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PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA 

Atividades humanas em grandes cidades, decorrentes da necessidade de bem-estar e 

conforto, têm intensificado o uso pelas águas urbanas, a partir da captação de águas superficiais e 

subterrâneas. O uso indiscriminado dessas águas, provocado pelo aumento da densidade 

populacional em áreas urbanas e peri-urbanas, contribuem para o comprometimento dos aspectos 

quali-quantitativos dos recursos hídricos, gerando impactos na qualidade do recurso, como também 

na intensificação das inundações urbanas. De acordo com os relatórios da GEO BRASIL (2007), a 

região hidrográfica Atlântico Sudeste, incluindo o Estado do Rio de Janeiro, apresenta taxa de 

urbanização de 90%, devido usos relevantes da água no abastecimento urbano e industrial. O 

Projeto HIDROCIDADES (Pimentel da Silva et al., 2008), que visa conservar o uso da água nos 

meios peri-urbanos, identificou no verão problemas de desabastecimento de água provocado pelo 

adensamento populacional e conseqüente carência de infraestrutura urbana local. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: avaliar a percepção dos atores-usuários de água da 7
a
 Coordenadoria 

Regional de Educação (CRE) a partir do estudo de implantação de sistema de captação de águas 

pluviais para aproveitamento com uso não-potável (SCAP). Objetivos específicos: analisar aspectos 

gerenciais da implantação do SCAP em escolas municipais e apresentar resultados de consumo 

médio de água per capita nas escolas envolvidas para avaliação do SCAP. 

METODOLOGIA 

A área de estudo do trabalho localiza-se na região da Bacia da Baixada de Jacarepaguá, 

especificamente a 7
a
 Coordenadoria Regional de Educação (CRE-RJ), em Vargem Grande, região 

peri-urbana da cidade do Rio de Janeiro. O estudo considerou a participação de 7 (sete) escolas 

municipais com aplicação de questionários e entrevistas realizadas com funcionários gerenciais e 

diretores de escolas. Para avaliação e análise da percepção pelo uso da água, considerando os 

aspectos gerenciais, a entrevista teve estrutura de caráter investigativa com resposta aberta e/ou 

fechada como alternativa. Para apresentação do SCAP, junto aos atores-usuários da 7
a
 CRE, o 

trabalho inseriu de forma empírica a situação física-construtiva do sistema. 

As escolas selecionadas da região de estudo foram Professor Teófilo Moreira da Costa, 

Pérola Byington, Comunidade Vargem Grande, Finlândia, Silveira Sampaio, Jornalista Campos 

Ribeiro e Professora Helena Lopes Abranches, sendo que a aplicação dos questionários com os 7 

(sete) diretores das escolas forneceu dados sobre: as formas de abastecimento de água na escola,  a 

percepção dos diretores pelo uso da água, o consumo de água per capita na escola, a preocupação 

com um uso inadequado da água, o grau de conhecimento sobre o uso do recurso, a aceitação da 

proposta de implantação do SCAP, a visualização de barreiras para implementação do sistema e os 

benefícios gerados pela implantação do projeto. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores apresentados na Tabela 1 indicam resultados obtidos junto a CEDAE entre 

01/2008 e 12/2010, a partir da declaração das contas de água das escolas selecionadas. Nota-se o 

elevado consumo fornecido pela Escola Municipal Finlândia, com valor superior aproximado de 3x 

o valor médio de consumo anual per capita das escolas consideradas e o valor abaixo da média da 

Escola Municipal Comunidade Vargem Grande. A discrepância entre os limites de valores no 

consumo per capita anual (3 e 23m
3
) obtidos por escola denota fragilidade no sistema quanto ao uso 

indiscriminado da água. Esses resultados apresentam aproximadamente a metade do consumo 

médio inferior ao encontrado por CHENG e HONG (2004) que apresentaram consumo de 15m
3
 em 

escolas primárias na cidade de Taiwan. 

 
Tabela 1 - Valores de consumo de água nas escolas selecionadas 

 
 

Os resultados obtidos pela aplicação dos questionários juntos aos diretores das escolas 

pertencentes à 7
a
 CRE-RJ são: 90% dos diretores recebem a informação do consumo em volume e 

não em moeda corrente; 55% afirmaram haver preocupação com a temática economia de água; 77% 

tem conhecimento acerca do SCAP; apenas uma das escolas não possui interesse na implantação do 

SCAP, no entanto 80% alegaram dificuldades na implantação do sistema. Os entraves apontados a 

partir da percepção dos atores-usuários da 7
a
 CRE-RJ incluem: aspectos técnicos (conhecimento), 

financeiros (custos), cultural (social), burocrático (Secretaria Municipal de Educação), saúde 

(dengue), gerenciamento (manutenção) e político (políticas-públicas).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista os resultados apresentados, percebe-se motivação pelos diretores das escolas 

municipais quanto ao projeto de implantação do SCAP (Sistema de Captação e Aproveitamento de 

Águas Pluviais para Usos Não-Potáveis), no entanto ressalta-se preocupação quanto ao 

gerenciamento e à manutenção do sistema. As informações prestadas quanto ao consumo de água 

no formato quantitativo e não financeiro denota menor sensibilidade relacionada ao consumo, uma 

vez que o repasse dos valores em custos pode implicar maior conscientização pelo uso da água.  
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