, Voß e Grin (2010) admitem que as transições sejam crucialmente dependentes 

de atividades em nichos, os quais são responsáveis por proporcionar "espaços de proteção" 

para alternativas radicais dentro do avanço tecnológico. Tal proteção por meio do nicho pode 

ser conferida através de mercados-piloto, projetos subsidiados para demonstração de pesquisa 

e aprendizagem, ou meio cultural específica de adoção e experimentação precoce de técnicas 

dentro do sistema. Dessa forma, o trabalho em nichos é muitas vezes orientado para a 

resolução dos problemas dos regimes existentes, sendo cruciais para as inovações do sistema, 

porque fornecem as sementes para a mudança, mesmo tendo o seu potencial limitado, ativado 

e interpretado através das estruturas do próprio regime. Como tal, nichos são uma fonte de 

ideias transformadoras e capacidades, mas não modelos, por isso, o avanço da nova 

tecnologia depende de circunstâncias externas para sua efetivação (Geels, 2005).  

Outro nível de análise da MLP são os regimes sócio-técnicos considerados como uma 

maneira estável e dominante de realizar uma função particular para a sociedade. Estes são 

estruturas constituídas a partir de um acúmulo de processos co-evolutivos e alinhamento do 

conhecimento, investimentos, objetos, infraestruturas, valores e normas que abra ngem a 

produção-consumo. Estes devem ser cada vez mais confrontados com os critérios da nova 
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sustentabilidade durante a sua instalação, uma vez que estes sistemas estão sendo implantados 

para a manutenção de um recurso da natureza (SMITH, VOß e GRIN, 2010).  

A paisagem sócio-técnico, de forma geral, fornece um contexto altamente estrutural, 

tanto para o regime quanto para o nicho. A paisagem da MLP inclui processos que abrangem 

funções sociais, alterações ambiental e demográfica, novos movimentos sociais, mudanças na 

ideologia política geral, ampla reestruturação econômica, novos paradigmas científicos e 

desenvolvimento cultural e se desdobram autónoma de determinados regimes sócio-técnicos. 

Por isso, as paisagens fornecem um cenário influente com ramificações para uma variedade 

de regimes e nichos: fornecendo gradientes para estabelecer a transição sociotécnica através 

de configurações que atendem as necessidades da sociedade (SMITH, VOß e GRIN, 2010). 

A crescente consciência ambiental é compreendida como o desenvolvimento sócio-

cultural que pode ser considerada um processo de paisagem, mudança de comportamento, que 

está questionando o desempenho de vários regimes, enquanto gerando oportunidades de 

nichos. Estes são os tipos de processos multi-nível que os analistas de sustentabilidade 

procuram mapear e entender, e que defensores orientados para as políticas tentam instigar e 

governar (SMITH, VOß e GRIN, 2010).  

É importante saber que existem também as limitações para os níveis da MLP, 

observando que mudanças na paisagem são uma fonte de pressão para a modificação em nível 

de regime, ocorrendo às vezes que, as paisagens podem trabalhar para reforçar as trajetórias 

do regime. Em outras ocasiões, desenvolvimentos da paisagem colocam alguns regimes sob 

estresse considerável de forma que prejudica a satisfação de seu desempenho, e solicita 

discussão de alternativas para o nicho perante a sociedade (SMITH, VOß e GRIN, 2010). 

Dessa forma, respostas aos novos problemas ambientais solicitam transições mais 

substantivas nas próximas décadas, ou seja, grandes mudanças na energia, nos transportes e 

nos sistemas agro-alimentares. Estas mudanças no sistema são marcadas por Geels, (2005) 

como sócio-técnicas porque não só implicam novas tecnologias, como também em mudanças 

práticas de usuário, políticas e significados culturais, essenciais para transições na 

sustentabilidade, as quais formam um rico e desafiador tópico que não só irá permanecer 

socialmente relevante durante décadas, mas pode se beneficiar de diálogos entre difere ntes 

abordagens do processo tecnológico (Geels, 2010).   

Os estudos de inovação estão bem posicionados para abordar o tema das transições 

sócio-técnicos. A literatura relacionada aos sistemas de inovação segundo Geels (2010) é 

caracterizada como distribuída por multi-ator, prestando atenção à co-evolução de tecnologia, 

redes e instituições sociais, procurando por soluções dentro do regime existente. Geels e Schot 
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(2007) reforçam essa ideia informando que alguns autores têm proposto diferentes vias nos 

processos de transição, muitas vezes ilustrada com estudos de casos individuais, contribuindo 

para debates sobre as transições e mudanças no sistema.  

Inovações tecnológicas, tais como água encanada, infra-estrutura, banheiros, bem 

como as mudanças culturais, políticas, econômicas e comportamentais, são um bom exemplo 

de co-evolução da tecnologia e da sociedade, sendo que a macro-evolução externa 

desempenhou um papel crucial na fase de decolagem e difusão dessa transição (Geels e Schot 

2007). 

 

3.5 Fontes Alternativas de Abastecimento de Água  

 

A água é um recurso que proporciona a vida no planeta, sustentando a biodiversidade 

e a produção de alimentos. As grandes civilizações do passado e do presente, bem como as do 

futuro, dependem e dependerão da água para sua sobrevivência biológica, econômica e 

desenvolvimento cultural, sendo esta considerada um recurso fundamental.  

Por ser indispensável para a manutenção da vida no planeta, a água é considerada um 

bem de todos, entretanto é distribuída de forma desigual e, principalmente desumana. É 

considerado também um bem comum que foi herdado dos antepassados e que se deve 

preservado para as próximas gerações (NUNES, 2009). 

A população humana é a grande responsável pela conservação dos recursos naturais, 

contudo, em sua evolução ocorreu o aumento gradativo das atividades de caça, agricultura, 

pecuária e indústria. Essas fizeram com que a quantidade e a variedade de resíduos lançados 

no meio ambiente fossem cada vez maiores causando grandes impactos ambientais negativos, 

principalmente nos recursos hídricos (OLIVEIRA, SILVA e CARNEIRO, 2013). 

Tais impactos se intensificaram com o processo de urbanização acelerada a partir da 

segunda metade do século XX, a ponto que mais da metade da população mundial vive 

atualmente em aglomerações urbanas, sendo necessário o desenvolvimento de técnicas 

apropriadas para o fornecimento de água potável em grandes volumes com o intuito de 

atender a milhões de habitantes que se concentram nas médias e grandes cidades espalhadas 

por todo o globo terrestre (PONTES e SCHRAMM, 2004).  

Neste pressuposto, os autores citados afirmam que a água potável não está atualmente 

disponível para todas as pessoas, em muitas sociedades, ocorrendo inclusive a guerra pela 

água em determinadas nações. E, muitos dos países do mundo desenvolvido conseguem 

superar esse desafio e atender, na maioria das vezes e de forma universal, às necessidades de 
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suas populações, por meio de sistemas coletivos de distribuição dos recursos hídricos, 

caracterizando, dessa forma, um acesso adequado à água potável para todos. Contudo, os 

demais países apresentam parcelas significativas de suas populações urbanas e principalmente 

as rurais, sem ter acesso à água potável ou quando este ocorre é de forma precária. 

Dentre as tecnologias elaboradas para atender as demandas do ser humano e suas 

necessidades hídricas estão captar e armazenar água, a partir da construção de sistemas 

superficiais e subterrâneos, onde as alternativas de abastecimento de milhares de pessoas são 

cacimbas, poços, barragens, valas, açudes e cisternas, os quais são extremamente importantes 

(SANTOS et al, 2009). 

Para isso, pensou-se na apropriação de fontes alternativas para o abastecimento de 

água, as quais são formas de provimento do recurso hídrico diferentes do convencional. Essa 

prática é bem aceita nas localidades em que existem problemas com o abastecimento, em 

consequência da seca ou escassez como em áreas rurais ou semiáridas a exemplo do Nordeste 

Brasileiro. Entretanto, poderia se estender a todas as regiões, já que fenômenos naturais e 

mudanças climáticas provocam alterações nos cic los das águas, ocasionando seca em locais, 

antes bem abastecidos por grande oferta de água, além de inundações pela elevada 

pluviosidade em regiões com deficiência do recurso hídrico.  

Sobre essa temática, devido a grande relevância para a sociedade, foram 

desenvolvidos vários estudos no Brasil e em outros países como Austrália, Nova Zelândia, 

Estados Unidos, Jordânia, Israel, Espanha, França, Portugal e Reino Unido, por autores como: 

Po, Kaercher and Nancarrow (2003), Baggett, Jeffrey and Jefferson (2006)  Peters (2006), 

Russell e Hampton (2006), Hartley (2006), Toze (2006), Rodrigues et al (2007), Cohim, 

Garcia e Kiperstok (2008), Zadoroznyj, Martin e Marks (2008), Ward, Butler e Menon 

(2008), Fortier (2010), Hurlimann & Dolnicar (2010), Dolnicar, Hurlimann e Grün (2011), 

Gabe, Trowsdale e Mistry (2012), Hespanhol (2012), Ward et al (2012), Karelová, et al 

(2013),  com informações importantes sobre as fontes alternativas de abastecimento da água, 

dentre elas captação de água de chuva, reúso da água, dessalinização da água e reúso do 

esgoto, sendo as duas primeiras consideradas mais utilizadas no Brasil, discutidas nas seções 

posteriores deste trabalho.  

Do mesmo modo, Ward et al (2012) declaram que em nível mundial, cada vez mais 

atenção está sendo focada em técnicas de abastecimento de água como a captação de água de 

chuva e o reúso da água, com o intuito de aumentar a resiliência e adaptabilidade dos sistemas 

de abastecimento de água, o que vem se tornando uma alternativa bastante desejável pela 

sociedade, a partir do momento que a demanda dos recursos hídricos é altamente crescente 
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sobre um material desigualmente distribuído. Por isso, as fontes alternativas para o sistema de 

distribuição de água estão recebendo um interesse renovado por parte dos segmentos da 

população em geral. 

Essa preocupação foi demonstrada por Dolnicar, Hurlimann e Grün (2011) que 

desenvolveram trabalhos para identificar a opinião pública sobre a percepção e aceitação de  

fontes alternativas da água e verificaram que existe uma positividade das pessoas nessa busca. 

Entretanto, isso foi detectado a partir do momento que os indivíduos entenderam a gravidade 

dos impactos ambientais e perceberam a necessidade do desenvolvimento de atitudes voltadas 

a redução desses impactos, manifestando assim, interesse pelo uso da água reciclada e 

dessalinizada, bem como a vontade de orientar a população adequadamente sobre essa 

necessidade.  

Dessa forma, nos dias atuais, pessoas reconhecem a importância do cuidado com o 

meio ambiente para a manutenção da vida. Sentem-se parte deste todo e reconhecem a 

fragilidade ambiental e dos recursos naturais. Isso caracteriza que essa percepção precisa ter 

repercussão semelhante tanto em pessoas mais jovens, que já nasceram quando o modo de 

pensar que o meio ambiente deve ser sustentável era dominante na sociedade, como em 

pessoas mais velhas, que viveram muitos anos recebendo informações compatíveis com o 

modelo anterior, a visão antropocêntrica de que o homem deve utilizar os recursos já que eles 

podem ser renováveis e dificilmente se extinguirá da natureza (POLLI, 2012). 

Nesse contexto, as fontes alternativas de abastecimento da água aparecem para Peters 

(2006) como uma opção viável para atender as demandas que não necessitam de água potável 

para serem supridas. As águas de chuvas que tem um longo histórico no mundo inteiro, sendo 

utilizadas para irrigação e mais recentemente, para promover descargas sanitárias e lavagem 

de roupas, entretanto quando tratadas podem também ser utilizadas para fins potáveis em 

áreas de pouca poluição ambiental.  

As águas cinza, proveniente das unidades hidrosanitárias, as quais são geradas no 

lavatório, chuveiro e do tanque de lavar roupas, menos a bacia sanitária, também são 

caracterizadas por Peters (2006) como escolhas úteis para minimizar o problema de 

abastecimento mundial d’água.   O reúso do esgoto também já faz parte das técnicas utilizadas 

no processo de transição tecnológica para aproveitamento e preservação da água.  
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3.5.1 Captação de água de chuva 

 

A captação de água de chuva representa uma fonte alternativa importante de 

abastecimento de água que pode ser utilizada para suprir as demandas de água em todo o 

mundo, principalmente em regiões semiáridas. No entanto, observam-se diferenças nas 

perspectivas de utilização dessa fonte de água, sendo que os usos mais notáveis envolvem os 

modelos de programas adotados nas áreas rurais em comparação com as áreas urbanas 

(GOMES et al, 2014). 

Essa situação é constatada por Santos et al (2009), quando descreve que a captação e o 

manejo de água de chuva surgiram de maneira diversa e independente em muitas regiões do 

mundo e tem sido uma estratégia de uso comum, notadamente nas áreas áridas e semiáridas, 

onde as chuvas, além de irregulares, ocorrem por poucos meses, como é o caso do nordeste 

brasileiro. Contudo, essa técnica vem tomando proporções cada vez maiores devido à ameaça 

de escassez de água nas cidades.  

Cohim, Garcia e Kiperstok (2008) reforçam essa importância afirmando que a água 

pluvial é usada desde a antiguidade por muitos povos, e apresenta-se como tecnologia 

moderna e viável quando associada a novos conceitos e técnicas construtivas, sendo uma 

alternativa para o abastecimento descentralizado. Entretanto, a iniciativa de desenvolver um 

adequado sistema de abastecimento de água para as regiões semiáridas do Brasil, sugere um 

acompanhamento tecnológico e cientifico para aprimorar o conceito e utilização do sistema 

(RODRIGUES et al, 2007). 

Apesar desta preocupação com a transição tecnológica para o abastecimento de água, 

no Brasil ainda existe um preconceito a respeito da qualidade da água de chuva, sendo esta  

hoje encarada até como esgoto, pois usualmente essa água escoa dos telhados para o chão, 

carregando todos os tipos de impurezas disponíveis, depois segue para um córrego que 

deságua em um rio/riacho, o qual, por sua vez, alimenta uma estação de tratamento de água. 

Por realizar esse trajeto, a água de chuva é confundida com a água superficial, aquela 

considerada mais problemática de ponto de vista da qualidade (GNADLINGER, 2007).  

Todavia, ao analisar a utilização dessa fonte alternativa de abastecimento de água pelo 

mundo, Gabe, Trowsdale e Mistry (2012) relatam que a captação da água de chuva é 

efetivamente obrigatória em áreas urbanas da Nova Zelândia, sendo esta uma prática 

constante, através da qual os usuários podem aumentar a sua satisfação pelo procedimento 

quando associam o uso com a contribuição para a economia dos mananciais, bem como após 

serem sensibilizados à formação do conhecimento empírico em relação a outras vantagens da 
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utilização e manuseio do sistema. Com isso, fica evidente a necessidade de gestão da água 

urbana integrada associada ao processo de aprendizagem social.  

Na Austrália, Hurlimann & Dolnicar (2010), indicam, após a realização de 

questionários para a população, uma boa aceitação de alternativas de água em relação a água 

de chuva e água dessalinizada, sendo mais aceitável para os usos que têm baixo contato 

pessoal como descarga do banheiro e rega de jardim e menos oportuna para os usos que têm 

maior contato pessoal como o potável. Esses autores sinalizaram que o aumento do 

fornecimento de tanques para armazenar a água de chuva intensifica mais publicamente essa 

aprovação entre os australianos, ação que viabiliza a utilização da técnica.  

No Reino Unido, Ward, Butler e Menon (2008) publicaram que a captação de água de 

chuva ainda tem sido lenta, mas está prevista para aumentar à medida que uma nova estratégia 

chamada Futuro da Água entrar em vigor, após a implantação de um projeto piloto que 

envolveu a consulta da percepção popular e o fornecimento de informações esclarecedoras 

sobre a aceitação de fontes alternativas da água. Isso  ajudará a reduzir a demanda de fontes 

potáveis, além de aliviar inundações urbanas. Porém, para que isso funcione de maneira mais 

ampla, é recomendado que se desenvolvam  ações sócio-técnicas, esclarecedoras à população 

em relação à gestão de água, mercado futuro, formação e do valor futuro da água para torná- lo 

mais relevante e aplicável a uma ampla gama de necessidades para as famílias.   

Fortier (2010) complementa essa informação admitindo que os sistemas de captura de 

água resultariam em muitas vantagens para a população e o meio ambiente, como a redução 

global do estresse hídrico, implicando também na diminuição do excesso de escoamento 

superficial. Além disso, auxiliaria no aumento da resiliência dos ecossistemas para a 

adaptação à mudanças climáticas. Mas mesmo assim, o processo de captação de água de 

chuva já bem utilizado nas áreas rurais, continua ainda limitado nas áreas urbanas das cidades, 

percebendo-se então que há uma necessidade de mudança no planejamento urbano e na gestão 

que reflete processos naturais. Dessa forma, os órgãos governamentais devem trabalhar em 

conjunto para a formação de legislação de políticas para assegurar esforços significativos no 

intuito de promover a transição tecnológica. 

Estas e outras vantagens relacionadas à implantação de sistemas de captação de água 

de chuva como poupar dinheiro em contas de água e ajudar o meio ambiente são citadas por 

Ward et al (2012), seguindo também a linha de estudo para explorar as percepções de 

usuários da água no Reino Unido, onde identificou-se que a receptividade geral para o uso de 

tais sistemas é elevado, mas que os fatores pertencentes particularmente ao custo e 

manutenção representam ameaças à receptividade. No entanto, os incentivos financeiros e 
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informações adequadas recebidas de empresas de água foram dois fatores que tiveram apoio 

unânime dos participantes. Esse tipo de trabalho ocasiona na população uma mobilização 

social que colabora na criação e/ou fortalecimento de grupos ambientais em defesa da água, 

situação que estimula a promoção do sistema por parte do governo local ou nacional, bem 

como agenciamento de sistemas por empresas de água. 

O processo de captação de água da chuva deve ser feito com atenção, pois tal ação 

poderia resultar em contaminação da água, devido a impurezas encontradas na atmosfera, 

telhados e outras partes do sistema. Andrade Neto (2013) nos alerta que isso deve ser evitado, 

dispensando os primeiros milímetros da cada chuva, pois estes têm grande influência sobre a 

qualidade da água captada em cisternas, sendo esta quantidade, geralmente, suficiente para 

lavar a atmosfera e a superfície de captação. Procedendo dessa forma, o restante da água da 

chuva tem boa qualidade para diversos usos.  

A contaminação também foi tratada por Karelová, et al (2013) que classificaram os 

riscos em seis grupos associados com a localização, poeira, contaminação microbiológica ou a 

seca. Considerou também aqueles relacionados com a revisão e manutenção de calhas, filtros 

e tanque em geral, sendo este último grupo de riscos decorrentes da forma como o sistema é 

utilizado e mantido. Por isso, é sugerido que os usuários do sistema tenham um olhar 

cuidadoso para o bom funcionamento do processo e que estas partes do sistema sejam 

manuseadas com devida atenção para que o mesmo funcione adequadamente, evitando 

prejuízos à saúde dos usuários e a garantia da boa qualidade da água. 

Por fim, embora o Brasil possua um dos maiores patrimônios hídricos do planeta, o 

risco de escassez hídrica das regiões árida, semiárida e sudeste está iminente. Entretanto, os 

períodos chuvosos podem ser bem aproveitados se a aplicação correta de tecnologias de 

captação e armazenamento de água de chuva forem implementadas e transformadas em 

políticas públicas necessárias à sustentabilidade (SANTOS et al, 2009). 

 

 

3.5.2 Reúso da água 

 

Assegurar o abastecimento adequado de água é um problema de grande preocupação 

para a população, os governos estadual e federal de determinadas localidades do Brasil e do 

mundo, bem como para as academias científicas nesse período de ameaça de falta de água. 

Essa discussão é feita por Marks, Martin e Zadoroznyj (2008) quando revelam que uma 

variedade de soluções técnicas está disponível para amenizar essa situação. Dentre elas o 
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reúso da água, a chamada por muitos autores de água cinza, é útil para uma série de demandas 

como molhar plantas, descargas sanitárias, lavagem de roupas e agricultura.  

Essa solução pode ser considerada viável e permanente para oportunizar o 

desenvolvimento do semiárido brasileiro a qual pode apresentar como vantagens: economia 

de água potável, economia de energia elétrica e menor produção de esgoto sanitário na escala 

das edificações. Em uma visão mais ampla Mota, Manzanares e Silva (2006), afirmam que o 

reaproveitamento ou reúso da água é o processo pelo qual a água, tratada (reciclada) ou não, é 

reutilizada para o mesmo ou outro fim com o objetivo de reduzir o desperdício de água 

tratada, assim o reúso da água resulta em preservação dos mananciais, por diminuir a 

quantidade de água captada e por reduzir o lançamento de esgoto sanitário pelas áreas 

urbanas, além de reduzir o consumo de energia elétrica (ERIKSSON et al, 2002). 

Desta forma, Baumann (1983), infere que a reciclagem da água é uma das principais 

opções a ser planejadas no abastecimento de água. Essa opção de fonte alternativa da água 

ganha força, já que existe boa aceitação social do reúso da água, que variam de acordo com o 

potencial de uso, sendo necessária para Cortacáns (2008), a ênfase em um tratamento mais 

adequado e confiável para que a concordância da população a esse método seja maior. 

De modo geral, Santos et al (2012) concluem que aceitabilidade das pessoas sobre a 

prática do reúso agrícola é revelada como um fator positivo por partes dos entrevistados em 

sua pesquisa sobre a aceitabilidade da população quanto a prática do reúso como uma 

perspectiva no âmbito do desenvolvimento sustentável, mas quando voltou-se para os 

aspectos sanitários não obteve muita aceitação pelos participantes, por ser considerado um 

meio de contaminação e problema para a comunidade rural e sociedade em geral, sendo 

percebido, dessa forma, a necessidade da orientação relativa a descontaminação desse tipo de 

água. 

É percebido que há necessidade urgente de mais informações sobre as características 

das distintas categorias de águas residuais com o objetivo de ser capaz de avaliar o potencial 

de reutilização da mesma, além dos diferentes tipos de tratamento antes de qualquer 

reciclagem da água, para que se possa estabelecer o método de descontaminação mais 

adequado, se for o caso. Além disso, sabe-se que a contaminação microbiológica da água 

cinza pode representar uma ameaça grave para a saúde se esta entra em contato direto com os 

seres humanos, como por exemplo, as das descargas de vasos sanitários (ERIKSSON et al, 

2002). 

Portanto, desafios na compreensão popular para o reúso eficaz da água são observados 

por Russell e Hampton (2006) e Hartley (2006), os quais chamam a atenção que o 



35 
 

entendimento das pessoas não é suficiente para tal ação, revelando a necessidade de buscar as 

bases sociais da população para que sejam desenvolvidos processos educativos que contemple 

e motive esta questão, facilitando a interação entre profissionais técnicos, autoridades e a 

comunidade, propiciando maior apoio para o alcance do objetivo comum.  

Essa necessidade de educação ambiental é descrita por Po, Kaercher e Nancarrow 

(2003), os quais observaram a carência de pesquisa social na compreensão das percepções 

públicas sobre o reúso da água e os fatores psicológicos que regem a tomada de decisão para a 

efetivação desse processo, sendo as percepções da população e aceitação de reúso da água, 

reconhecidas como os principais ingredientes do sucesso de determinado projeto de 

reaproveitamento da água. 

 Dentre os fatores contrários a aceitação do reúso da água, Po, Kaercher e Nancarrow 

(2003), destacam: aversão ao reúso ou reciclagem da água, as utilizações específicas da água 

reciclada, a origem da água a ser reciclada, a questão de escolha na aceitação, confiança e 

conhecimento do processo, atitudes positivas em relação ao meio ambiente, o custo da água 

reciclada, fatores sociodemográficos e percepções de risco associado com o uso da água 

reciclada, sendo este último item o mais questionado pela população.  

Nesse sentido, há acentuada variabilidade de opiniões em relação ao tipo de risco, os 

quais modificam entre diferentes grupos de interessados. Os riscos mais importantes voltados 

a reutilização de águas associados às expectativas individuais no que diz respeito ao nível de 

percepção de risco das pessoas devem ser considerados, pois ajudam a formar uma base sólida 

para a compreensão e a tomada de decisão dentro de um ambiente de aprendizagem social 

(BAGGETT, JEFFREY e JEFFERSON, 2006).  

Dessa forma, o reúso da água está voltado à preocupação relativa as questões de 

qualidade da água, apesar de existirem conhecimentos e tecnologias disponíveis para fornecer 

o ajuste à finalidade adequada para a reciclagem de água. Às vezes, essas preocupações 

resultam na necessidade de excesso de tratamento de água reciclada, o que pode levar a 

projetos potencialmente valiosos do reúso de água a tornarem-se demasiadamente custosos e 

ineficientes para serem viáveis (TOZE, 2006).  

Nesta perspectiva, Carr, Potter e Nortclif (2010) se reportam ao aspecto do reúso na 

agricultura citando o exemplo da Jordânia que utiliza para esse fim, sendo uma estratégia 

interessante para maximizar os recursos hídricos disponíveis, contudo a qualidade da água 

muitas vezes pode resultar em desafios para a agricultura, já que existem aspectos de 

reutilização que levam os agricultores a uma visão mais positiva  (economia) ou negativa 

(poluição) da água recuperada, o que pode ter implicações para a aceitação do recurso.  
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Hespanhol (2002) relata que o uso de efluentes tratados se constitui em instrumento 

poderoso para restaurar o equilíbrio entre oferta e demanda de água em diversas regiões 

brasileiras, principalmente na agricultura, nas áreas urbanas, para fins não potáveis, no 

atendimento da demanda industrial e na recarga artificial de aquíferos, apesar de apresentar a 

poluição como efeito potencialmente negativo. Mesmo assim, o uso de esgotos, 

particularmente no setor agrícola, é considerado um importante elemento das políticas e 

estratégias de gestão de recursos hídricos.  

O reúso e a conservação da água hoje constituem palavras-chaves da gestão dos 

recursos hídricos no Brasil e em várias partes do mundo, devido a atual crise instalada. Dessa 

forma, o reúso de águas cinzas também tem se tornado um fator necessário para economia da 

água, principalmente nos grandes centros urbanos, cuja demanda é limitada pela poluição, 

sendo necessário que os setores residencial, comercial e industrial adotem uma postura de 

conformidade ambiental, dedicando especial atenção para  a água, com a consciência 

adequada da necessidade de sua utilização de forma racional.  (FIORI, FERNANDES e 

PIZZO, 2006). Contudo, a prática de reúso de água espera ser institucionalizada e integrada 

aos planos de proteção e desenvolvimento de bacias hidrográficas para que a mesma se torne 

mais efetiva e possa abranger a população de forma mais ampla (MOTA, MANZANARES e 

SILVA, 2006). 

As incertezas em relação ao sistema, ainda são grandes e numerosas transformações 

são esperadas. Todas as partes envolvidas interessadas na implementação do processo 

precisam fazer um esforço para ampliar o uso das águas cinzas com sucesso. Melhorias 

tecnológicas, aprendizagem social e reformas institucionais são necessárias para intensificar 

as tecnologias de reutilização de água cinza. Melhorar o nível de conhecimento em relação a 

estes sistemas entre os utilizadores poderia reduzir o risco de rejeição social da nova 

tecnologia (DOMÈNECH e SAURÍ, 2010).  

Para isso, as autoridades públicas, os órgãos ambientais e as academias científicas 

precisam estimular processos de aprendizagem social com específicas ações e instigar a 

confiança entre os moradores para a transição tecnológica da fonte alternativa de 

abastecimento de água no intuito de encontrar um lugar na vida quotidiana das populações 

urbanas. A experiência mundial da reutilização de águas cinzas está presente em todo o 

mundo, contudo os Estados Unidos, Japão e Austrália têm liderado o caminho no reúso dessas 

águas (DOMÈNECH E SAURÍ, 2010). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

O presente estudo se configura como uma pesquisa exploratória de base metodológica 

quanti-qualitativa para abordar as percepções dos professores sobre a água e a aceitação de 

fontes alternativas da água no município de Feira de Santana. Essa escolha ocorreu com o 

intuito de buscar respostas que se reportem às questões colocadas neste trabalho, levando em 

consideração que cada método tem suas vantagens e seus inconvenientes, além de salientar 

que uma forma de abordagem utilizada complementa a outra. 

Para Minayo (2007), o método qualitativo se aplica ao estudo da história, das relações, 

das representações, das crenças, das percepções e das opiniões produtos das interpretações 

que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, 

sentem e pensam. Tais características estão relacionadas ao objeto de estudo deste trabalho. 

Denzin e Lincoln, (2006) refletem que a pesquisa qualitativa pode ser entendida como 

sendo uma atividade que situa e localiza o observador no mundo. Assim, as práticas e temas 

interpretativos dão visibilidade ao mundo, transformam-no em uma série de representações e 

significações realizadas pelos próprios sujeitos da ação (JOSSO, 1999). 

Por outro lado, na pesquisa quantitativa, crenças e valores pessoais não são 

consideradas fontes de influência no processo científico (GÜNTHER, 2006). Esta, segundo 

Richardson (1989), se caracteriza pelo emprego de quantificação tanto no processo de coleta 

de informações, quanto no tratamento de dados obtidos através de técnicas estatísticas.  

Permite também ampliar a amostragem, alcançar um maior número de sujeitos e de 

informações, organizando e visualizando questões de maneira mais geral, objetiva e 

sistemática (MINAYO, 1993).  

Enfim, adotar a prática de combinar técnicas de análise quantitativa e qualitativa 

proporciona maior nível de credibilidade e validade aos resultados da pesquisa, evitando-se, 

assim, o reducionismo por uma só opção de análise, o que possibilita uma visão global do 

fenômeno estudado (OLIVEIRA, 2010). 

 

4.2 Caracterização da área de estudo 

 

A pesquisa foi realizada na zona urbana de Feira de Santana, caracterizada como uma 

área afetada pelo crescimento populacional, situação que apresenta, consequentemente, maior 
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utilização dos recursos hídricos e probabilidade de menor uso das fontes alternativas da água, 

tecnologia tão necessária nas cidades atualmente. 

O município de Feira de Santana é o segundo maior do estado da Bahia. Possui uma 

população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 612.000 

habitantes em 2014, sendo contabilizada pelo Censo Demográfico como 556.642 habitantes 

em 2010.  Encontra-se numa posição de destaque não só no estado da Bahia, como, também,  

em nível nacional, pelo crescimento econômico favorecido por suas características físicas e 

geográficas. Como atributo físico, destaca-se o relevo da cidade, predominantemente plano, e 

como atributo geográfico, tem-se a posição do município no agreste baiano, ligando o sertão 

ao mar, como também sua proximidade com a capital do estado, cerca de 108 km, da cidade 

de Salvador (BA).  

Apresenta ampla malha rodoviária que interliga Salvador com a região centro-sul do 

Brasil, bem como com o interior do Estado através das rodovias BR 324, BR 116, BR 101 e 

BA 052 (estrada do feijão), formando um dos maiores entroncamentos rodoviário do norte e 

nordeste, elevando posição de destaque socioeconômica e política da cidade. 

Feira de Santana encontra-se delimitada pelas coordenadas geográficas de 12º 09’ e 

12º 20’ de latitude sul e de 38º 53’ e 39º 00’ de longitude oeste. Possui uma área de, 

aproximadamente, 1.350 km2 estando limitado pelos seguintes municípios: Antônio Cardoso, 

São Gonçalo, Amélia Rodrigues, Coração de Maria, Irará, Candeal, Santa Bárbara, 

Tanquinho, Anguera e Ipecaetá (LIMA, 2009).  
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FIGURA 1: Região Metropolitana de Feira de Santana.  
Fonte: http://rmfeiradesantana.blogspot.com.br/ 

 

A área de estudo pertence ao Núcleo Regional de Educação 19 (NRE 19) antiga 

Diretoria Regional de Educação 02 (DIREC 02) da Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia. É constituída por 43 escolas estaduais que oferecem o ensino médio como modalidade 

da educação básica, localizadas na zona urbana do município. Possui amostra delimitada em 

torno de 1500 professores com regime de trabalho efetivo da rede estadual de ensino em Feira 

de Santana, segundo informações do NRE 19.  

 

4.3 Sequenciamento da pesquisa 

 

 Este trabalho foi organizado didaticamente em cinco etapas: 

Etapa 1 – Identificação das escolas estaduais de Ensino Médio da zona urbana do 

município de Feira de Santana, através do site da Secretaria Estadual de Educação 

(http://escolas.educacao.ba.gov.br/escolas).  
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Etapa 2 – Estabelecimento de contato junto ao Núcleo Regional de Educação (NRE 

19), utilizando-se de uma carta convite, com o intuito de esclarecer os objetivos da pesquisa e 

sua importância para a sociedade, buscando assim, autorização para solicitar aceitação da 

direção escolar para realização do trabalho científico, bem como uma ponte para facilitar o 

acesso à gestão escolar e aos participantes da pesquisa; 

Etapa 3 – Reunião administrativa marcada pelo Núcleo Regional de Educação (NRE 

19) com os diretores das unidades escolares de Feira de Santana onde foi apresentado o 

projeto, esclarecidos os objetivos e a forma de coleta de dados da pesquisa, o aceite do NRE 

19 autorizando a realização do trabalho, além da declaração de anuência (modelo disponível 

no anexo 3) a ser assinada pelo gestor escolar, sendo que apenas 26 diretores de unidade 

escolar declararam aceitar o desenvolvimento da pesquisa.  

Etapa 4 – Coleta de dados dos professores nas escolas por meio dos questionários 

semiestruturados. Entretanto, a liberação para esta etapa só ocorreu após aprovação de projeto 

de dissertação pelo Comitê de Ética e aceitação pela banca de qualificação do Programa de 

Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS). Assim, para a realização desta etapa foi necessária uma aproximação prévia da 

pesquisadora com os participantes da pesquisa, a qual ocorreu através de divulgação do 

projeto por intermédio da direção escolar no momento da jornada pedagógica, quando foi 

aberto um espaço para que todos os professores optassem pelo dia e horário da coleta dos 

dados. Após este momento, a pesquisadora responsável entrou em contato com a escola para o 

conhecimento do(s) dia(s) estabelecido(s) para a coleta de dados; 

Etapa 5 – Tratamento dos resultados (descrição, categorização, tabulação) e 

interpretação, identificando os conhecimentos que os respondentes possuem sobre a água e 

comparar as representações de acordo com as variáveis estabelecidas. A categorização foi 

organizada em agrupamentos de acordo com a finalidade das questões propostas.  

 

4.4 Participantes da pesquisa 

 

A pesquisa foi composta por uma amostra aleatória de 372 professores que ministram 

aulas em 26 escolas públicas estaduais, as quais ofertam o ensino médio como modalidade de 

ensino, na zona urbana de Feira de Santana. A população amostral correspondente a 25% do 

total de professores que estabelecem os critérios exigidos para participarem voluntariamente 

da pesquisa. 
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Os critérios estabelecidos foram que todos os participantes da pesquisa deveriam estar 

em plena atividade profissional e possuir regime de trabalho efetivo, ministrando qualquer 

disciplina no ensino médio da Rede Estadual de Educação. Para tanto, foram distribuídos 

questionários com aqueles que atenderam aos critérios mencionados, estimando-se 

inicialmente uma amostra mínima de 312 profissionais, partindo do pressuposto que existem 

12 disciplinas obrigatórias para o ensino médio nas escolas, e que o questionário poderia ser 

respondido por pelo menos um professor de cada disciplina, obedecendo a fórmula abaixo: 

PE= do.e 

PE = professores estimados 

do = disciplinas obrigatórias 

e = escolas 

Assim:  

PE = 12x26 ⇒PE = 312 professores estimados 

Contudo, foi possível considerar algumas situações que afetaram a quantidade 

estimada de professores como: o número de docentes por disciplina em cada escola ser 

variável, ou que o mesmo docente trabalhe com mais de uma disciplina na modalidade de 

ensino da pesquisa, conforme o porte da escola (pequeno, médio, grande ou especial), ou 

ainda considerar a recusa do docente em participar da pesquisa.   

Dessa forma, avaliando a representação amostral, foi detectada uma superação da 

população estimada de 312 professores para o total real de 372 professores participantes da 

referida pesquisa. 

É importante relatar que o estudo qualitativo não tem necessariamente que ser definida 

uma quantidade amostral exata de participantes para garantir sua representatividade como 

ocorre na pesquisa quantitativa, assim fizemos uma estimativa do tamanho da amostra, já que 

o projeto é quanti-qualitativo. Desta forma, pode-se inferir que, a amostragem ideal é aquela 

que possibilita abranger a totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões, 

dispensando-se a base de um critério numérico (MINAYO, 2007).  

Nenhum dos respondentes possui idade mínima inferior a 18 anos. Nos casos em que 

foi consentida a permissão para a coleta de dados, o questionado recebeu duas vias do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (conforme anexo I), realizou a leitura do 

mesmo, assinou, teve posse de uma cópia e devolveu outra ao pesquisador. Os professores 

que estavam afastados, em licença prêmio ou médica, atestado médico, férias e os que não 

quiseram participar, foram excluídos da pesquisa. 
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4.5 Coleta de dados  

 

A coleta de dados ocorreu por meio de um questionário semiestruturado distribuído 

aos docentes, baseado nas pesquisas de Cohim, Garcia e Kiperstok (2008), Po, Kaercher e 

Nancarrow (2003) e Ward et al (2012), contendo questões objetivas e subjetivas relacionadas 

às seguintes características: 1) o perfil socioeconômico da população estudada destacando as 

variáveis: sexo, idade, escolaridade, formação acadêmica, renda familiar mensal e disciplina e 

tempo em que leciona; 2) as percepções dos professores declaradas nas questões com 

referência a água como: o sentimento que eles possuem em relação a água,  forma de 

abordagem da temática na sala de aula, possibilidade de escassez de água em Feira de 

Santana, comportamento em relação ao uso da água, responsabilização pela falta de água nas 

cidades, ações antrópicas que intensifiquem a escassez dos recursos hídricos, aceitação e 

utilização de fontes alternativas da água, perspectivas para o futuro da água. O modelo do 

questionário está contido no anexo 2.  

A coleta de dados aconteceu nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e 

novembro de 2015, em período estabelecido conforme decisão acordada entre direção e 

professores durante a jornada pedagógica escolar.  

 

4.6 Análise de dados  
 

 A análise dos dados obtidos da aplicação dos questionários foi representada 

quantitativamente através de gráficos e tabelas elaborados na planilha eletrônica Microsoft 

Office Excel, demonstrando valores absolutos ou porcentagens das respostas aos 

questionamentos; e qualitativamente em forma de textos e por meio de comparação das 

percepções declaradas com artigos científicos, livros e reportagens sobre a temática.  

 

4.7 Aspetos éticos da pesquisa 
 

 Esta pesquisa foi submetida ao comitê de ética em pesquisa (CEP) da Universidade 

Estadual de Feira de Santana. A mesma foi liberada para execução após o atendimento das 

pendências, pois atende aos princípios bioéticos para pesquisa envolvendo seres humanos, de 

acordo com a Resolução nº 466/12 (CNS). Assim, a coleta de dados com os participantes da 

pesquisa pôde ser iniciada segundo orienta o Cap. IX.3, alínea 5a - Res. 466/12.  
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Importante lembrar que conforme institui a Resolução 466/12, a autora deste trabalho 

científico deverá enviar ao CEP-UEFS relatórios anuais de atividades pertinentes ao referido 

projeto e um relatório final tão logo a pesquisa seja concluída. O não cumprimento poderá 

implicar no impedimento de apreciação de novos projetos do pesquisador. Seguem dados das 

versões do parecer consubstanciado do CEP: 

 

Versão 1 

Número do Parecer: 930.949 

Data da Relatoria: 23/11/2014 

CAAE: 37938214.1.0000.0053  

 

Versão 2 

Número do Parecer: 955.308 

Data da Relatoria: 16/02/2015 

CAAE: 37938214.1.0000.0053 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Perfil socioeconômico dos professores participantes da pesquisa 

 

O questionário para avaliar a percepção dos professores da rede pública sobre usos e 

fontes alternativas da água em Feira de Santana-BA foi respondido por 372 docentes, dentre 

os quais 77,95% são do sexo feminino e 22,05% são do sexo masculino com idade 

compreendida entre 27 a 67 anos, sendo a maioria dos indivíduos representados na faixa etária 

de 40<I≤60 (60,48% dos participantes). 

Sobre o estado civil, a maioria dos participantes da pesquisa é casada ou possui união 

estável (56,99%), os solteiros representam 26,88%, divorciados ou separados são 12,10% dos 

participantes e os viúvos são 2,96%, além de 1,08% dos representantes que optaram por não 

responder a este quesito, considerando-o como um dado irrelevante para a pesquisa. 

Quanto à escolaridade desses profissionais da educação, foi verificado que a titulação 

dos mesmos pode variar desde o curso superior incompleto até o doutorado, sendo que o grau 

de especialista, com 74,19% foi a titulação com maior número de representantes que 

trabalham ministrando aulas para o ensino médio das escolas participantes da pesquisa, 

conforme descrição da tabela 1.  

 

TABELA 1: Grau de instrução dos professores participantes da pesquisa 

TITULAÇÃO  (%) 

Superior Incompleto 0,54 

Superior Completo 15,05 

Especialização 74,19 

Mestrado 9,68 

Doutorado 0,54 

 

A escolarização superior incompleta representada por 0,54% dos professores não 

condiz com as exigências atuais para nomeação na Rede Estadual de Educação, a qual só 

admite profissionais estatutários com licenciatura plena na área de realização do concurso. 

Entretanto, ainda existe uma pequena parcela de docentes não licenciados, os quais se 

efetivaram na década de 1980, período que era permitida a efetivação de funcionários 

públicos para setores como educação, saúde e segurança pública, sem a participação 

obrigatória de concurso público para o suprimento de vagas. Tal situação foi intitulada de 

“trem da alegria”. 
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A referida citação foi criada também em decorrência da forma antiga de acesso de 

pessoas ao funcionalismo público, a qual não existia obrigatoriamente a exigência da titulação 

mínima do nível superior completo em alguma licenciatura plena, como ocorre atualmente 

para exercer a função docente. Vale também salientar que já ocorreu a realização de concurso 

público para o suprimento de vagas de docentes não licenciados para a educação, sendo o 

último realizado por volta da década de 1990. 

Voltando para as titulações, verificou-se que os níveis mestrado e doutorado foram 

pouco representados pelos professores nesta pesquisa, quando comparados à especialização. 

Contudo, existe grande possibilidade de maior adesão para estas titulações, devido à expansão 

dos cursos de mestrado e doutorado oferecidos em universidades particulares estrangeiras 

oriundas da América e Europa, ministradas pelo método de educação à distância (EaD), sendo 

validados por instituições de educação superior no Brasil, já que não são reconhecidos pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) vinculada pelo 

Ministério da Educação (MEC). 

Apesar deste entrave, as vantagens da modalidade dos cursos EaD para os níveis de 

mestrado e doutorado são muito bem levadas em consideração pelos professores devido a 

facilidade de ingresso, menor custo financeiro ao aluno quando comparado com a mesma 

modalidade na educação particular, conciliação entre estudo e trabalho, além da possibilidade 

de flexibilização ao local de estudos. 

Dessa forma, o ensino à distância para Puerta e Amaral (2008) é um tema que vem 

sendo intensamente abordado devido à crescente obrigação da educação continuada, 

modernização e disponibilização de novas tecnologias. Sendo decorrente também da 

necessidade de novas propostas de estudo, pelas quais o aluno não tem uma delimitação 

geográfica e nem uma sala de aula presencial para buscar sua qualificação.  

Quanto à formação acadêmica dos docentes participantes da pesquisa, a maioria dos 

respondentes, caracterizada por 22,85%, declarou possuir licenciatura em letras vernáculas, 

seguido de matemática (16,40%), dentre as diferentes graduações citadas. As outras 

formações foram pouco representadas, com valores percentuais de 7,53% para todas juntas 

(Figura 2). 
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FIGURA 2: Formação acadêmica dos professores participantes da pesquisa. 

 

Fazendo-se uma análise da Figura 2, dá para associar a formação acadêmica e a 

disciplina que é lecionada pelo professor em sala de aula, exceto espanhol, francês e música, 

pois as mesmas não são oficiais das escolas públicas estaduais participantes da pesquisa. De 

tal modo os docentes com formação nestas matérias, acabam por lecionar disciplinas afins, 

ordinárias ao currículo comum, obrigatório pelo Ministério da Educação (MEC), 

representadas na Figura 3.  

As formações em estudos sociais e desenho plástico inclusas na categorização outros 

seguem o mesmo princípio que espanhol, francês e música em relação à disposição no 

currículo escolar. Por isso, os docentes com as referidas graduações, geralmente, ministram as 

disciplinas sociologia, filosofia, geografia e história.  

Os pedagogos, profissionais caracterizados como especialistas em educação, estão 

voltados diretamente à contribuição da qualidade do ensino que a escola dispõe. Estes 

também colaboram com o aprendizado por parte do aluno, fortalecendo, assim, a construção 

do conhecimento. Apesar disso, não estão habilitados para lecionarem no ensino médio por 

não possuírem formação específica para uma determinada disciplina. Contudo, por estarem 

voltados a atender as questões sociais, terminam ministrando aulas de sociologia, filosofia e 

artes. As disciplinas trabalhadas nas escolas pelos participantes da pesquisa estão 

representadas na Figura 3. 
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FIGURA 3: Disciplinas lecionadas pelos professores participantes da pesquisa 

 

Esperava-se que a aceitação para responder aos questionários quando associada à 

formação acadêmica, fosse mais espontânea por parte dos professores de biologia, geografia, 

química e física.  Isso, devido ao fato dessas disciplinas tratarem diretamente a temática água 

em seu conteúdo curricular. Contudo, a participação mais efetiva ocorreu por parte dos 

profissionais de letras vernáculas, afirmativa comprovada pela amostra de respondentes da 

área. A essa situação pode ser associada a possibilidade da quantidade destes docentes ser 

maior nas escolas, quando comparado aos professores que lecionam outras matérias, 

possivelmente, em virtude de existirem mais aulas semanais por turmas para a área de 

linguagens. 

O mesmo raciocínio pode ser usado para os docentes de matemática, pois, estes estão 

representando a segunda colocação em relação à formação acadêmica entre os respondentes 

(16,40%). Essa colocação deve estar relacionada ao fato que esses profissionais possuem uma 

aula a menos que as matérias trabalhadas pelos professores de português. Tais afirmativas são 

consideradas viáveis, visto que a solicitação para participar da pesquisa ocorreu de forma 

semelhante entre os professores durante as reuniões de atividade complementar (AC) por área 

de conhecimento, proporcionando assim, possibilidades equivalentes para a coleta dos dados.  
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As disciplinas declaradas (Figura 3) praticamente coincidem com a formação 

acadêmica dos participantes da pesquisa, exceto espanhol, francês, pedagogia e música. Todas 

as matérias são lecionadas pelos docentes durante um período de 1 a 35 anos de serviço, onde 

42,47% dos respondentes estão inseridos no intervalo de tempo 1<T≤15 anos que lecionam, 

47,85% estão inseridos entre 15<T≤30 anos de trabalho na educação, e a parcela restante 

(8,60%) da população entrevistada tem mais de 30 anos de serviço. Além disso, tem aqueles 

que optaram por não declarar o tempo na profissão (1,08%), temendo a associação com a 

idade biológica, característica observada em algumas professoras.  

É sabido que o tempo mínimo para solicitação de aposentadoria do docente é de 25 

anos de serviço para as mulheres e 30 anos trabalhados para os homens. Entretanto, esse fator 

deve estar associado a idade maior que 50 e 55 anos para os sexos feminino e masculino 

respectivamente, sendo realizada a aposentadoria compulsória somente após os 70 anos 

vividos. Isso pode explicar o fato de 2,96% dos participantes da pesquisa terem mais de 60 

anos estando ainda em plena regência de classe.  

A idade e o tempo de serviço são variáveis que revelam propriedades contrastantes 

entre as classes de trabalhadores. Os mais jovens geralmente não possuem experiência, mas 

apresentam melhor condição física e disposição para desenvolver o trabalho. Já entre os mais 

velhos no serviço, existem aqueles que mesmo tendo chegado à idade para se aposentarem, 

não possuem o tempo de serviço mínimo para isso. Outros preferem não parar de trabalhar, 

pois, pela atividade profissional sentem-se mais jovens e úteis para a sociedade. Existe ainda a 

questão da provável diminuição da renda mensal do futuro aposentado, sendo este também 

um fator bastante considerado pelos professores antes do afastamento definitivo.  

Tratar de assuntos financeiros pode provocar sensação de prazer, angústia, desconforto 

ou desconfiança, entre as pessoas. Apesar disso, essa variável fez parte da descrição do perfil 

socioeconômico dos professores participantes da pesquisa, quando os mesmos foram 

questionados quanto ao valor recebido da renda mensal familiar.  

Pelas declarações voltadas a esse questionamento, verificou-se a possibilidade de 

dúvidas sobre os valores apresentados pelos docentes. A essa conclusão podem ser associados 

os seguintes fatores: 1) equívoco ao informar vencimentos individuais em lugar da renda 

familiar; 2) omisão do real valor recebido entre os membros da família; 3) indivíduo que é 

solteiro e mora sozinho; 4) opção de não declarar a renda de sua família. Os valores da renda 

familar mensal estão expressos na Figura 4. 
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FIGURA 4: Porcentagem da declaração da renda mensal das famílias dos professores 

participantes da pesquisa 

 

Na Figura 4 observa-se que a maioria (43,55%) dos professores informou ter renda 

salarial familiar entre 5 e 10 salários mínimos. Contudo existe uma proximidade percentual 

dos valores declarados nas faixas entre 2 e 5 salários mínimos (40,59%) e entre 5 e 10 salários 

mínimos (43,55%). A dúvida em relação as respostas do quesito renda surgiu em decorrência 

da comparação dos vencimentos da autora desta pesquisa, profissional efetiva da rede estadual 

de educação. Além disso, foram também associadas  informações sobre a remuneração média 

de um professor de 40 horas semanais, contidas no portal do servidor da Bahia de junho de 

2015.  

Para os docentes efetivos do Estado da Bahia, os vencimentos aumentam à medida que 

estes realizam cursos diversos, bem como de acordo ao tempo de serviço. Tais aumentos estão 

baseados em percentuais do salário base como: capacitação e aperfeiçoamento até 50%, 

titulação acadêmica (especialização 15%, mestrado 20% e doutorado 25%), avanço horizontal 

5% a cada cinco anos trabalhados, adicional por tempo de serviço 1% a cada ano trabalhado, 

além de outras vantagens acrescidas ao contracheque como alimentação, transporte, cargo ou 

função gratificada. 

Saindo da questão salarial para o perfil do professor de forma geral, é comum a 

descrição e/ou análise de variáveis socioeconômicas em trabalhos c ientíficos que envolvem 

professores. O perfil da categoria que trabalha na educação básica é representado pelo 

predomínio de mulheres, a maioria apresenta idade inferior a 40 anos,  percebe-se liderança 

do estado civil casado ou com união estável, nível de qualificação  (SILVA e ROSSO, 2008). 



50 
 

Por outro lado, o maior percentual de professores que atua no ensino superior é de 

homens (mais da metade), o que não surpreende. No nível superior de ensino o sexo 

masculino é maioria, ao contrário de outros níveis. Os casados lideram em percentual a 

quantidade de participantes da pesquisa. Os professores apresentam um alto nível de 

qualificação, na medida em que 60,5% possuem doutorado, 3,8% possuem pós-doutorado, 

25,4% possuem mestrado, 9,2% possuem especialização e apenas 1,1% são graduados. 

(LIMA e LIMA FILHO, 2009). 

Para Araujo e Carvalho (2009), o perfil da categoria estudada revelou predomínio de 

mulheres, embora possa ser assinalado que a participação masculina aumentou, 

significativamente, nos níveis mais elevados de ensino (na UFBA, por exemplo, representou 

mais da metade da população). Outras características comuns às populações estudadas 

referem-se à existência de múltiplos empregos, elevada carga horária total de trabalho e 

elevadas demandas psicológicas e físicas. As populações estudadas eram relativamente 

jovens.  

Considerando as informações do perfil dos professores associadas à disponibilidade 

para responder ao questionário, foi possível verificar boa aceitação da coleta de dados nas 

escolas. Entretanto, os docentes mais jovens, bem como aqueles que possuem maior titulação, 

foram os que responderam mais prontamente as questões. Esta constatação pode estar 

relacionada ao fato destes docentes terem passado recentemente por processo semelhante ao 

da autora deste trabalho científico, enquanto se dedicavam a obtenção de título de mestre ou 

doutor, sendo assim, estão inteirados das dificuldades para a realização de determinada 

pesquisa.  

Por outro lado, existe também a possibilidade de alguns professores terem respondido 

pesquisas semelhantes a essa, e o autor da mesma não ter apresentado qualquer tipo de retorno 

a eles, situação que certamente dificulta a aceitação voluntária de participantes a novas 

pesquisas. 

 

5.2 Declarações sobre a origem da água utilizada nas residências e regularidade na 

distribuição de água no bairro onde moram os professores participantes da pesquisa 

 

Após responderem as questões socioeconômicas, os professores foram questionados 

quanto à origem e a regularidade de distribuição da água utilizada em casa. Dessa forma, em 

relação ao questionamento origem da água, as declarações agruparam maior número de 

respondentes para a água proveniente do sistema público de abastecimento do Estado da 
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Bahia, representado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA). Outras opções 

menos comuns de origem da água de abastecimento também foram citadas, sendo que, em 

algumas casas existia a utilização de mais de uma fonte de água para suprir as necessidades 

diárias, aspecto que justifica o percentual >100% das declarações computadas para esse 

quesito. Contudo, cada uma das citações, fonte externa (15,32%) ou poço/cisterna/fonte 

própria (15,32%) correspondem a apenas 17,21% do valor da fonte mais utilizada (88,98%), 

conforme Figura 5. 

 
FIGURA 5: Declaração da origem da água utilizada nas residências dos professores 

participantes da pesquisa 

 

A opção de utilização da água proveniente do sistema público de abastecimento pela 

maioria dos participantes da pesquisa, observada na Figura 5, pode ser justificada pela 

facilidade de acesso a água potável, quando comparada com as outras opções de 

abastecimento. Neste contexto, sob o ponto de vista sanitário, a água fornecida a população é 

considerada uma solução coletiva eficiente de distribuição e manutenção da qualidade da 

água, inclusive com a adição de flúor para a prevenção da cárie dentária. Não obstante, as 

soluções individuais como fonte externa, poço/cisterna e fonte própria para as áreas 

periféricas não devem ser desprezadas, pois são bastante úteis e farão minorar muitos 

sofrimentos, enquanto se aguardam soluções gerais.  

Independente de qualquer uma das origens citadas pelos professores, vários são os 

benefícios para a utilização da água de forma geral, entre eles podemos destacar a melhoria da 

saúde e das condições de vida de uma comunidade, isso relacionado à: diminuição da 

mortalidade em geral, principalmente da infantil; Diminuição da incidência de doenças 

relacionadas a água; Facilitação da manutenção de hábitos de higiene na população e melhoria 



52 
 

da limpeza pública. Possibilidade de proporcionar conforto e bem-estar; Diminuição dos 

gastos particulares e públicos com consultas e internações hospitalares. 

A origem da água utilizada em casa pode estar relacionada a alguns fatores como: a 

localização da residência, saneamento básico, renda familiar mensal e o consumo familiar ou 

comercial da água. 

Sobre a localização da residência, observa-se que quanto mais as casas são afastadas 

do centro da cidade, maior é a tendência dos moradores pela a adesão a outras fontes de água 

que não a convencional, ou seja, aquelas que não são gerenciadas pelo sistema público, para 

suprir as necessidades diárias da população, como por exemplo, a captação de água de chuva 

e o reúso da água. Estas fontes se tornam imprescindíveis para localidades distantes, já que é 

percebida a existência de maior controle no abastecimento de água pelo órgão distribuidor 

para tais locais. Essa situação também pode ocasionar alterações na distribuição de água nos 

bairros, as quais podem ser visualizadas na Figura 6.  

 

FIGURA 6: Declaração dos professores participantes da pesquisa sobre a regularidade 

da distribuição de água em seus domicílios. 

  

Ao observar os resultados obtidos na Figura 6, pode-se concluir que as declarações de 

regularidade estão dentro do esperado para este questionamento. Contudo, pequena parcela 

dos professores participantes da pesquisa sofre com frequente falta de água nas torneiras. A 

cidade geralmente tem uma boa cobertura de redes, porém às vezes peca na regularidade do 

abastecimento, principalmente na parte periférica. Isso pode acontecer, em parte, devido ao 

alto índice de perdas de água no sistema de distribuição, ou se a reserva de água tratada 

estiver baixa, e na ocorrência de algum problema o primeiro impacto é a falta de água.  
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Voltando aos fatores determinantes da origem da água utilizada nas residências, o  

saneamento básico, indispensável à manutenção da saúde humana, tem o abastecimento de 

água como uma de suas importantes atribuições. Entretanto, apesar de tamanha importância 

deste sistema para a sociedade, o mesmo pode apresentar deficiências caracterizadas 

principalmente, por irregularidades na distribuição de água nos bairros e carência de 

tubulação adequada para condução de água encanada.  Isso pode ser determinante para a 

utilização de fontes alternativas da água, as quais podem ser consideradas uma boa 

oportunidade para que os moradores tenham melhor qualidade de vida com o uso destas 

águas.  

Das opções de fontes alternativas citadas, é percebido nas respostas dos professores 

que o poço está concomitantemente associado aos nomes cisterna e fonte própria, bem como, 

curiosamente apresentam também proporção equivalente ao termo fonte externa da água. Essa 

última opção pode ser caracterizada como a água comprada por distribuidor particular ou 

fornecida por terceiros. Assim, em relação às colocações supracitadas, a autora da pesquisa 

interpreta as ideias dos docentes como confusas, situação que merece esclarecimentos 

posteriores. 

A cisterna, como se sabe, é o reservatório, o qual pode ser subterrâneo ou exposto, 

projetado para o armazenamento da água captada da chuva pelos telhados. Já o poço é uma 

obra de captação produzida abaixo do nível do solo a partir da utilização de um objeto de 

perfuração para que se atinja a altura adequada à obtenção de água. Tais colocações merecem 

ser esclarecidas aos professores no momento do retorno da pesquisa para que os mesmos não 

transmitam conhecimentos equivocados destas alternativas da água para os estudantes. 

Outra variável que requer o uso das alternativas da água é a demanda deste bem 

precioso. Portanto, onde ocorre à existência de alto consumo de água é exigido também que se 

tenha maior disponibilidade da água. Como essa é uma relação ambientalmente 

desproporcional, faz-se essencial a associação do gasto com a adoção de opções necessárias à 

supressão da carência da água, bem como é bastante útil no processo, a aquisição de métodos 

para a economia de água potável para fins não nobres.  

O alto consumo de água está relacionado para Dias (2008) com a renda familiar. Este 

autor afirma que para as classes socioeconômicas mais favorecidas, a ampliação da demanda 

de água é evidente devido ao aumento das lavagens de carros, preparo de alimentos, festas, 

limpeza da residência, etc. Contudo, alterações de hábitos na população contribuiriam para 

um maior ou menor consumo de água na residência, independente da questão financeira.  
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5.3 Percepções dos professores sobre a importância da água 

 

Outro bloco de perguntas foi lançado aos professores voluntários da pesquisa com o 

intuito de se verificar informações sobre significado, usos e cuidados com a água, bem como 

as fontes alternativas da água utilizadas em casa e na escola, e a maneira de tratar a temát ica 

em sala de aula. 

Neste pressuposto, quando questionados sobre o significado da água, 84,14% dos 

participantes relacionaram a água com a vida ou como elemento fundamental a manutenção 

da vida. Nas outras 15,86% percepções sobre a água (Tabela 2) observou-se que a mesma 

representa diretamente um importante valor existencial, material, econômico, e indiretamente 

tem apreço religioso, mitológico, como definidora de territórios, formadora de nações, povos 

e culturas, devendo ser valorada quão intensamente como um recurso ambiental.  

Lucena et al (2013) enfatizam essas percepções demonstrando que é apreendido que 

entre os significados declarados existem diferentes conotações para a água, tanto no plano 

material como no imaginário das pessoas. Para elas, a água se inscreve também no domínio 

do simbólico, enfeixando várias imagens e significados. 

Esse pensamento também é defendido por Tomasoni, Pinto e Silva (2009), Souza, et al 

(2014) os quais ainda reforçam que a importância da água não está relacionada apenas às suas 

funções na natureza, mas ao papel que exerce na saúde, economia e qualidade de vida 

humana. Sendo assim, devido à tamanha importância da água, para o meio ambiente, para os 

seres vivos e para o futuro das gerações, associada à ocorrência de uma distribuição irregular 

para a população, existe uma crescente e histórica crise da água, a qual pode gerar tensões e 

conflitos de interesses diversos em todo o mundo. 

Sobre isso, Mauro (2014) observa que no século passado, diversas guerras tiveram 

como motivação o controle de áreas com disputas hídricas, as quais podem ser citadas como: 

Guerra entre Irã e Iraque, no ano de 1980, para controlar o rio Chatt-El-Arab. Diversos 

confrontos entre Iraque, Síria e Turquia pelo domínio dos rios Eufrates e Tigre. Na África, na 

América do Sul, na América do Norte há vários conflitos bélicos que tiveram como pano de 

fundo a autoridade sobre os sistemas hidrográficos. Exemplares, também, têm sido as pelejas 

entre Estados Unidos e México, tanto no que diz respeito às águas superficiais quanto 

subterrâneas. 
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TABELA 2: Significado da água para os professores participantes da pesquisa 

SIGNIFICADO DA ÁGUA  (%) 

  Vida  84,14 

Bem precioso que precisamos cuidar 4,88 

Saúde  3,40 

Recurso indispensável e fin ito 1,95 

Tudo 1,21 

Hig iene 0,97 

Riqueza/poder 0,97 

Significado ambiental, cultural, histórico e social.  0,97 

Energ ia  0,71 

Não respondeu 0,49 

Melhor bebida 0,24 

 

Continuando a análise da Tabela 2, verifica-se que água é de uma importância sem 

limites, é considerada sinal de vida, sem ela nada se pode fazer. Outra percepção do 

significado dos docentes que demonstra preocupação com a água é informar que esta 

representa um recurso indispensável e finito. Contudo, Moraes e Jordão (2002) informam que 

por certo, a água é um bem naturalmente renovável, porém, na prática, o aumento 

populacional tem ocorrido em níveis superiores aos tolerados pela natureza, o que resultará, 

em pouco tempo, em estresse do sistema hídrico, situação que é reforçada pelas percepções 

dos docentes na pesquisa. 

Pelos significados apontados, entende-se que a água é um tema amplo e pode ser 

tratado a partir de diferentes enfoques. Isso foi constatado ao se questionar aos professores 

quais aspectos consideravam importantes para discutir sobre o tema água nas aulas. Assim, 

tratar a educação para água no contexto escolar é falar dos conhecimentos dos recursos 

hídricos em suas diversas dimensões. É trazer orientações da importância da água para a 

sobrevivência da espécie humana, da conservação e do equilíbrio da biodiversidade e das 

relações de dependência entre seres vivos e ambientes naturais (BACCI e PATACA, 2008). 

Nessa perspectiva, 87,10% dos docentes participantes da pesquisa, afirmaram abordar 

a temática em sala de aula. Revelaram também que os aspectos trabalhados nas aulas estão 

voltados, predominantemente, ao conteúdo da disciplina ou a situações emergenciais tratadas 

pela mídia ou outros meios de comunicação social, adaptadas ao teor da aula (Tabela 3). Os 

outros 12,90% dos participantes da pesquisa informaram não tratar do assunto nas aulas em 

decorrência da curta carga horária que a disciplina dispõe, e/ou porque não faz parte do 

conteúdo programático obrigatório da matéria.  
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TABELA 3: Aspectos importantes sobre a água para serem discutidos nas aulas 

ASPECTOS (%) 

Uso consciente 30,60 

Importância 14,00 

Preservação do meio ambiente/ mananciais  12,00 

Desperdício 9,70 

Escassez/ Crise hídrica/ambiental 8,00 

Saneamento básico/ saúde 6,90 

Captação de água de chuva /reúso/fontes alternativas 6,50 

Poluição  5,60 

Aspectos ambiental, químico e bio lógico/composição. 2,70 

Aspectos históricos/sociais /geográficos 1,40 

Econômicos 1,00 

Transparência/participação popular em debates 0,40 

Outros 1,70 

 

A análise da Tabela 3 indica a diversidade de pontos que são abordados nas aulas 

pelos professores das três áreas de conhecimento (linguagens, humanas e exatas) da educação 

básica. Dentre as citações, foi verificada que a maior preocupação dos docentes (30,64%) está 

em torno do uso consciente da água. Isso pode ser associado ao fato de que o Brasil, 

qualificado como um dos países mais ricos em água doce do planeta, possui cidades que 

enfrentam crises de abastecimento, das quais não escapam nem mesmo aquelas localizadas na 

Região Norte, caracterizada pela abundância em água dos rios, por isso, é pensado o risco de 

escassez em consequência do mau uso (REBOUÇAS, 2003). 

Essa situação de insuficiência da água é constante na Região Nordeste do Brasil, 

contudo os telejornais em 2015 abordaram com maior ênfase a situação emergencial de São 

Paulo. Para aquele Estado, Jacobi, Cibim e Leão (2015), verificaram que os níveis de água 

nos principais reservatórios da região macrometropolitana estão abaixo do volume útil, sendo 

utilizado o volume da reserva técnica, conhecido como volume morto. Tal circunstância é 

agravada pelas mudanças climáticas, demanda e gestão dos recursos hídricos, ficando assim, 

caracterizada a necessidade de rever os hábitos em relação aos usos da água, bem como 

políticas públicas mais adequadas ao uso sustentável da água. 

Outro fator bastante relevante a ser trabalhado nas aulas, segundo 12% dos professores 

questionados, é a preservação do meio ambiente, em especial dos mananciais, os quais estão 

sendo atualmente bastante degradados. Contudo, para que essa ação seja eficaz,  devem ser 

observados alguns requisitos, dentre eles a preservação da vegetação ciliar e arbórea das 

nascentes e rios, uso racional da água e descartar os resíduos sólidos em locais adequados.   
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Dessa forma, o aspecto preservação também pode ser discutido em sala de aula 

associado aos itens desperdício (9,70%), escassez (8,00%) e poluição (5,60%). A 

permanência dessas ações pela população provoca graves impactos negativos ao meio 

ambiente.  

Andrade e Vieira (2012) inferem que o desperdício de água em inúmeras atividades 

urbanas e rurais coopera aceleradamente com a crescente indisponibilidade global desse 

precioso insumo. Neste contexto, faz necessária a orientação aos estudantes sobre os usos 

adequados da água, alertando-os quanto aos riscos de uma provável escassez em decorrência 

do desperdício.  

No tocante a poluição, Ottoni e Ottoni (1999) alertam que é essencial lembrar que os 

rios têm se transformado em canais de esgotos e os lagos em grandes fossas sanitárias, sendo 

necessário ao homem se conscientizar e evitar o aumento dos efeitos impactantes gerados pela 

poluição hídrica, além de outros impactos ambientais. Portanto, a poluição e o uso 

desordenado dos recursos hídricos, aos poucos, estão tornando a água imprópria e escassa 

para o consumo humano (BARROS e AMIM, 2008). 

Uma das maneiras para amenizar a carência da água em decorrência das atividades 

humanas é a utilização de fontes alternativas da água, principalmente a captação de água de 

chuva e reúso. Estas são consideradas pelos professores como um item importante para ser 

discutido nas aulas, pois o uso de tais fontes favorece a economia da água potável e 

consequentemente dos recursos hídricos de forma geral, devendo ser contemplada, se 

possível, por toda a população para que se torne uma mobilização mais eficiente.  

Nesse contexto, discutir sobre a importância da água com os alunos é um fator 

essencial para chamar à atenção dos mesmos para adquirirem novos hábitos em relação aos 

usos da água (uso consciente/consumo sustentável), bem como contribui para os discentes  

ficarem alertas para a situação de uma possível escassez da água. Assim, incluir aspectos 

tratados na mídia associados ao conteúdo curricular das disciplinas, também ajuda os 

estudantes a compreenderem melhor a temática.  

Vários outros aspectos também foram citados como importantes para serem 

trabalhados em sala de aula. Entretanto, foi verificado que em muitas das percepções dos 

docentes existe uma especificidade dos tópicos abordados.  

 De tal modo, estima-se que os conteúdos mais específicos serão mais bem tratados 

quando direcionados as disciplinas trabalhadas pelo professor, nas quais os teores estejam 

contidos. Contudo, é importante sempre discutir os aspectos a serem abordados sobre a 

temática água nas aulas, associados às diversas matérias através de projetos 
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multidisciplinares. Ainda neste contexto, é necessária a demonstração de preocupação com o 

futuro da água em nosso meio para despertar a consciência ambiental nos estudantes. 

 

 

5.3.1.Consumo de água na residência 
 

Na perspectiva de analisar as percepções dos educadores sobre o consumo de água, 

solicitou-se aos mesmos que classificasse o consumo de água em sua residência em alto, 

médio ou baixo. O parâmetro utilizado para determinada classificação foi a faixa de consumo 

expressa na conta de água da residência de cada professor, sendo que aqueles que 

apresentaram consumo até 10 m3/mês foram inseridos na variável de baixo consumo. A 

inserção nas classificações médio e alto consumo ocorreram segundo as convicções dos 

professores em relação aos usos, associada a faixa de consumo da conta de água >10 m3. 

Diante disso, 5,11% dos pesquisados revelaram possuir alto consumo da água, 55,11% 

disseram ter um consumo médio e 39,25% informaram que na residência o consumo de água 

é baixo (Figura 7). Ainda foram verificadas entre as respostas que 0,54% dos participantes da 

pesquisa não souberam responder a este questionamento.  

 

 
FIGURA 7: Percepção do consumo de água nas residências dos professores participantes 

da pesquisa. 

 

O baixo consumo de água pode ser caracterizado como o ideal para uma residência. 

Contudo, Almeida (2007) verificou que o consumo está diretamente relacionado com a renda 

familiar, com o número de moradores e os usos destinados a água. Residências com as 
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mesmas características físicas (tamanho, número de equipamentos e quantidade de pessoas) 

podem ter diferentes consumos de água, isso, associado ao comportamento das pessoas que a 

utilizam. 

Cohim et al (2009) seguindo essa linha de raciocínio, observou na população de baixa 

renda no município de Simões Filho na Bahia, que o maior consumo é dado na pia da cozinha 

(29%) seguido pelo vaso sanitário (23%) e chuveiro (21%), lavanderia (17%) e lavatório 

(10%), contrariando a maioria das pesquisas existentes que indicam as descargas sanitárias e 

chuveiro como primeiro e segundo pontos, respectivamente, de maior consumo na residência.  

Contudo, esse resultado é semelhante ao encontrado por Almeida (2007) durante pesquisa 

realizada em residências localizadas no município Feira de Santana – BA, a qual apresentou 

também maior demanda de água na torneira da pia da cozinha (33%).  

Entre consumidores de 15 a 30 m3 de água por mês no oeste de São Paulo, 

caracterizados por alta renda, Barreto (2008) comentou que o ponto de utilização de maior 

consumo é o chuveiro, com 13,9% seguido sucessivamente da torneira de pia 12,0%; máquina 

de lavar 10,9%; tanquinho 9,2%; torneira de tanque com máquina de lavar 8,3%; caixa 

acoplada 5,5%; torneira de tanque 5,4%; e torneira de lavatório com 4,2%. Os outros usos 

perfazem o restante, com 30,6%, devendo-se considerar algumas peculiaridades as quais 

interferiram no monitoramento dos gastos.  

Dentre as peculiaridades a serem consideradas, podem ser citados os hábitos das 

pessoas da amostra pesquisada em relação aos usos da água, bem como a vazão e o estado de 

conservação dos equipamentos e tubulações utilizados.  

Dessa forma, conhecer os hábitos das pessoas no que se refere à utilização da água 

serve de parâmetro para verificar a importância dada ao recurso hídrico pelos seus usuários. 

Neste pressuposto, foi questionado aos professores sobre a duração de tempo no banho 

(Figura 8), o costume de fechar ou não torneiras e chuveiros em atividades diárias e a 

frequência com que é lavado o quintal e/ou área externa (Figura 9).   
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FIGURA 8: Percepção do tempo em minutos da duração do banho dos professores 

participantes da pesquisa. 

 

Pelas informações coletadas com referência a duração de tempo no banho, constatou-

se que existe preocupação de mais de 50% dos participantes para esse cuidado com o uso da 

água, afirmando que 5 minutos é tempo suficiente para se tomar um banho adequado, pois 

fazem isso entre 2 e 3 vezes por dia. Contudo, relataram que quando houver a necessidade de 

lavar os cabelos, deverá ser gasto mais tempo e consequentemente, maior quantidade de água, 

citação bastante referida principalmente pelas mulheres. 

Os docentes que declaram o tempo regular para um banho ≥6 minutos explicaram que 

o momento do banho também é utilizado para relaxar o corpo e refletir ideias. Outros 

relataram que realmente necessitam de um tempo maior, justificando a isso possuírem massa 

corporal avantajada e consequentemente, a necessidade de maior gasto de água e tempo para a 

execução adequada dessa atividade. Todavia, a maioria dos participantes da pesquisa 

salientou que o gasto dispensado para o banho era compensado com a economia feita na 

realização de outros usos da água.  

Nesse sentido, foi questionado aos professores se possuem o costume de fechar ou não 

a torneira ao escovar dentes, fazer barba (para homens) e des ligar o chuveiro ao tomar banho. 

A partir desse questionamento, comprovou-se que 98% dos participantes possuem o cuidado 

para utilizar a água adequadamente nestas finalidades. Outros 2% revelaram deixar torneiras 

e/ou chuveiros abertos quando os utilizam simplesmente pelo fato de ser mais prático o 

processo. Dentre os 2% restantes, ainda foram identificados aqueles docentes que se 

reservaram ao direito de não responder a esse questionamento.  
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Em relação aos banhos tomados com a utilização de chuveiro, Tomaz (2009) estima 

que a frequência de um banho/pessoa/dia com duração média de 7,3 minutos e vazão do 

chuveiro de 0,15 litros/segundo, é consumido em torno de 9 litros/minuto, contabilizando o 

total de 65,7 litros/banho.  

Sobre a utilização da torneira de banheiro, o autor relata que o parâmetro mais 

provável de utilização é de 4 minutos/pessoa/dia. Esta, para uma vazão média de 0,15 

litros/segundo, é gasto em torno de 36 litros de água/dia para esse uso. Tais quantidades são 

consideradas excessivas ao se comparar com relatos de professores que viviam em regiões 

áridas utilizando baldes/bacia que comportam em torno de 10 litros para se banhar, bem como 

canecas/copos com capacidade máxima de 300 mililitros para escovar os dentes.  

Outra atividade que demanda grande quantidade de água em uma residência é a 

lavagem de áreas externas e quintal. Esta pode ser realizada de acordo com as necessidades da 

casa, as quais podem ser influenciadas pelo tipo de material utilizado na construção da área, a 

presença de animais domésticos, a movimentação de carros na área, o tamanho da área 

construída, etc. 

Dessa forma, os professores foram questionados quanto à frequência com que lavam 

da área externa em sua residência. Para esse quesito, 62,37% dos respondentes afirmaram 

realizar semanalmente essa atividade, 13,44% não percebem a necessidade da limpeza 

constante e relataram que raramente limpam a área externa ou quintal. 8,87% concordam que 

apenas uma vez por mês é o ideal para manter a limpeza adequada da área e 4,84% dos 

docentes informaram ter a necessidade de lavá- la todos os dias da semana. Os 10,48% 

restantes relacionaram outras situações para esse quesito (Figura 9). 

 

 
FIGURA 9: Declaração da frequência de lavagem da área externa na residência dos 

professores participantes da pesquisa. 
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A frequência semanal ou diária da lavagem do quintal e/ou área externa de uma casa 

pode demandar grande dispêndio de água. Entretanto, segundo os participantes da pesquisa, 

esta condição não representa um fator determinante para justificar um possível alto consumo 

ou desperdício de água na residência dos mesmos. Essa conclusão é dada em consequência 

dos professores reaproveitarem a água, a qual foi utilizada na lavagem das roupas para a 

realização de tal função domiciliar.  

Contudo, o alto consumo como foi citado anteriormente por alguns professores (Figura 

7) e declarado por seus hábitos de utilização da água, provocam a redução da disponibilidade 

de água com o passar dos anos. Diante disso, 87,9% dos participantes da pesquisa relataram 

que acreditam na possibilidade de ocorrer problemas futuros com o abastecimento de água na 

cidade de Feira de Santana. Neste contexto, faz-se necessária a adoção de medidas mais 

eficazes para a economia da água, devendo-se levar em consideração que a maneira como os 

usos são praticados, podem gerar sérios conflitos socioambientais (CATALÃO e 

RODRIGUES, 2006).  

Entretanto, é importante que antes da implementação de qualquer medida ocorra o 

verdadeiro reconhecimento do consumo pessoal da água. Assim, em complementação da 

percepção do consumo de água na residência (alto, médio ou baixo) citado anteriormente, 

30,91% dos sujeitos da pesquisa garantiram que o gasto de água poderia ser menor. 

Contrariamente a isso, 65,59% confirmaram que o consumo está próximo do ideal e apenas 

3,23% não souberam declarar se a quantidade de água que utilizam na habitação está 

compatível com as necessidades diárias ou se ocorre desperdício por parte dos moradores.  

O consumo em uma residência é associado por Carmo et al (2013) ao momento de 

transições importantes, que afetam a relação entre população e consumo de água. Uma das 

consequências desse processo é a ampliação do poder de consumo das famílias em 

decorrência de transformações econômicas e comportamentais, refletindo assim, no 

crescimento da demanda por recursos.  

Cohim et al (2009) informam que através de dados de consumo per capita de água nas 

capitais brasileiras, disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - 

SNIS, em 2006, verifica-se que este é maior nas regiões mais desenvolvidas do país.  

Relacionando estes dados com a renda nestes municípios, observa-se uma tendência ao 

consumo mais elevado nas cidades onde a renda é maior.  

Associando-se o consumo entre os professores participantes deste trabalho com dados 

do perfil socioeconômico, foi verificado que o alto gasto de água é maior entre as mulheres  

(79%) as quais estão inseridas na faixa de renda salarial familiar entre 2 e 5 salários mínimos 
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(36,8%). Contudo, esse percentual não se distancia das representações fixadas entre 5 e 10 

salários mínimos (31,6%). A esta constatação pode-se associar o maior número de mulheres 

participantes da pesquisa, bem como terem maior responsabilidade pelas atividades 

domésticas desenvolvidas em uma residência.  

Em relação a variável idade associada ao alto consumo, identificou-se que não há 

diferença proporcional (47,3%) entre as faixas etárias 20 – 40 anos e 40 – 60 anos e esse 

quesito. Entretanto, na caracterização do baixo e médio gasto, foi demonstrada maior 

representatividade média de 61% para os indivíduos que possuem entre 40 e 60 anos. 

Acredita-se, pelos resultados encontrados, que os indivíduos com idade entre 20 e 40 anos 

tenham preocupação menor com o consumo da água quando comparado aos participantes 

mais velhos desta pesquisa. Dessa maneira, entende-se que mesmo as pessoas consideradas 

esclarecidas quanto ao assunto também contribuem para o mau uso da água. 

 

 

5.3.2 Percepção dos professores participantes da pesquisa em relação à falta de água nas 

cidades 

 

A água é um bem social, a qual se esperava ser inesgotável em função do seu ciclo. 

Mas, a maioria dos seres humanos, inconsequentes em relação ao seu uso, ainda tem insistido 

em utilizar a água de forma desenfreada, muitas vezes nem a usa, apenas desperdiça, sendo 

essa situação um requisito determinante para a ocorrência de problemas com o abastecimento, 

bem como um intensificador ao risco de escassez iminente.  

Diante deste cenário, é importante refletir sobre a quem deve ser dada a 

responsabilidade pela falta de água nas cidades. Para isso, foram sugeridos três sujeitos como 

prováveis determinantes da problematização – usuários do sistema público, concessionária da 

água e o Governo – para que os professores optassem por um ou mais dos representantes, 

conforme sua percepção de culpa para o agravamento da situação. Como os professores 

declararam mais de um responsável para esse quesito, a porcentagem das respostas 

ultrapassou o total de 100%. 

Ao responderem e justificarem a esse questionamento, a opção mais citada por 64,78% 

dos participantes da pesquisa foi os usuários do sistema público da água, justificando a essa 

citação o mau uso.  

A segunda escolha foi direcionada a concessionária da água – EMBASA, referida por 

57,26% dos respondentes. Esta foi caracterizada pelos docentes como elementares no 
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processo de escassez, devido a consequências da má gestão dos recursos e falhas na 

manutenção das tubulações.  

Por fim, o Governo foi responsabilizado por 51,88% dos participantes como o 

principal responsável pela deficiência de água nas cidades. Isso foi atribuído em decorrência 

da falta de políticas públicas apropriadas ao uso e preservação dos recursos hídricos, além da 

fiscalização inadequada para os mesmos. Outros professores declararam não saber quem é o 

responsável pelo problema ambiental (3,23%), entretanto, essa situação a ser resolvida só não 

é mais grave porque existe a capacidade de renovação das águas pelo ciclo hidrológico 

(THEODORO, 2002).  

O ciclo hidrológico não estava nas opções a serem assinaladas no quesito em questão, 

mas, também foi citado por alguns professores, considerando que esse é um elemento 

essencial para manutenção da água na Terra. Por outro lado, a falta de água é uma realidade 

que atinge várias cidades do Nordeste Brasileiro e do mundo como Albuquerque nos EUA, 

Mendoza na Argentina e cidade do México, entre outras. No tocante, os docentes 

participantes da pesquisa reconheceram que algumas ações como o desperdício e a poluição, 

contribuem para intensificar o comprometimento da qualidade e disponibilidade a água 

distribuída no planeta. 

 Moraes e Jordão (2002) reforçam a ideia da degradação dos ambientes aquáticos 

informando que nas últimas décadas, esse precioso recurso vem sendo ameaçado pelas ações 

antrópicas indevidas, o que acaba resultando em prejuízo para a própria humanidade. Estes 

incluem não somente o risco a problemas no abastecimento de suas cidades, mas também a 

oferta de alimentos nos mercados do País e, consequentemente, à saúde da população 

(FELLET, 2016). 

Dessa forma, torna-se necessário investigar melhor os fatores que intensificam a falta 

de água nas cidades, a fim de se tentar evitar possíveis prejuízos à humanidade. Assim, dentre 

os agravantes para a falta de água nas cidades podemos citar o desperdício, sendo considerado 

o elemento principal para 42,66% dos participantes da pesquisa, seguido de outros aspectos 

como as políticas públicas inadequadas (14,81%), as questões climáticas (10,21%), poluição 

dos rios (9,05%), entre outras opções (Tabela 4). 
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TABELA 4: Percepções dos professores participantes da pesquisa sobre agravantes para o problema 
de falta de água nas cidades 

AGRAVANTES (%) 

  
Desperdício 42,66 

Políticas públicas inadequadas 14,81 

Questões climáticas 10,21 

Poluição dos rios 9,05 

Falta de educação ambiental 7,90 

Falta de manutenção nas tubulações 6,59 

Desmatamento 3,13 

Outros  5,57 

 

O desperdício, agravante mais frequente entre as percepções dos professores na Tabela 

4, pode ser caracterizado pela água utilizada em quantidades muito maiores do que a 

necessária para cozinhar, tomar banho, escovar os dentes, lavar roupas e para várias outras 

atividades diárias, com exceção da hidratação que, geralmente, em boa parte da população é 

insuficiente para o desenvolvimento adequado das atividades metabólicas do indivíduo.  

Para Ferreira e Cunha (2005) o desperdício é um dos maiores riscos ao meio ambiente, 

uma vez que este acarreta um desgaste dos recursos naturais. Sendo assim, os autores 

defendem que o modo como são utilizados e gerenciados os recursos hídricos, tem gerado um 

nível elevado de degradação ambiental e, consequentemente, a um risco de escassez de água. 

Dessa forma, estes fatores significam sérios descriminantes que refletem no 

comprometimento da qualidade de vida das gerações futuras.  

Tal situação tende a ser controlada pelo uso racional da água, entretanto, é exigida 

uma atenção permanente em diversas atividades do cotidiano das pessoas. O consumidor 

precisa entender que reduzindo ou eliminando o desperdício, além dos benefícios ambientais 

economizam também dinheiro para outros usos e aplicações (FEITAL e SPERS, 2007).  

As questões climáticas citadas pelos professores, também interferem em grande parte 

na disponibilidade de água pelo mundo. Evidências científicas apontam para o fato de que as 

mudanças climáticas representam um sério risco para a manutenção dos ambientes aquáticos 

em nosso de forma geral. Assim, é inegável que as chuvas abaixo da média contribuem para o 

agravamento da oferta de água em bacias hidrográficas, situação que tem se deparado  

diferentes municípios do Brasil com reduções da pluviosidade, delineando um cenário 

complexo de escassez hídrica (JACOBI, CIBIM e LEÃO, 2015; MARENGO, 2008). 

Mais um agravante referido para a falta de água das cidades é a poluição dos rios. 

Esta, segundo Silva e Araújo (2003), pode ser ocasionada por d iversos fatores que podem 
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comprometer a qualidade da água. O destino final do esgoto doméstico e industrial, a 

disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos e industriais, postos de combustíveis e de 

lavagem e a modernização da agricultura representam fontes de contaminação  das águas por 

microorganismos, substâncias orgânicas e inorgânicas. 

Uma vez que os corpos d’água apresentam-se poluídos, poderá ocorrer a eutrofização, 

gerando impactos negativos na cadeia trófica e consequentemente, diminuição da 

biodiversidade, bem como, posteriormente a destruição dos rios. De modo geral, a poluição 

provoca o comprometimento da qualidade da água e propicia a propagação de doenças 

(ANDREOLI et al, 2000). 

 Outros pontos de vista citados pelos professores devem ser levados em consideração 

como agravantes à deficiência de água nas cidades. Merecem destaque para este quesito as 

diversas faltas provocadas por setores diferenciados da sociedade, tendo como exemplo os 

usuários do sistema de abastecimento, os quais não dispõem de cuidados para o uso da água e 

preservação ambiental; O Governo vem como segundo maior agravante da problemática da 

falta de água nas cidades. Isso é justificado pela falta de políticas públicas e investimentos 

para melhorias no setor que cuida das águas, bem como pelas falhas dos órgãos 

governamentais que não gerem adequadamente os recursos hídricos. 

Neste pressuposto, a eficiência dos serviços de água e saneamento no Brasil está 

diretamente vinculada aos investimentos do Estado e do controle público das águas no País. 

Dessa forma, torna-se extremamente necessário para Scantimburgo (2011), que ocorra um 

resgate da capacidade de planejamento do Estado, voltado em primeiro plano para a sociedade 

como um todo, em especial as populações periféricas que são as menos favorecidas com o 

saneamento básico adequado, embora sejam as que demonstram mais cuidados com os usos 

da água. 

Logo, dos fatores relacionados à falta de cuidados dos usuários da água, o desperdício 

representa um dos maiores riscos para o meio ambiente, pois trás como consequências o 

desgaste dos recursos naturais e elevado risco de escassez de água. Rebouças (1997) 

complementa descrevendo que é de origem social o comportamento humano que degrada o 

meio ambiente e consequentemente agrava os efeitos da seca ou da enchente. 

 Desse modo, tais fatores levam a refletir que já está havendo comprometimento da 

qualidade de vida das gerações atuais e futuras. Nesse pressuposto, os movimentos de 

disputas e conflitos internacionais pelo controle das fontes mundiais de água aumentam 

seriamente. Sendo assim, é essencial o desenvolvimento de ações para evitar o desperdício de 

água, relacionadas na Tabela 5, segundo os professores participantes da pesquisa. 
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TABELA 5: Percepções dos professores participantes da pesquisa sobre ações que podem ser feitas 
para evitar o desperdício de água 

AÇÕES  (%) 

Conscientização/ uso consciente 59,44 

Reúso da água 22,16 

Utilizar água de chuva 5,04 

Educação ambiental 2,88 

Usar mais tecnologia 1,26 

Outros  2,16 

 

O consumo sustentável que pode ser associado a conscientização na Tabela 5, permite 

o uso dos recursos naturais de forma responsável para que o ser humano satisfaça suas 

necessidades, sem comprometer as precisões e aspirações das gerações futuras. Este exige 

atitudes positivas em relação ao uso dos recursos naturais dispensando maior atenção com o 

ambiente que está ao redor de cada indivíduo (FEITAL e SPERS, 2007).  

Nesta linha de pensamento, é percebido que as ações indicadas pelos docentes para 

evitar o desperdício estão voltadas basicamente para o uso consciente da água associado à 

economia de água e utilização de fontes alternativas mais especificamente o reúso e a 

captação de água de chuva. Entretanto, o sucesso na execução destas ações deve estar atrelado 

a um projeto de educação ambiental que desenvolva uma parceria escola-família.  

Nessa perspectiva, podemos citar como exemplo, o Programa de Uso Racional da 

Água (PURA), desenvolvido pela concessionária da água na grande São Paulo (Sabesp) em 

sociedade com a USP, mostrando que o desperdício da água utilizada atinge níveis nunca 

imaginados. Exemplos frequentes representam essa situação: tomar banhos muito 

prolongados, lavar calçadas, pátios e carros com o jato da mangueira, usar bacias sanitárias 

que necessitam de grande quantidade de água, utilização de equipamentos sanitários 

obsoletos, tais como torneiras de rosca e mictórios tipo gamela, com descarga de água 

permanentemente aberta, utilização de água tratada em atividades que não exigem água 

potável (REBOUÇAS, 2003). 

Destarte, Santos, Reis e Tavares (2012) interpretam que a educação ambiental 

brasileira oferece sólidos elementos para mostrar que mesmo diante das ações e atitudes 

antrópicas, ela desponta como importante ferramenta de intervenção. Portanto, a escola, como 

instituição responsável pela formação acadêmica dos cidadãos, tem o dever social de 

desenvolver um sistema de conhecimentos, habilidades e valores que sustentem um 

comportamento racional sobre o meio ambiente, conforme os descritos na tabela 6, dentre 

outros. 
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Dessa forma, Bacci e Pataca (2008) defendem que o tema água deve estar presente no 

contexto educacional, tanto na educação formal (básica e superior) como na não-formal 

(doméstica, meios de comunicação e redes sociais). Estas devem estar focadas na ética e na 

formação do cidadão consciente do lugar que ocupa no mundo, sendo este real, dinâmico, que 

parte do local e se relaciona com o global, onde todas as coisas podem tomar parte de um 

processo maior, de um sistema integrado.  

 

TABELA 6: Formas de abordar a temática do desperdício de água em sala de aula citadas pelos 
professores participantes da pesquisa. 

COMO TRATAR EM SALA DE AULA  (%) 

Conscientização/mobilização 30,88 

Discussões com os alunos 13,33 

Atividades didáticas 18,28 

Mostrar as consequências do desperdício/ ação humana  15,28 

Projetos pedagógicos 6,98 

Atividades lúdicas 3,65 

Aulas práticas 2,62 

Outros  0,99 

Mostrar dados estatísticos 0,99 

   

O sistema de conhecimentos descrito pelos professores para tratar o combate ao 

desperdício de água envolve vários métodos interdisciplinares que visam facilitar a 

aprendizagem do conhecimento. Também determinam a necessidade de induzir os estudantes 

a refletirem sobre a atual situação da água no mundo em decorrência da ação humana.  

Para isso, é fundamental que os docentes provoquem debates discutindo 

principalmente, os usos e as consequências da má utilização da água para a vida, bem como a 

importância dos recursos hídricos de forma geral. Além disso,  desenvolver atitudes para a 

economia da água intensifica as possibilidades de levar os indivíduos a formação de uma 

consciência ambiental e mobilização social aos cuidados com a água. 

Uma das maneiras mais atraentes aos estudantes para abordar a temática em sala de 

aula é através da produção de games. Os jogos, segundo Batista e Dias (2012) servem como 

importante ferramenta pedagógica, favorecendo aspectos  como a socialização, atenção e 

concentração, trazendo grande benefício para o desenvolvimento  e a aprendizagem, fazendo 

com que os alunos se sintam atraídos para aprenderem os conteúdos didáticos de uma forma 

diferenciada e lúdica. 

Para Castro e Tredezini (2014), o uso do jogo é um recurso indispensável para o 

processo de aprendizagem do aluno, pois esse momento passa a se tornar significante na vida 
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da criança, porque ela desenvolve o aprendizado de forma divertida e se socializa com os 

colegas. Além disso, o jogo tem o poder de reproduzir a realidade do estudante através da 

imaginação, a qual por meio apenas das palavras se torna mais difícil.  

Dessa forma, Silva, Souza Neto e Teixeira Filha (2014) concluem que é importante o 

professor utilizar diferentes metodologias de ensino, para que a relação ensino-aprendizagem 

não fique rotineira e desgastada, sendo o jogo uma alternativa prazerosa para reduzir as 

dificuldades de aprendizagem. 

O controle do desperdício facilitado pelos métodos propostos pelos docentes, podem 

estar associados tanto ao desenvolvimento de consciência voltada à preservação e/ou 

conservação do meio ambiente, quanto à necessidade de mudanças de hábitos voltados a 

economia da água devido a ocorrência de um contexto familiar de períodos significativos de 

falta de água de forma geral. 

Neste propósito, a segunda situação citada, com referência a economia da água, foi o 

motivo de mais um questionamento dirigido aos professores com a finalidade de tentar 

identificar quais estratégias foram ou estão ainda relacionadas aos usos da água perante um 

histórico familiar expressivo de problemas com o abastecimento de água. 

Dos respondentes ao questionamento, 61,55% relataram não ter passado por situações 

prolongadas de falta de água durante a vida, mas por períodos curtos e pontuais de interrupção 

no abastecimento devido a revezamento na distribuição de água entre os bairros ou por conta  

de trocas ou reparos nas tubulações hidráulicas. Os outros 38,45% dos participantes da 

pesquisa informaram terem sofrido as amarguras da seca ao longo de suas vidas, 

desenvolvendo para isso estratégias para superar de forma mais confortável a constante falta 

de água (Tabela 7). 

 

TABELA 7: Estratégias para superar a falta de água nas residências, conforme professores 
participantes da pesquisa 

ESTRATÉGIAS (%) 

Economizar 35,65 

Usar reservatórios 20,66 

Reutilizar água 20,30 

Dinamizar o banho 9,40 

Usar cisternas/água de chuva 5,26 

Perfurar poço 3,76 

Usar a água do ar condicionado 0,36 

Educação ambiental 0,36 

Outros  4,09 
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É notável que as estratégias descritas estão direcionadas as formas variadas de 

economia para o uso da água, armazenamento de água em reservatórios, a utilização de fontes 

alternativas de abastecimento da água de abastecimento, além da promoção da educação 

ambiental de forma geral. Com estas táticas e orientações, os docentes buscavam poupar a 

água potável, utilizando-a de forma adequada, bem como manter boa qualidade de vida 

superando a falta de água em casa.  

Apesar disso, um contexto de escassez de água não deve ser descartado em nosso 

meio, fazendo-se de fundamental importância para suprimento das necessidades diárias dos 

indivíduos perante a crise hídrica, pensar em alternativas da água a serem utilizadas como 

complementação da água encanada, para a preservação da água potável (figura 10). A 

porcentagem das alternativas declaradas pelos participantes da pesquisa apresenta-se acima de 

100%, isso ocorreu porque cada professor citou mais de uma alternativa para a substituição da 

água encanada. 

 

 
FIGURA 10: Alternativas possíveis de serem utilizadas para suprir as necessidades 

diárias da falta de água encanada 

 

Dentre as alternativas propostas, a reutilização da água é a mais aceita pelos 

participantes da pesquisa (81,18%) para uso imediato.  A captação de água de chuva foi a 

segunda opção em termos de aceitação para substituição da água encanada, entretanto para o 

aproveitamento desta, existe grande dificuldade na coleta e armazenamento do recurso. Esta 

situação foi apontada principalmente por moradores de apartamentos devido à falta de acesso 

a área de captura. Tais fontes alternativas serão posteriormente discutidas em associação aos 

seus possíveis usos. 
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O poço, muito confundido por cisterna pelos professores, foi também uma alternativa 

bastante citada (45,16%), sendo informado que o mesmo é uma fonte suficientemente útil por 

caracterizarem nele a possibilidade de obter água em abundância, bem como poder ser de boa 

qualidade. Entretanto, segundo os participantes da pesquisa, devem ser tomados cuidados para 

que se evite a contaminação do poço, e consequentemente do lençol freático, observando 

adequadamente o local da perfuração.  

Algumas limitações apontadas por Cirilo (2008) devem ser consideradas antes do ato 

de perfuração de um poço. Dentre elas, as baixas vazões que os mesmos podem apresentar, 

sendo na maioria dos casos até 2 m3/h; a averiguação do teor de sais, que em parcela 

significativa dos poços, mostra-se superior ao recomendado para consumo humano; além 

disso, é percebido um alto índice de poços secos, dadas as peculiaridades geológicas. Assim, 

antes da perfuração de poços, devem-se avaliar todos os aspectos necessários ao sucesso dessa 

ação.  

Por fim, as opções fonte (9,41%), rio/açude (5,91%) foram pouco referenciadas, já que 

este tipo de alternativa não é de comum acesso aos moradores de áreas urbanas das cidades, 

sendo praticamente inviável a utilização das mesmas, exceto para os docentes residentes em 

regiões mais afastadas do centro.  

Associando a aceitação de tais fontes ao perfil socioeconômico observa-se que existe 

uma equiparação entre as variáveis analisadas. Contudo foi verificado entre as percepções do 

sexo feminino maior preferência pelo reúso da água, rio/açude e fonte. Por outro lado, entre 

os indivíduos do sexo masculino, as maiores aceitações estão voltadas para a captação de água 

de chuva e poço/cisterna. 

Para a variável idade notou-se que os representantes com idade entre 60<I≤80 anos 

foram os mais dispostos a aceitar utilizar todas as alternativas da água propostas. Entretanto, a 

captação de água de chuva teve maior representatividade (90,9%) entre eles, seguido do reúso 

(81,8%), depois poço/cisterna (45,5%), fonte (18,2%) e rio/açude (9,1%) como a última 

opção.  

Quando comparada a aceitação dos docentes para as fontes alternativas envolvendo a 

renda salarial familiar, constatou-se que o reúso foi mais aceito principalmente por indivíduos 

que possuem renda familiar entre 5 e 10 salários mínimos (87%). A água de chuva  teve sua 

maior aceitação entre os docentes da faixa de mais de 10 salários mínimos (77%). A opção 

poço/cisterna teve igual representação entre as faixas 5 e 10 salários, e mais de 10 salários 

(47,7%). A fonte e o rio/açude foram mais aceitos por professores com renda familiar entre 5 

e 10 salários mínimos, representados respectivamente por 10,5% e 8%.  
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A correlação entre os fatores socioeconômicos e determinada situação pode nem 

sempre representar a real circunstância correspondente. Isso porque as variáveis podem sofrer 

interferências relacionadas à educação familiar e ambiental dos participantes, questões 

climáticas, localização geográfica, entre outras. 

Sendo assim, Ward et al (2012) expõem que estudos anteriores sobre o 

comportamento ambiental têm tentado correlacionar fatores demográficos de um indivíduo 

com atitudes, percepções e comportamentos. Contudo, tais estudos podem muitas vezes 

revelar-se inconclusivos.  

 

 

5.3.3 Mudanças com relação ao uso da água 

 

É importante salientar que, aceitar alternativas para suprir uma escassez iminente da 

água requer também a realização de mudanças no comportamento pessoal com relação ao uso 

da água, fazendo-se necessária essa ação para a manutenção das fontes naturais. Nessa 

perspectiva, 82,53% dos professores informaram adquirir novos hábitos para o uso racional da 

água, outros 16,67% afirmam não haver essa necessidade, pois já cuidam adequadamente da 

água desde criança, se preocupando em servir de exemplo para que os filhos economizem 

também, e 0,8% não responderam ao questionamento. A Tabela 8 relata as principais 

mudanças ocorridas ao longo da vida dos docentes pesquisados. 

 

 

TABELA 8: Mudanças ocorridas ao longo da vida relatadas pelos professores com relação ao uso da 
água  

MUDANÇAS (%) 

Consciência em relação ao uso 52,49 

Racionaliza  23,88 

Reutiliza  12,60 

Maior esclarecimento sobre a importância 7,35 

Orientar as pessoas sobre o uso 1,85 

Captação de água de chuva 1,57 

Servir de exemplo para os filhos  0,26 

 

 

Dentre as mudanças propostas, é percebido que a maior preocupação está voltada ao 

uso consciente da água (52,49%), sendo essa considerada pelos professores uma das formas 

mais eficazes de cuidado com a água, pois um grande número de pessoas, ainda hoje, vive 
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sem acesso à água, em quantidade e qualidade compatível com as suas necessidades básicas, 

especialmente a população de baixa renda (COHIM et al, 2009).  

Tal afirmação também condiz com outras opções de mudanças declaradas, as quais 

estão todas relacionadas à economia da água como desligar torneiras, usar mangueiras apenas 

em extrema necessidade, observar vazamentos, entre outras ações, bem como mudanças com 

relação ao uso de alternativas ao abastecimento de água para as atividades diversas do dia-a-

dia. 

Revelar que possui maior esclarecimento sobre a importância de modificar o 

comportamento em relação à utilização adequada da água, além de servir de exemplo para os 

filhos, também é fundamental para o desenvolvimento de uma consciência ecológica nas 

crianças, levando em consideração que os pais devem servir de modelo e suas atitudes podem 

ajudar muito na preservação ambiental.  

Uma opção interessante que pode ser utilizada para a economia da água nas 

residências é o investimento financeiro para instalação de materiais que favoreçam menor 

gasto de água como torneiras e chuveiros com redutor de vazão e vasos sanitários com a 

descarga ecológica.  

Dessa forma, os professores foram questionados sobre quanto estariam dispostos a 

investir para tal economia. Assim, das faixas de investimento disponibilizadas, a de maior 

valor foi a mais aceita por eles (36,29%), os quais justificaram essa escolha relatando saber os 

custos dos materiais necessários à economia da água. Exemplificando, para isso, que apenas 

uma bacia sanitária ecológica de boa qualidade já corresponde ao valor máximo aproximado 

da aquisição descrita na figura 11. 
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FIGURA 11: Investimento em reais que os professores participantes da pesquisa estão 

dispostos a realizar para redução do consumo de água utilizada em suas residências. 

 

Neste estudo, os indivíduos que estão mais dispostos a investir para a redução da água 

utilizada são os homens, visto ao se relacionar o questionamento a variável sexo. Quando se 

comparou o investimento com a idade, observou-se que os indivíduos na faixa etária de 

40<I≤60 anos investiram mais que as outras faixas de idade. Em relação à renda familiar 

salarial, os professores que possuem a renda da família entre 5 e 10 salários mínimos foram os 

que mais concordaram em realizar um investimento > 400 reais. 

Por outro lado, os valores observados para investimento diferem dos relatados por 

Santos, Rios e Cohim (2014), em estudo realizado com moradores de um conjunto 

habitacional de classe média. Estes informaram que a faixa de menor valor foi a mais aceita 

pelos entrevistados, sendo as de maior valor mais referidas pelos moradores com renda 

salarial familiar mais elevada ou por aqueles que sabem os custos dos materiais necessários à 

economia da água. 

Ward et al (2012) faz a comparação dos valores de investimento a que estão dispostos 

a pagar os atuais e futuros usuários de um sistema de captação de água de chuva no Reino 

Unido para a sua manutenção. Em observação às percepções dos mesmos foi constatado que a 

maioria dos participantes estaria disposta a pagar £ 100 ou menos, o que corresponde ao valor 

mínimo proposto naquela pesquisa.  

Tal importância foi considerada insuficiente, observando que o real custo de 

manutenção do sistema em uma propriedade doméstica média seria tipicamente entre £ 140 e 

£ 240 por ano, ou £ 250 para um contrato anual com um provedor de manutenção, segundo os 
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autores. Dessa forma, mesmo tendo os participantes da pesquisa no Reino Unido se 

disponibilizado a pagar uma quantia menor, diferentemente deste trabalho no Brasil, o 

investimento realizado pelos estrangeiros foi maior, pois £ 1 = R$ 5.35. Entretanto, deve-se 

levar em consideração que os custos dos materiais no Reino Unido podem ser mais elevados 

que no Brasil, bem como a renda familiar ser maior também, o que justifica a disposição para 

investir mais. 

A quantidade e qualidade dos investimentos devem fazer parte da tomada de decisão 

na implantação dos sistemas para economia de água potável, de modo a avaliar se as 

aquisições na redução dos impactos ambientais são atrativas também sob o ponto de vista dos 

investidores, apresentando retorno econômico, bem como reduzindo a possibilidade de perdas 

do recurso hídrico (ILHA e CAMPOS, 2014).  

Associado aos investimentos, os professores também foram solicitados a indicar 

medidas que podem ser utilizadas individual e coletivamente para evitar uma possível falta de 

água em Feira de Santana. A escolha considerada como mais eficaz por 83,06% dos 

participantes da pesquisa é simplesmente utilizar uma quantidade menor de água em casa, 

seguida das opções referentes as fontes alternativas da água mais utilizadas no Brasil que são 

reúso da água de chuveiro e da lavagem de roupas (74,46%) e armazenar e utilizar água de 

chuva (72,31%), a serem observadas na Tabela 9. 

 

TABELA 9: Medidas aceitas pelos professores participantes da pesquisa para evitar uma possível falta 
de água em Feira de Santana 

MEDIDAS  
CONCORDANTES 

(%) 

Utilizar uma quantidade menor de água em casa 83,06 

Fazer reúso da água de chuveiro e lavagem de roupas 74,46 

Armazenar e utilizar água de chuva 
72,31 

Participar de campanhas, abaixo-assinados para recuperação de mananciais 

e uso mais responsável da água 54,30 

Perfurar poço 22,31 

Participar de um grupo para decidir sobre o uso da água no local onde mora  20,16 

Fazer trabalho voluntário para a proteção da água 17,20 

Pagar uma pequena quantia (além do que já paga) para garantir uma água 

de melhor qualidade 7,26 

Nenhuma das medidas anteriores  0,54 

   

As outras medidas a serem adotadas, além das três primeiras, que apresentaram um 

nível de aceitação inferior, foram consideradas pelos docentes como as mais complexas para a 
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execução. Tal pensamento se deve a condição dos indivíduos de ter que trabalhar de forma 

coletiva, promovendo mobilização social, voluntariamente, em torno de um bem comum. A 

falta de tempo dos professores seria o grande empecilho para a adoção de tais medidas, 

segundo os mesmos.  

Pagar uma pequena quantia (além do que já paga hoje) para garantir uma água de 

melhor qualidade foi a opção mais discutida e criticada na coleta de dados. Essa conclusão foi 

atribuída ao considerarem a medida como absurda, pois os mesmos possuem um gasto 

relativamente elevado com a conta de água, afirmando que não seria necessário tal 

investimento. Ainda, questionaram quanto às garantias de que o referido tratamento fornecido 

a água seja realmente mais eficaz a ponto de que se obter uma água de melhor qualidade. 

Dessa forma, uma das maneiras para amenizar a carência da água em decorrência das 

ações humanas e crescimento populacional é a utilização de fontes alternativas, 

principalmente a captação de água de chuva e reúso. Essas fontes alternativas são 

consideradas pelos professores, como um item importante para ser discutido nas aulas, já que 

essa ação favorece a economia da água potável e consequentemente, dos recursos hídricos de 

forma geral, devendo tal atuação ser contemplada, se possível, por toda a população para que 

se torne uma mobilização mais eficiente.  

Nessa perspectiva, para os professores participantes da pesquisa, a utilização da água 

de chuva como fonte alternativa é muito bem aceita, em média de 83,13% para os fins não 

nobres, como molhar plantas, lavar quintal e áreas da casa, dar descarga sanitária e lavar 

roupas. Entretanto quando a mesma água é filtrada ocorre melhor aceitação para fins nobres 

como beber e cozinhar, os quais partiram da proporção média dos 19,1% para 62,36% o nível 

de concordância, o que representa um aumento de 326,49%, além da permanência indicada 

para os demais usos, conforme tabela 10.  

Essa constatação pode ser justificada pelas ideias de Peters (2006), que informa que a 

utilização de água de chuva é uma forma barata de substituição de água vendida pelo sistema 

público, sendo até mesmo indicada para o consumo potável, se atendidos os critérios 

posteriormente citados, adequados à manutenção da qualidade da água captada da chuva.  
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TABELA 10: Aceitação da água de chuva pelos professores participantes da pesquisa para as diversas 
atividades domésticas. 

USO DA ÁGUA DE 

CHUVA SEM FILTRAR 

ACEITAÇÃO 

(%) 

USO DA ÁGUA DE CHUVA 

FILTRADA  

ACEITAÇÃO 

(%) 

Beber  13,71 Beber 54,57 

Cozinhar  24,46 Cozinhar 70,16 

Tomar banho  49,73 Tomar banho 61,39 

Lavar p ratos  52,69 Lavar p ratos 58,06 

Lavar roupas  67,74 Lavar roupas 57,26 

Lavar quintal, áreas da casa 88,44 Lavar quintal, áreas da casa 47,04 

Molhar plantas 88,98 Molhar plantas 45,16 

Descarga  87,37 Descarga 42,47 

Nenhuma das opções  1,88 Nenhuma das opções 0,54 

 

A baixa aceitação da água de chuva para beber e cozinhar quando não possui qualquer 

tipo de tratamento prévio, pode estar relacionada a um aspecto visual indesejável da água, o 

qual aponta para possível contaminação. No entanto, a elevação do nível de aceitação em 

326,49% para os usos citados, ao apenas passar a água pela filtração, que é um método muito 

simples de retirada física de impurezas, o qual não interfere nas condições microbiológicas da 

água, demonstra confiança da população em relação a sua qualidade.  

Souza, Santos e Cohim (2014) perceberam que existe boa aceitação da água de chuva 

como fonte alternativa de água potável nos bebedouros da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS) entre os indivíduos de várias classes sociais, caso o sistema fosse adotado. 

Contudo, ficou evidente que se o sistema de funcionamento do bebedouro abastecido com o 

recurso tenha algum tratamento prévio, a aceitação da utilização desta água, seria muito maior 

do que é atualmente. Essa situação também foi verificada por Santos, Rios e Cohim (2014) 

entre os moradores de um conjunto habitacional de classe média da mesma cidade. 

Apesar das águas pluviais serem consideradas de boa qualidade, Andrade Neto (2012), 

Santos, Araújo e Orrico (2012) e Carlon (2005), alertam aos cuidados referentes à captura da 

água de chuva pelos telhados devendo-se verificar os seguintes critérios: o material com que o 

teto é confeccionado, bem como o risco de contaminação do mesmo, devido à ocorrência de 

fezes de aves em geral, também de outros animais depositadas sobre os telhados e carregadas 

com a chuva.  

De tal modo, para os autores citados, é importante que a qualidade da água da chuva 

coletada seja mantida ao passar pelo teto das casas, uma vez que esta água pode ser utilizada 

de forma potável para o abastecimento da população. A preocupação com a qualidade da água 

para consumo humano é necessária neste sentido, a fim de evitar a contaminação por agentes 
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causadores de doenças. Dessa forma, deve-se também levar em consideração a poluição 

atmosférica ocasionada por indústrias localizadas nas grandes cidades, sendo este um fator 

que torna a água de chuva inviável para o uso potável.  

Esta possibilidade de ser contaminada pode ocorrer posteriormente com frequência, na 

retirada de porções da água e no manuseio para os vários usos. Então, é importante que seja 

levado em consideração também a forma de transporte da água coletada da cisterna ou de 

outro recipiente para os usos na residência e consequentemente, a manutenção da boa 

qualidade da água (ANDRADE NETO, 2003).  

Nesse pressuposto, Ward et al (2012) alertam que a percepção de risco à saúde 

relacionado ao uso da água de chuva aumentou gradativamente entre  participantes de uma 

pesquisa no Reino Unido, à medida que a utilização implicava em um contato mais íntimo 

com o corpo. 

Observando ainda a Tabela 10, compreende-se também redução média de 83,13% para 

47,98% no nível de aceitação dos docentes quanto à utilização de água de chuva para fins não 

nobres quando a mesma passa a ser filtrada. Essa diminuição de 57,71%, provavelmente, é 

associada a um desperdício de tempo, bem como de recursos materiais e financeiros para 

tratar uma água que não requer características potáveis.  

Outra opção de fonte alternativa da água de abastecimento questionada na pesquisa foi 

o reúso da água, proveniente do banho e da lavagem de roupas, para as diversas atividades 

diárias. Semelhante aos usos da água de chuva sem filtrar, a água cinza sem tratar é também 

bem aceita, 92,2%, para fins não nobres como dar descarga e lavar quintal e áreas da casa.  

Essa porcentagem da água de reúso aumenta 4,3% em relação à utilizada pelo sistema de 

captação de água de chuva para as mesmas utilidades.  

Do mesmo modo, quando informados que a água recebeu tratamento prévio, 

semelhante ao realizado pela concessionária responsável pelo sistema público de 

abastecimento de água no município, a aceitação foi ampliada para quase todas as serventias 

propostas, com exceção da descarga sanitária e lavar quintal e áreas da casa. Assim, dentre os 

usuários da água tratada percebeu-se que a elevação do nível de concordância com média 

inicial de 11%, foi ampliada para 65%, caracterizando um aumento de 591% para os usos, 

onde se pôde observar grande destaque para a ingestão da água (beber), que é considerado o 

seu uso mais nobre, apresentando ascensão de 1992% da aceitação primária (Tabela 11).   

Peters (2006) nos alerta que a prática do reúso diminui o volume de esgotos lançados 

no solo e na rede pública. Essas águas, tratadas adequadamente, podem ser utilizadas para 
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atender a demanda nos usos potáveis e não potáveis, sendo uma alternativa sustentável para o 

aumento da oferta de água (SCHAER-BARBOSA, SANTOS e MEDEIROS, 2014).  

 
TABELA 11: Aceitação do reúso da água pelos professores participantes da pesquisa para as diversas 

atividades diárias. 

UTILIDADE DO REÚSO 

DA ÁGUA SEM 

TRATAMENTO 

ACEITAÇÃO 

(Pessoas) 

UTILIDADE DO REÚSO 

DA ÁGUA TRATADA 
ACEITAÇÃO (%) 

Beber 1,08 Beber 21,51 

Cozinhar 1,61 Cozinhar 33,87 

Tomar banho  4,03 Tomar banho 53,76 

Lavar p ratos  5,91 Lavar p ratos 55,91 

Lavar roupas  12,10 Lavar roupas 66,94 

Lavar quintal, áreas da casa 90,32 Lavar quintal, áreas da casa 75,00 

Molhar plantas 40,86 Molhar plantas 67,20 

Descarga  94,09 Descarga 69,62 

Nenhuma das opções  0,81 Nenhuma das opções 0,54 

 

É percebido que o reúso da água sem tratamento para a descarga sanitária bem como 

lavar quintal e áreas da casa tem um nível elevadíssimo de aceitação co m média de 92,2%, já 

que para essas águas ocorre forte recusa popular aos usos de contato direto. Esta aceitação 

justifica-se pela praticidade uma vez que, no ato da lavagem das roupas, se pode fazer o 

armazenamento da água cinza em baldes e tonéis e/ou jogar a água diretamente no chão para a 

limpeza da casa e arredores, ao contrário de descartá- la pelo esgoto.  

De outro modo, após serem tratadas as águas residuárias, é verificado que os usos 

supracitados sofreram redução média de 92,2% para 72,31%, caracterizando 

aproximadamente 20% de professores que optam por não utilizar a água tratada para tais 

finalidades. Nesse contexto, deve-se levar em consideração que o tratamento potável da água 

tem custo elevado, sendo entendido como desnecessários os cuidados específicos para essas 

utilidades. Desta forma entende-se a referida atitude, como desperdício de tempo, bem como 

de recursos material e financeiro para tratar uma água que não requer características potáveis, 

devido ao seu tipo de consumo, conforme citação para a água de chuva filtrada aos fins não 

nobres. 

A Tabela 11 mostra resultados surpreendentes ao se comparar a água de reúso sem 

tratamento com a mesma água após serem tratadas, sendo verificada progressão média de 

1234% na aceitação da referida fonte alternativa. Dentre os usos propostos, cozinhar com a 

água reciclada foi o que mais se destacou em termos de aceitação, observando-se ascensão de 
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1,61% para 33,87%, demonstrando, portanto, elevação de 2104% para a aceitação, resultado 

que contraria as pesquisas existentes sobre a temática.  

Diversos autores têm abordado questões relacionadas à aceitação da água reciclada. 

Dentre estes, Hurlimann e Dolnicar (2010), Po, Kaercher e Nancarrow (2003) relatam que o 

reúso está relacionado à sua finalidade, de modo que quanto mais próximo da água reciclada é 

o contato humano, mais as pessoas se opõem ao uso dessa fonte alternativa. O reúso de água 

para fins não potáveis como gramados, parques, indústrias e agricultura irrigada são mais 

aceitos pela comunidade.  

Os pesquisadores afirmam que a aceitabilidade do uso de água reciclada mostrou-se 

elevada para culturas não consumidas diretamente por seres humanos ou culturas alimentares 

que devem ser descascadas ou lavadas antes do consumo humano (exemplo laranjas, milho). 

Dessa forma, quando comparado com outros usos, o reúso da água no interior da casa era 

menos preferido. 

Essa ideia é compartilhada por Hespanhol (2002), quando afirma que os usos urbanos 

não potáveis envolvem riscos menores e devem ser considerados como a pr imeira opção de 

reúso na área urbana. Contudo, cuidados especiais devem ser tomados pelos usuários desta 

fonte alternativa da água, a fim de evitar contaminação por contato direto do público com 

gramados de parques, jardins, hotéis, áreas turísticas e campos de esporte regados com a água 

reciclada utilizada para este fim. 

Schaer-Barbosa, Santos e Medeiros (2014) acreditam que a questão cultural se 

constitui em obstáculo importante, seja pelo sentimento de repulsa, ou pela crença de que o 

reúso pode trazer riscos à saúde. Este, mesmo se apresentando como prática reconhecida 

internacionalmente, não faz parte do conjunto de medidas adotadas para suavizar as 

consequências da falta de água.  Tal ação ainda é incipiente no Brasil e sua regulamentação 

também é incompleta, nas escalas nacional e estadual.  

De um modo geral, tanto a água de chuva quanto a água reciclada merecem particular 

atenção para coleta, armazenamento, tratamento e utilidades, pois, ocorrendo melhor 

aceitação dessas fontes alternativas, maior será a economia de água potável.  Esta apresentará 

mais vantagens, principalmente para os usos de maior consumo como descarga sanitária, 

chuveiro e pia de cozinha, sendo importante lembrar que os gastos da água podem ter relação 

direta com a renda familiar, número de moradores em uma residência e o clima.  

Segundo Fiori, Fernandes e Pizzo (2006), 20% dos vasos sanitários das casas norte-

americanas têm vazamento, e no Brasil esse número se eleva para 70%. Em geral, os usuários 

nem sabem disso. Entretanto, em um ano, um vazamento na bacia sanitária é capaz de 
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desperdiçar mais de 83.000 litros de água, o que é suficiente para se tomar quatro banhos por 

dia durante o ano. Magri et al (2008) em seu estudo encontraram o valor de 4.100 litros por 

mês para água utilizada para alimentação do sistema de descarga do vaso sanitário. Peters 

(2006) encontrou uma demanda de 5.300 litros por mês para tal uso.  

Ocorrendo maior aceitação pelo uso das alternativas de abastecimento da água entre os 

usuários do sistema público, as residências poupariam água potável com a pia de cozinha, 

descarga sanitária e chuveiro em torno de 73% do consumo domiciliar, conforme dados de 

Cohim et al (2009), o que reduziria consideravelmente o valor das faturas mensais de água, 

além da economia das fontes naturais. 

Mesmo com maior popularização das fontes alternativas de abastecimento da água, o  

futuro dos recursos hídricos é um dos pontos chave das preocupações voltadas para as 

questões ambientais. Kuhnen, Improta e Silveira (2009) chamam a atenção que os modos de 

vida e de produção atual, a organização da sociedade e, por consequência, o consumo de água,  

muitas vezes, conduza a percepção de futuro como algo muito distante, provocando frágil 

ligação entre ações presentes e consequências futuras.  

Com esse pensamento, os professores foram induzidos a relatarem suas percepções em 

relação ao futuro da água. Pelas declarações, foi possível verificar que boa parcela dos 

professores (74,73%) possui uma visão pessimista em relação à disponibilidade de água no 

futuro e destes, 49,46% acreditam que haverá escassez da mesma. Poucos se declararam 

otimistas para este questionamento, visto que existem vários exemplos de localidades no 

Brasil onde a água era encontrada em abundância antes da crise hídrica, passando atualmente 

por um forte período de seca (tabela 12). 

 

TABELA 12: Perspectiva dos professores participantes da pesquisa em relação ao futuro da água 

VISÃO  (%) 

Otimista, pois não faltará água 1,88 

Otimista, ocorrerá d iminuição, mas não trará consequências drásticas à 

população. 15,86 

Pessimista, haverá escassez de água. 49,46 

Pessimista, não haverá escassez de água, entretanto sua qualidade estará 

comprometida. 25,27 

Outros  6,45 

Sem resposta  1,08 

 

 

Em termos de disponibilidade de água no futuro, Kuhnen, Improta e Silveira (2009), 

comprovam em sua pesquisa que 77% da amostra total demonstrou descrédito no futuro 
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próspero para a água, ou seja, são pessimistas para estes autores, crendo que não haverá água 

suficiente, percebendo a escassez ou sua diminuição ao longo do tempo, situação gerada 

devido as ações humanas pelo atual contexto da crise hídrica. No entanto, 23% da amostra 

pesquisada é otimista em relação ao futuro, apostando que o recurso não faltará futuramente, e 

que a educação ambiental pode ajudar a diminuir problemas posteriores relativos à água. 

Para Corral-Verdugo (2003) a disponibilidade futura apresenta-se relacionada ao 

consumo de água, que por vez está sob a influência combinada de fatores situacionais e 

disposicionais. Variáveis contextuais, como escassez de água e aparelhos e utensílios que 

consomem água, afetam significativamente o seu consumo, ao mesmo tempo em que 

variáveis psicológicas, como motivos ambientais, habilidades e crenças, também influenciam 

tal comportamento. Além disso, os fatores situacionais promovem o desenvolvimento de 

tendências psicológicas que predispõem o indivíduo a conceitualizar, valorizar e agir 

efetivamente no consumo de água. 

Diante desse quadro pessimista, a educação ambiental é uma forte aliada no processo 

de sensibilização para a preservação do meio ambiente. Esta deve estar associada à gestão 

adequada dos recursos hídricos pelos órgãos governamentais, bem como a criação e execução 

de leis voltadas para os usos, reúso e captação de água de chuva. Dessa forma, pode-se pensar 

em um futuro otimista para a água, apesar da crise hídrica que é uma realidade e precisa ser 

vencida.  

Nessa perspectiva, a utilização de fontes alternativas de abastecimento da água nas 

escolas é uma medida que pode apresentar grande potencial para sensibilizar a comunidade 

escolar a observar com mais cuidado as questões ambientais. Essa expectativa propõe que ao 

longo do tempo, a perspectiva em relação ao futuro da água se torne positiva, devido à 

economia de água potável, e consequentemente também dos mananciais. Nesse pressuposto, a 

referida proposta de mobilização da comunidade escolar foi aceita por 91,13% dos 

professores participantes da pesquisa (Tabela 13). 
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Tabela 13: Fontes alternativas da água de abastecimento aceitas pelos professores participantes da 
pesquisa para serem utilizadas nas escolas 

FONTES  (%) 

Água de chuva 53,23 

Poço 34,82 

Reúso da água 10,2 

Carros-pipa 0,50 

Rios 0,50 

Água do ar condicionado 0,25 

Dessalinização  0,25 

Reúso do esgoto 0,25 

  

Pela análise da Tabela 13, verifica-se que 98,25% dos professores estão dispostos a 

aceitar a implantação do sistema tecnológico nas escolas, informando que a água de chuva, 

poço e o reúso são as melhores opções. Entretanto, existe diferença na prioridade da fonte 

alternativa da água a ser utilizada na escola, quando comparada a que poderia ser aceita em 

casa.  

Para as residências, observou-se na Figura 10 que ocorre prevalência na opção de 

alternativas da água para o reúso, seguido da água de chuva e depois o poço. Contudo, devido 

à percepção de risco avaliada pelos docentes, diferentemente dos domicílios, o consentimento 

prevalente para as unidades escolares foi a captação de água de chuva (53,23%) opção 

considerada mais segura a ser usada no ambiente escolar.  

Esse distanciamento entre os valores do reúso para as residências (81,18%) e para as 

escolas (10,20%), nos leva a refletir sobre a possibilidade de reúso da água do banho e da 

lavagem de roupas oriundos da própria residência, do vizinho e do bairro (Figura 12). 

Sobre isso, Po, Kaercher e Nancarrow (2003) relatam que a aceitação generalizada de 

reutilização de água não assume automaticamente todos os projetos de reúso. Assim, 

numerosos projetos de reutilização no exterior falharam no passado, apesar de receber 

inicialmente o apoio favorável, a partir dos potenciais utilizadores. Dessa forma, muitos 

planos de reutilização não conseguiram ganhar aceitação pública, como é o caso das escolas 

em Feira de Santana, mas sentem que eles próprios poderiam usar a água em suas residências.  
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FIGURA 12: Aceitação do reúso da água pelos professores participantes da pesquisa, 

provenientes da própria residência, da casa do vizinho e do bairro. 

 

A aceitação do reúso da água na escola pode ser comparada com aceitação do reúso da 

água proveniente da própria residência, da casa do vizinho e do bairro. Muitos docentes 

demonstraram receio ou preocupação com a condição física e microbiológica do recurso para 

a reutilização, afirmando não saber dos cuidados atribuídos por terceiros durante o manuseio, 

coleta e armazenamento da água que será reutilizada.  

Isso é bem abordado por Pozzebon (2013) relatando que a qualidade da água cinza 

varia com sua origem e principalmente com o usuário, se residencial, comercial ou outros, 

bem como com o estilo de vida deste usuário, cuja composição da água residuária pode conter 

derivados de fármacos e produtos químicos, dificultando ou até mesmo inviabilizando o 

tratamento para o reúso. 

Nesta perspectiva, Ward et al (2012) fez uma comparação entre a aceitação da água de 

chuva com o reúso da água, ambos provenientes de terceiros, sendo verificado nas 

representações dos participantes da pesquisa, uma associação ao risco no uso destas águas, as 

quais foram mais aceitas para uso ao ar livre como lavagem de calçadas e regar plantas.  

De maneira geral, esgotos tratados podem, no contexto urbano, ser utilizados para fins 

potáveis e não potáveis. Entretanto, a presença de organismos patogênicos e de compostos 

orgânicos sintéticos na maioria dos efluentes disponíveis para reutilização, classifica o reúso 
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potável como uma alternativa associada a riscos muito elevados, tornando-o praticamente 

inaceitável, sendo assim, mais aceitáveis para fins não potáveis, pois envolvem riscos 

menores. (HESPANHOL, 2002) 

Muitas foram as justificativas referidas para a escolha das fontes alternativas que 

poderiam ser utilizadas na escola. A captação de água de chuva foi a opção considerada mais 

viável de ser implantada no ambiente escolar, sendo justificada de várias formas como: devido 

a grande área de captação das unidades escolares, propiciando assim a coleta nos telhados 

(16,67%); pelo menor custo para a implantação da aparelhagem (14,28%); armazena grande 

quantidade de água (11,90%); ajuda na conservação dos mananciais e não agride a natureza 

(10,71%); é mais acessível a população, já que todos a recebem (9,52%); pode ter várias 

utilidades (9,52%).  

Outras justificativas dadas à captação de água de chuva foram: pela facilidade de 

coleta (4,76%); útil para molhar área externa (4,76%); possui tratamento mais viável 

(3,57%); pela demanda de água na escola (3,57%); pela facilidade de desenvolver projetos 

na escola (2,38%); traz menor risco à saúde, se coletada adequadamente (1,19%); por 

possuir reservatórios na unidade escolar (1,19%); porque é saudável (1,19%); porque a água 

é gratuita (1,19%); porque é doada por Deus e é garantida (1,19%); considera a mais 

natural de todas as águas (1,19%); porque a chuva faz parte do ciclo da água (1,19%). 

Diante disso, pode-se concluir que a água de chuva é muito útil para as escolas, 

podendo proporcionar boa economia com seu uso. Isso foi verificado também por Fasola et al 

(2011) em avaliação do potencial de economia de água em duas escolas de Florianópolis, as 

quais realizaram aproveitamento de água pluvial combinando equipamentos economizadores 

para bacias sanitárias, mictórios, torneiras comuns e torneiras de fechamento automático. 

Naquele estudo determinou-se um resultado expressivo de água potável de 27,8% para a 

escola municipal e de 72,7% para a escola estadual.  

A alternativa do poço foi a segunda mais aceita pelos docentes para ser implantada nas 

escolas, sendo justificada por: ser ambientalmente viável (15,60%), apresentar menor custo 

(15,60%), serem mais práticos e abundantes em água (15,60%), representar economia de 

água potável e preservação dos mananciais (15,60%), pelo espaço da escola (8,90%), porque 

saberia a procedência da água, podendo confiar na mesma (6,66%), pela demanda da escola 

(4,44%), pode ter várias utilidades (4,44%), poder obter água de boa qualidade (4,44%), ser 

considerada uma região composta por muitos mananciais (2,22%), a água pode ser filtrada 

na escola e utilizada para beber (2,22%), ocorrência de poucas chuvas e dificuldade de 

obtenção de outras fontes (2,22%), reduzir o valor pago na conta de água (2,22%). 
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Mesmo com tantas vantagens citadas pelos docentes, existem questões que devem ser 

levadas em consideração para a implantação de um poço, já citadas nesta pesquisa. Assim, 

para Cohim (2009), a utilização da água subterrânea pode acarretar alguns efeitos adversos 

como, por exemplo, a superexploração que resulta em subsidência ou intrusão de água do 

mar. Além disso, captação está sujeita à outorga, devendo ser solicitada às autoridades 

gestoras dos recursos hídricos. 

O reúso ficou em terceiro lugar em termos de aceitação para as alternativas as água de 

abastecimento pelos professores, os quais tiveram como justificava para seu uso: economia de 

água potável e consequentemente dos mananciais (50%); ser considerado o método mais 

viável (12,5%); é útil devido a grande quantidade de material lavado na escola, o que gera 

quantidade excessiva de esgoto (12,5%); evita desperdício de água potável para fins não 

nobres (12,5%); serve para lavar áreas e sanitários (12,5%). 

As outras fontes relatadas por carros pipa, rios, dessalinização e reúso do esgoto 

correspondentes a 1,75% não tiveram representação significativa por se tornarem muito 

custosas para as unidades escolares, com exceção da água do ar condicionado. Esse tipo de 

água (ar condicionado) pode ser usado para fins não nobres como regar plantas, lavar áreas e 

descarga sanitária, contudo a quantidade dessa água é limitada, já que este recurso é 

disponibilizado apenas nas áreas administrativas da maioria das escolas.  

Incertezas em relação aos sistemas tecnológicos, ainda são grandes e, numerosas 

transformações são esperadas. Todas as partes envolvidas, interessadas na implementação dos 

processos, precisam fazer um esforço para ampliar o uso das águas cinza e água de chuva com 

sucesso. Sobre isso Doménech, Saurí (2010) defendem que melhorias tecnológicas, 

aprendizagem social e reformas institucionais são necessárias para intensificar as tecnologias 

de reutilização de água cinza. Melhorar o nível de conhecimento em relação a estes sistemas 

entre os utilizadores poderia também reduzir o risco de rejeição social da nova tecnologia. 

Para isso, as autoridades públicas, os órgãos ambientais, as academias científicas e as escolas 

precisam estimular processos de aprendizagem social com ações específicas para tal 

finalidade. 

 

5.3.4 Abordagem das fontes alternativas da água de abastecimento em sala de aula 

 

Os usos da água e a aceitação de fontes alternativas de abastecimento da água são 

temas importantíssimos para a manutenção da vida e preservação ambiental, sendo 

fundamental que se trabalhe essa temática nas mais variadas disciplinas escolares.  Dessa 
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forma tem-se maior abrangência da temática, analisando-a em todas as esferas da sociedade, 

despertando nos indivíduos a formação de uma consciência ambiental. Nessa perspectiva, 

foram indicadas várias opções de abordagem individual e coletiva do tema a ser trabalhado 

em sala de aula (Tabela 14).  

 

TABELA 14: Formas de abordagem das fontes alternativas de abastecimento da água a serem 
utilizadas nas aulas 

OPÇÕES DE ABORDAGEM  (%) 

Sensibilização/conscientização 29,17 

Atividades didáticas diversas 24,30 

Falar das diversas fontes alternativas 18,06 

Discussões sobre  a água 12,5 

Propor exemplos de mudança de comportamento 9,72 

Relatar a atual situação da água 5,55 

Colocar a água como um bem comum 0,70 

 

As maneiras como os docentes discutem a temática em sala de aula envolvem métodos 

interdisciplinares e/ou específicos, individuais e coletivos, através de projetos, discussões 

gerais com matérias exibidas pelos meios de comunicação.  As formas didáticas de trabalho 

estão associadas ao conteúdo curricular, as quais envolvem pesquisas, produção de textos, 

leituras, interpretação da conta de água das residências, exibição de filmes e principalmente 

colocando exemplos das consequências da falta de água nas cidades, bem como padrões de 

superação para tal problema. 

A conscientização por meio da abordagem da situação da água, com orientações 

relativas à questão da função essencial à sobrevivência, a exposição ao risco de escassez 

devido o uso inadequado e mostrar exemplos de mudanças de comportamento, são formas 

importantes de trabalhar a temática. Estas medidas trabalhadas de forma conjunta e 

contextualizada apresentam grandes possibilidades de desenvolver consciência ambiental nos 

estudantes.  

Na perspectiva da contextualização dos conteúdos, os PCN´s propõem repensar o 

ensino e a organização do currículo na escola brasileira. Dessa forma, a construção do 

conhecimento por parte do aluno e o desenvolvimento de competências necessárias para 

entender e intervir na sua realidade podem ser concretizados, já que a escola adquire cada vez 

mais importância frente às questões ambientais (BRASIL, 2002).  

Em suma, entende-se que todas as escolhas apontadas pelos professores estão 

relacionadas com o objetivo proposto pelos PCN’s, buscando contribuir com o crescimento 
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intelectual do sujeito em relação à preservação ambiental. Mas,  para isso, devem ser 

realizadas ações de melhoramento do processo ensino-aprendizagem dos alunos, através de 

um ensino contextualizado, o qual favorecerá uma interação entre os diversos atores do 

processo, através da temática água.  

Dessa forma, o planejamento das intervenções, bem como o planejamento ambiental 

para o uso racional dos recursos ambientais e a prevenção da destruição dos recursos hídricos 

são fundamentais para a manutenção da sociedade (FERREIRA e CUNHA, 2005).  
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CONCLUSÃO 

 
 
 

Através da realização deste trabalho foi possível responder as questões norteadoras 

voltadas à percepção dos professores da rede pública de Feira de Santana sobre os usos e a 

aceitação de fontes alternativas da água na zona urbana do referido município, coletadas por 

meio de questionários semiestruturados.  

A partir da análise dos dados coletados, comparados com algumas publicações da 

literatura disponível, concluiu-se que as percepções dos docentes, apresentam informações 

pertinentes sobre os cuidados com os usos da água, incluindo as formas de racionamento, 

utilização de fontes alternativas e abordagem da temática em sala de aula, o que demonstra 

que os professores da cidade de Feira de Santana estão preocupados com a escassez de água  

no município.  

Associada a essa preocupação, a pesquisa evidenciou que a água possui forte 

significado para as pessoas, sendo essa consideração declarada por 83,66% dos participantes, 

os quais relacionaram a água com a vida ou como elemento fundamental a manutenção da 

vida. Nas outras 16,34% percepções da água foi notado que a mesma se caracterizou como 

um bem precioso que devemos cuidar, por ser um componente de importante valor 

nutricional, econômico, religioso, definidora de territórios, formadora de nações, povos e 

culturas, devendo ser valorizada como um recurso ambiental essencial.  

Mesmo declarando vital importância dos recursos hídricos, 55,11% dos professores 

expressaram que possuem um consumo médio da água em seus usos cotidianos e 5,11% 

dispõem de alto consumo dos recursos hídricos. Devido a isso, identificaram que de forma 

geral, a quantidade de água utilizada em sua própria casa poderia ser menor. Essa 

preocupação também foi dita pelos usuários que revelaram ter passado por problemas de 

abastecimento de água em seu contexto familiar, demonstrando que as melhores estratégias de 

economia da água em tal situação são o uso racional e o armazenamento da água. 

Afirmaram também que o desperdício é o maior precursor para o problema de falta de 

água nas cidades, seguido das mudanças climáticas e poluição dos corpos hídricos. Pelas 

últimas afirmações, é notado que existem associações nas percepções dos professores com o 

consumo inadequado e a escassez de água. A partir disso, revelaram a preocupação com a 

adoção de medidas que ajudem a minimizar o problema, integrando a isso mudanças de 

hábitos da população para o uso consciente, bem como a utilização de alternativas para 

abastecimento da água. 
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Nesse contexto entende-se que os professores aceitariam utilizar fontes alternativas de 

abastecimento da água. Destas, a água de chuva e o reúso da água tiveram boa aceitação entre 

os participantes da pesquisa, apesar dos mesmos questionarem a respeito da qualidade, do 

risco aos usos e o aspecto destas. Devido a estes fatores, foi verificada a existência de maior 

possibilidade de adoção do reúso nas residências quando comparado com as escolas, sendo 

esta fonte alternativa considerada a primeira opção para suprir a falta de água encanada em 

casa, e apenas a terceira escolha para utilização nas escolas, prevalecendo a captação de água 

de chuva por 53,23% dos docentes para as unidades escolares. A perfuração de poço comum 

teve também aceitação bastante considerável.  

As fontes alternativas apontadas são aproveitadas para diversos usos, dentre estes, os 

nobres e não nobres, sendo a segunda forma de utilização mais aceita pela população, 

predominando os usos que estejam mais afastados do contato corporal como descarga 

sanitária, regar plantas e lavagem de áreas de forma geral.  

Em relação à forma de abordagem da temática em sala de aula, ficou evidente que os 

professores possuem vantagens para a formação de uma consciência ambiental na sociedade. 

Isso ocorre por associar-se que os docentes estão preparados didaticamente para trabalhar 

temas sociais com a população, devido à sua formação acadêmica. Essa condição favorece as 

discussões em suas aulas e facilita a compreensão da temática, independentemente da sua área 

de atuação. Outra vantagem relacionada aos docentes no processo  se refere ao poder que estes 

possuem em atender uma gama maior de pessoas ao mesmo tempo, na unidade escolar e/ou 

em seu entorno, em um dado momento.  

Apesar de mostrarem-se favoráveis ao uso das fontes alternativas de abastecimento da 

água, esperava-se, por parte dos docentes, maior aceitação dessas fontes de forma geral. 

Acreditou-se também que o professor, por ser um formador de opinião, estivesse mais 

informado da importância do processo de transição tecnológica que vem se instalando na 

sociedade. Isso poderia ser demonstrado nas formas de abordagem da temática em sala de 

aula, contudo, se quer os mesmos utilizaram a terminologia nas percepções declaradas.  

As maneiras como os docentes discutem a temática em sala de aula envolvem métodos 

interdisciplinares e/ou específicos, individuais e coletivos, através de projetos, discussões 

gerais com matérias exibidas pelos meios de comunicação, associadas ao conteúdo curricular, 

pesquisas, produção de textos, leituras, interpretação da conta de água das residências, 

exibição de filmes e principalmente colocando exemplos das consequências da falta de água 

nas cidades, bem como padrões de superação para tal problema.  
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Estima-se assim, pela análise dos resultados obtidos, que o presente trabalho contribui 

para a elaboração de estratégias eficazes, como cartilhas, panfletos, relatórios, entre outras, 

dinâmicas e motivadoras com o intuito de melhorar as práticas docentes relacionados à 

temática água. Estas serão apresentadas aos professores das escolas participantes da coleta de 

dados, como sugestão para se trabalhar em forma de projetos pedagógicos e oficinas 

educativas.  

Convém também relacionar que este possa servir de suporte para o desenvolvimento 

de políticas públicas voltadas para a utilização de fontes alternativas da água no Brasil. Dessa 

forma, por mais que se tenha caminhado com o intuito de buscar refletir sobre a temática 

abordada, foi trabalhado apenas mais um olhar, nova perspectiva de compreensão do tema em 

questão.  

Nesse pressuposto, percebeu-se a necessidade de que ocorram outros estudos na área, 

já que é conferida uma carência de trabalhos voltados para essa temática tendo os educadores 

como participantes da pesquisa, o que poderá servir de base para futuros projetos direcionados 

à promoção da preservação ambiental, os quais podem levar os indivíduos a analisarem seus 

atos na intensificação da degradação ambiental, bem como contribuir para o aumento das 

publicações científicas. 
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ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) Senhor(a),  

Eu, Juliana Furtado Ribeiro Santos, pesquisadora responsável pelo Projeto intitulado Análise 
da Visão de Professores Sobre a Água e a Aceitação de Fontes Alternativas da Água em Feira 
de Santana – BA, e Eduardo Henrique Borges Cohim, orientador da mestranda em Engenharia 

Civil e Ambiental, estamos lhe convidando a participar voluntariamente do projeto 
supracitado. Esta pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana tem por objetivo 

analisar como os professores da Rede Estadual de Ensino percebem a água e a disposição dos 
mesmos à aceitação de fontes alternativas da água no município de Feira de Santana – BA. 
Você responderá um questionário contendo perguntas sobre: 1) seu perfil socioeconômico; 2) 

suas percepções com referência a água como: o sentimento que possui em relação à água, 
forma de abordagem da temática na sala de aula, possibilidade de escassez, mudanças de 

comportamento em relação ao uso, aceitação e utilização de fontes alternativas. A sua 
participação é importante porque você vai nos ajudar a entender os usos da água e a aceitação 
de fontes alternativas da água pelos professores. Durante a entrevista algumas questões podem 

suscitar lembranças desagradáveis, podendo provocar desconforto ou vergonha. Caso você 
aceite participar desta pesquisa, saiba que as suas respostas são segredo e o seu nome não será 

divulgado. O questionário respondido (se aceito) será recolhido em local combinado 
previamente. Você não terá gasto com a participação na pesquisa, nem receberá recurso 
financeiro por querer participar da mesma e poderá sair dela quando desejar, se tiver prejuízo 

ou dano causado pela pesquisa será indenizado. Este Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido consta de duas vias, uma para você e outra para o pesquisador. Depois da 

realização da pesquisa esse material ficará arquivado em posse da pesquisadora responsável e 
logo destruído após o período de cinco anos. Estima-se que esta pesquisa possa contribuir 
para a elaboração de estratégias eficazes, dinâmicas e motivadoras para melhorar as práticas 

docentes relacionados à temática água, a serem distribuídas aos professores das escolas 
participantes do projeto na forma de oficina educativa e relatório.  

 

Feira de Santana, ......../......./..........  

_______________________       _______________________           __________________ 
Assinatura do participante                   Entrevistador                 Pesquisador responsável 

   
Em caso de dúvidas: 

Pesquisadores: Juliana Furtado Ribeiro Santos Santana e Eduardo Henrique Borges Cohim – 
(75) 3161-8310. Endereço: Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) - Avenida 
Transnordestina, S/N, Novo Horizonte, Prédio do LABOTEC II, Módulo III, CEP. 44.036-

900 - Feira de Santana - BA. 
Dúvidas éticas: Comitê de Ética em Pesquisa da UEFS – (75) 3161 – 8067. E-mail: 

cep@uefs.br.  
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ANEXO 2 

 

Questionário 

 

 
1. Sexo: (    ) masculino         (     ) feminino 

 
2. Idade: ______________________ 

 

3. Estado civil: _____________________________________ 
 

4. Formação acadêmica: ______________________________ 
 

5. Quanto tempo leciona? _____________________________ 
 

6. Disciplina que leciona ______________________________ 
 

7. Grau de instrução 
(   ) ensino médio completo                          (    ) superior incompleto 
(   ) superior completo                                  (    ) especialização 
(   ) mestrado                   (    ) doutorado 
 

8. Qual a sua renda familiar? 
(   )até 1 salário mínimo                                (   )entre 1 e 2 salários mínimos  
(   )entre 2 e 5 salários mínimos              (   )entre 5 e 10 salários mínimos 
(   )mais de 10 salários mínimos 
 

9. Qual é o significado da água para você? 
 
 
 
 
 

10. Você discute sobre a água em suas aulas? 
(    )Não 
(    )Sim 
Se sim, quais aspectos você considera importante para discutir sobre a água nas aulas? 

 
 
 
 
 

11. De onde vem a água utilizada em sua residência 
(    ) Sistema público (EMBASA) 
(    )Poço/ Cisterna/Fonte própria  
(    )Busca em uma fonte externa 
(    )Não sabe 
 

12. Em relação a distribuição de água no seu bairro 
(    )Nunca falta água 
(    )Raramente falta água 
(    )Sempre falta água 
(    )Não sabe 
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13. Classifique o consumo de água em sua residência  

(    )Alto consumo 
(    )Médio consumo 
(    )Baixo consumo 
(    )Não sabe 
 

14. De acordo com a classificação dada na questão anterior, o consumo de água em sua 
residência: 
(    )Poderia ser menor  
(    )Está próximo do ideal  
(    )Não sabe 
 

15. Quanto tempo você demora no banho 
(    )Até 5 minutos 
(    )De 6 a 10 minutos 
(    )De 11 a 15 minutos 
(    )Mais de 15 minutos 
(    )Não sabe 
 

16. Ao tomar banho, escovar os dentes e fazer a barba (se for o caso) você: 
(     )Fecha a torneira 
(     )Deixa a torneira aberta porque é mais prático 
 

17. Indique a frequência com que é lavada a área externa em sua residência  
(    )Diariamente 
(    )Semanalmente 
(    )Mensalmente 
(    )Raramente 
(    )Nunca 
(    )Não tem área externa 
(    )Não sabe 
 
 

18. Quais ações podem ser feitas para evitar o desperdício de água? Como trataria esse assunto em 
sala de aula? 

 
 
 

19. Em seu contexto familiar, ocorreram períodos de falta de água? Quais estratégias eram 
utilizadas para economia da água? 
 
 
 

20. Você acredita na possibilidade de ocorrer problemas com o abastecimento de água em Feira 
de Santana. 
(    )Não 
(    )Sim 
(    )Não sabe 
 

21. A quem deve ser dada a responsabilidade pela falta de água nas cidades? 
(     )EMBASA 
(     )Governo 
(     )Usuários do sistema público de água 
(    )Não sabe 
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22. Qual(is) fator(es) você considera que podem agravar de problemas de falta de água nas 
cidades? 

 
 
 

23. Você observou mudanças em seu comportamento com relação ao uso da água no decorrer do 
tempo? 
(     )Não 
(     )Sim 
Se sim, quais mudanças ocorreram? 
 
 

24. Que alternativa da água você utilizaria além da água encanada para suprir suas necessidades 
diárias? Como trataria esse assunto em sala de aula? 
 
 
 

25. Está disposto(a) a adotar qual(is) das seguintes medidas para evitar uma possível falta de água 
em Feira de Santana  
(     )Utilizar uma quantidade de água menor na sua casa 
(    ) Participar de campanhas, abaixo-assinados para recuperação de mananciais e uso  mais 
responsável da água 
(    ) Participar de um grupo para decidir sobre o uso da água no local onde mora  
(    ) Fazer trabalho voluntário para a proteção da água  
(    ) Pagar uma pequena quantia (além do que já paga hoje) para garantir uma água de melhor 
qualidade 
(     ) Armazenar e utilizar água de chuva  
(     ) Fazer reúso da água de chuveiro e lavagem de roupas 
(     ) Perfurar poço  
(     ) nenhuma das medidas anteriores 
 

26. Com relação à economia do uso de água, a partir da troca de utensílios como chuveiros, 
torneiras, descarga sanitária, etc., quanto você investiria em obras para que a quantidade de 
água utilizada em sua casa fosse reduzida :  
(    ) Menos que 100,00 Reais  
(    ) 101,00 a 200,00 reais  
(    ) 201,00 a 300,00 Reais  
(    ) 301,00 a 400,00 Reais 
(    ) Mais do que 400,00 Reais  
 

27. Em quais situações você utilizaria a água de chuva como fonte alternativa de água 
(    ) Beber 
(    ) Cozinhar 
(    ) Tomar banho 
(    ) Lavar pratos 
(    ) Lavar roupas 
(    ) Lavar quintal, áreas, etc. 
(    ) Molhar plantas 
(    ) Vaso sanitário 
(    ) Nenhuma das opções 
 

28. E se essa água de chuva fosse filtrada você utilizaria para 
(    ) Beber 
(    ) Cozinhar 
(    ) Tomar banho 



106 
 

(    ) Lavar pratos 
(    ) Lavar roupas 
(    ) Lavar quintal, áreas, etc. 
(    ) Molhar plantas 
(    ) Vaso sanitário 
(    ) Nenhuma das opções 
 

29. Você utilizaria a água reciclada do banho e de lavagem de roupas em sua residência 
(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Depende 
 

30. E se essa água reciclada fosse do vizinho, você utilizaria? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Depende 
 

31. E se essa água reciclada fosse do bairro, você utilizaria? 
 (    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Depende 
 

32.  Em quais situações você utilizaria a água reciclada do banho e de lavagem de roupas 
(    ) Beber 
(    ) Cozinhar 
(    ) Tomar banho 
(    ) Lavar pratos 
(    ) Lavar roupas 
(    ) Lavar quintal, áreas, etc. 
(    ) Molhar plantas 
(    ) Vaso sanitário 
(    ) Nenhuma das opções 
 

33. E se a água reciclada fosse tratada, você utilizaria para: 
(    ) Beber 
(    ) Cozinhar 
(    ) Tomar banho 
(    ) Lavar pratos 
(    ) Lavar roupas 
(    ) Lavar quintal, áreas, etc. 
(    ) Molhar plantas 
(    ) Vaso sanitário 
(    ) Nenhuma das opções 
 

34. Em relação ao futuro da água você se considera: 
(    ) otimista, pois não faltará água 
(    ) otimista, ocorrerá diminuição, mas não trará consequências drásticas à população 
(    ) pessimista, haverá escassez de água 
(    ) pessimista, não haverá escassez de água, entretanto sua qualidade estará comprometida 
(    ) outros 
 

35. Você aceitaria utilizar fontes alternativas de abastecimento da água sua escola? 
(     ) sim 
(     ) não 
Se sim, qual você considera mais viável? Justifique. 
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ANEXO 3 

 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA 

 

 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 

 

 

 

 

Eu, _____________________________________________________________, diretor(a) 

do(a) _________________________________________________________________ 

autorizo, nesta unidade escolar,  o desenvolvimento da pesquisa intitulada Análise da Visão 

de Professores Sobre a Água e a Aceitação de Fontes Alternativas da Água em Feira de 

Santana – BA, que pretende compreender como os professores da Rede Estadual de Ensino 

percebem a água, bem como analisar a disposição dos mesmos à aceitação de fontes 

alternativas da água no município de Feira de Santana – BA. A pesquisa terá duração de 

intervenção nas escolas de 120 dias, onde será aplicado um questionário para cada professor 

do ensino médio, que aceitar participar voluntariamente, durante o período da pesquisa.   

 

 

Feira de Santana, _____ de _______________ de 2015.  

 

 

____________________________________________ 

Diretor(a) 

                

  

 

 
 


