
 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 1 

 

XIII ENCONTRO DE RECURSOS HÍDRICOS EM SERGIPE 

 

 

CONCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA POPULAÇÃO DE ARACAJU 

SOBRE O REÚSO DE ÁGUA     

 

Lucas Leão Meneses 1 ;  Nayára Bezerra Carvalho 2 

 

RESUMO 

 

 Devido ao crescimento desenfreado da população urbana e da industrialização, os recursos 

hídricos do planeta se encontram em grande risco. Ameaçado pela iminente escassez de água, o ser 

humano vem buscando cada vez mais alternativas sustentáveis para combatê-la. Dentro desse âmbito, 

o presente trabalho teve como objetivo analisar a concepção socioambiental da população de Aracaju, 

Sergipe, com relação ao reúso de água, sejam elas pluviais ou residuárias. Para isso foi aplicado um 

questionário a uma parcela da população. A pesquisa pôde concluir que embora a maioria dos 

entrevistados tenha uma preocupação elevada com o meio ambiente, muitos desconhecem o 

reaproveitamento de águas e os seus usos, havendo assim uma necessidade de sensibilização 

ambiental e de disseminação das técnicas de reúso de água.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A escassez de água adequada para o uso humano é um problema que está mais próximo da 

realidade do que muitos imaginavam. Segundo a UNESCO (2018), se não houver um controle no 

consumo desordenado de água, em 2050, cerca de 5 bilhões de pessoas estarão vivendo em áreas com 

baixo acesso a um dos principais recursos necessários para a sobrevivência humana.  

 O Ministério do Meio Ambiente (2018) declara que o aumento da demanda por água é 

consequência direta do crescimento populacional e da ampliação dos níveis de consumo per capita. 

Esse fato faz com que a demanda por água seja inversamente proporcional a sua disponibilidade. 

Além disso, a ocupação desordenada do solo, práticas inadequadas de uso do solo e da água e falta 

de infraestrutura de saneamento são alguns dos fatores que causam degradação das áreas de 

mananciais. 

Tal aumento na demanda faz com que o reúso se torne um tema de grande importância. Segundo 

Fernandes et al. (2006), o reúso da água pode ser definido como “a reutilização da água, que, após 

sofrer tratamento adequado, destina-se a diferentes propósitos, com o objetivo de se preservarem os 

recursos hídricos existentes e garantir a sustentabilidade”. 

A partir dessa realidade, o presente trabalho tem como objetivo investigar o grau de 

conhecimento e aceitabilidade da população em relação ao tema reúso de água.  Através do 

questionário proposto, buscou-se avaliar o perfil das residências dos entrevistados, o seu grau de 

afinidade com o tema e a sua preocupação com o futuro do meio ambiente. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Para esse estudo, a pesquisa apresentou caráter descritivo, onde buscou-se analisar dados 

quantitativos por meio da aplicação de um questionário à população. O mesmo foi composto por 13 

perguntas objetivas sobre os temas água de reúso, abastecimento de água e meio ambiente através da 

plataforma GoogleForms. Tal questionário foi repassado através de diversas redes sociais, buscando 

atingir o número mínimo de respostas necessárias para respeitar o tamanho da amostra calculada. A 

análise dos dados obtidos foi feita a partir de gráficos e tabelas gerados pelo programa Microsoft 

Excel.  
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  A área escolhida para a aplicação da pesquisa foi o município de Aracaju, Sergipe. De acordo 

com o IGBE (2010), a população aracajuana é de 571,149 mil habitantes, onde 100% dela é 

considerada urbana.  

 Para a determinação da amostra a ser avaliada, foi utilizado o método proposto por Oliveira e 

Grácio (2005), que consiste em utilizar o erro amostral tolerável, conforme a Equação 1. Para esse 

estudo, foi adotado um nível de confiança de 95% e um erro tolerável de 5 pontos percentuais.  

𝑛0 =
1

𝐸0
2                                                                                                         (1) 

 Sendo E0 o erro amostral tolerável. 

 Para casos em que se tem o conhecimento da população a ser trabalhada, Oliveira e Grácio 

(2005) também sugerem a Equação 2 para calibrar a amostra. 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑛0

(𝑁+ 𝑛0)
                                                                                                    (2)   

Sendo N a população total, n0 a amostra calculada pela Equação 1 e n a amostra final. 

   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a metodologia proposta, substituindo os valores na Equação 1, encontrou-se 

uma população amostral mínima de 400 pessoas. Ao calibrar o resultado de acordo com a Equação 

2, o novo valor para a amostra foi de 399,72 pessoas. O questionário proposto pelos autores coletou 

dados durante o mês de fevereiro de 2020 e obteve 443 respostas, ultrapassando o mínimo necessário 

de 400. 

Inicialmente, o questionário buscou identificar a preocupação da amostra com o futuro dos 

recursos hídricos. Constatou-se que 76,7% dos entrevistados se mostram muito preocupados com a 

baixa disponibilidade de água para uso humano no futuro e que pouco mais da metade dos mesmos 

(56,9%) estão cientes de que é preciso mudar a forma de consumir tal recurso até o ano de 2050. 

Para averiguar como tal preocupação é posta em prática, buscou-se traçar o perfil da população 

amostral e de suas respectivas residências. Percebeu-se um equilíbrio entre o sexo dos entrevistados, 

sendo 49% do sexo masculino e 51% do sexo feminino. Além disso, os dados obtidos puderam 

descrever a faixa etária dos mesmos e foi possível observar que a maior parte dos entrevistados são 

jovens na faixa de 18-24 anos (Tabela 1).  
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Tabela 1: Faixa etária dos entrevistados. 

< de 18 18-24 25-32 33-45 46-55 56-65 Mais de 65  

0,7% 47,2% 19,6% 10,8% 13,3% 7,0% 1,4% 

Fonte: Microsoft Excel, 2020, autoria própria. 

Devido ao fato de Aracaju ser uma capital com espaço livre para construções, observa-se uma 

pequena diferença entre o número de moradores de edifícios para as casas, com um leve predomínio 

dos edifícios (54,4%). Nota-se também que a maioria dos entrevistados (98,1%) possuem água 

disponível em sua residência por meio de abastecimento da DESO, o que destoa dos dados 

disponibilizados pelo Governo do Estado de Sergipe (2020), que indicam que o município possui 

100% de cobertura de água. Tal diferença se dá pelo fato de que pessoas de outros municípios podem 

ter respondido o questionário, visto que o mesmo possuía fácil acesso a todos.   

Por outro lado, a falta de água é um problema que ainda existe na vida dos Aracajuanos, visto 

que 24,4% da amostra ainda sofre com tal problemática, mesmo que apenas algumas vezes. Isso faz 

com que os cidadãos busquem meios de se prevenir. A NBR 5626 recomenda que haja uma 

reservação mínima de 500 litros de água para residências de pequeno porte e superior ao necessário 

para 24 horas de consumo normal em edifícios. Assim, é perceptível que a maioria dos entrevistados 

(66,1%) seguem a norma e possuem algum tipo de sistema de reservação em sua residência.  

Sobre o conhecimento da população acerca do tema, constata-se que a grande maioria (75,8%) 

sabe o que são as águas de reuso, resultado que se assemelha ao obtido por Santos et al. (2012) no 

município de Juazeiro do Norte – CE, onde encontrou-se que aproximadamente 68% da população 

conhece o tema. Porém, em Aracaju, boa parte da população amostral não apresenta o conhecimento 

teórico sobre o assunto, como mostram as Figuras 1 e 2.  

Figuras 1 e 2: Conhecimento sobre águas cinzas, negras e sobre os usos das águas de reúso. 
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Lelachêr e Ribeiro (2018) mostram que, em Nilópolis – RJ, cerca de 68% da população não 

conhece as aplicações práticas dos sistemas de reuso e como são implementados. Em Aracaju, tem-

se dados similares, observando-se que 75% da população amostral desconhece o significado das 

águas residuárias e que 33,90% desconhece todos os usos de qualquer tipo de água de reúso. Muito 

disso se dá devido à falta de disseminação acerca do tema e sobre o processo de instalação de sistemas 

de reaproveitamento de água.  

Por fim, tem-se que apenas 6,6% dos entrevistados fazem o reúso das águas, valor muito inferior 

aos 38,73%, encontrados por Santos et al. (2012) em Juazeiro do Norte – CE (Tabela 2). 

Tabela 2: Existência de sistemas de reaproveitamento de águas. 

Apenas água 

pluvial 

Apenas águas 

residuárias 

Ambos os tipos de 

águas 
Não sei responder Nenhum dos dois 

3,7% 1,8% 1,1% 29,1% 64,3% 

Fonte: Microsoft Excel, 2020, autoria própria. 

Tal fato mostra que embora haja vontade de proteger o maior bem do nosso planeta, pouco se 

faz para isso. Outro fator que é determinante para a escassez de sistemas de reúso em Aracaju é a 

falta de confiança dos cidadãos na qualidade das águas reaproveitadas.  De acordo com o estudo 

realizado por Batista et al. (2014) na cidade de Campina Grande, em média 29% da população não 

confia no uso das águas residuárias devido a possíveis riscos relacionados a saúde. Em Aracaju tem-

se um cenário diferente, visto que 60% da população amostral não confia em um dos tipos de água 

de reúso ou em ambos, o que se dá devido ao pouco conhecimento com relação ao tema tratamento 

de efluentes, criando mais um empecilho na aplicação prática de sistemas de reúso no município. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Através do presente trabalho pôde-se concluir que a percepção socioambiental da população de 

Aracaju com relação ao tema água de reúso está aquém do esperado. Como observado nos dados 

obtidos, o principal obstáculo na popularização dos sistemas de reúso e/ou reaproveitamento de água 

se dá devido ao conhecimento superficial da maior parte dos cidadãos, tendo em vista que 76,1% dos 

entrevistados desconhecem as águas residuárias e 33,9% desconhecem qualquer uso das águas de 

reúso. Tal superficialidade esbarra na falta de divulgação sobre o tema e sua aplicação e na escassez 

de empresas especializadas em projetos de reúso residencial no estado de Sergipe.   
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Esses obstáculos tornam o caminho para um futuro sustentável mais árduo, porém o interesse 

em aprender sobre o tema por parte da população amostral trás otimismo. Julga-se necessário o 

aumento da divulgação do tema por parte dos órgãos responsáveis pelos recursos hídricos no país a 

fim de instruir os cidadãos brasileiros sobre a teoria e a prática de projetos de reúso e 

reaproveitamento de águas, para que assim seja possível garantir a preservação do recurso mais 

importante para a sobrevivência humana.  
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