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RESUMO: O desgaste dos recursos naturais estão intrinsicamente associados ao crescimento urbano
desordenado, estes por sua vez tendem a necessitar de recursos hídricos em maior qualidade e
quantidade. Tendo em vista as escassas fontes de abastecimento de água no Município de Ipueiras –
Ceará e o período de escassez em que o município em questão está inserido, sugere-se o uso de
medidas mitigadoras que envolvem avaliar e conscientizar a população par a redução dos níveis do
desperdício em região semiárida. As condições climáticas além de exercer influência sobre a água
favorecem o uso de sistemas acessíveis para a melhoria da qualidade da água que se tornam a cada dia
mais necessários. O presente trabalho tem como intuito avaliar e conscientizar para o uso racional da
água com o intuito de reduzir o desperdício em região semiárida e consequentemente proporcionar a
disposição para suprimento das necessidades humanas.
PALAVRAS–CHAVE: Avaliação, uso racional, desperdício, água, Ipueiras - CE.
RATIONAL USE OF WATER: ASSESSMENT AND AWARENESS AS A MITIGATION FOR
WASTE IN REGION SEMIARID - IPUEIRAS – CEARÁ.
ABSTRACT: The depletion of natural resources are closely associated with urban sprawl, these in
turn tend to require a greater water quality and quantity. Given the scarce sources of water supply in
the city of Ipueiras - Ceará and lean period in the municipality in question is inserted, it is suggested
the use of mitigating measures that involve evaluate and educate the public to reduce the levels of
waste in semiarid region. The climatic conditions in addition to influence water favor the use of
accessible systems for the improvement of water quality which become every day more necessary.
This work has as objective to evaluate and educate the rational use of water in order to reduce waste in
semiarid region and therefore provide the willingness to supply human needs.
KEYWORDS: Evaluation, rational use, waste, water, Ipueiras - CE.
INTRODUÇÃO: Sendo a água um insumo essencial para a maioria das atividades econômicas, a sua
gestão também se torna de suma importância para a manutenção de sua oferta seja em termos de
qualidade e de quantidade. Neste sentido, atitudes pró-ativas são fundamentais para a conservação
deste recurso natural. Apesar da ampla quantidade de recursos hídricos no território brasileiro (14%
das reservas de água doce do planeta e 53% dentro do continente sul-americano), a sua distribuição
natural é irregular nas distintas regiões do País. Com o desenvolvimento urbano e populacional
desordenado, cresce também a demanda de água para os mais diversificados fins. Tendo em vista as
“esgotávais” fontes de abastecimento na região semiárida e os elevados custos para o tratamento da
água, sugere-se com este trabalho medidas contributivas no que se refere ao uso racional da água

como medida minimizadora do desgaste e do descaso que tem contribuído para o desperdício deste
recurso natural essencial à vida no planeta.
MATERIAL E MÉTODOS: O presente trabalho sobre o uso racional da água foi realizado
inicialmente com o diagnóstico de reclamações efetuadas pelos moradores do município de IpueirasCeará a respeito da redução dos níveis de distribuição da água efetuado pelo sistema de abastecimento
do município e que a partir destas observações foram direcionadas pesquisas para compreender quais
atividades são responsáveis pelo desperdício da água do município, além de executar atividades de
conscientização ambiental.
Para o desenvolvimento desta pesquisa que possui caráter qualitativo e de conscientização ambiental
com foco no uso racional da água, foram incorporadas pesquisas de campo onde foram utilizados
questionários que continham seis perguntas entre elas objetivas e indiretas sobre o uso racional da
água, estes foram usados para formação de dados estatísticos. Foi utilizado também conscientização
sobre o uso equilibrado da água, explicação sobre preservação da água e importância de economizar e
reutilizar a água.
O trabalho de pesquisa contou com visitas de campo um sistema de distribuição de água, além de
palestras realizadas para a comunidade escolar. As pesquisas quantitativas foram realizadas em dois
bairros distintos entre os meses de abril a setembro de 2013. Os dados obtidos com a aplicação dos
questionários sistematizados e tabulados com o uso do programa Microsoft Excel 2007.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com o desenvolvimento urbano e populacional desordenado,
cresce também a demanda de água para as mais diversificadas finalidades.
Tendo em vista as “esgotáveis” fontes de abastecimento em nossa região e os e os elevados custo para
o tratamento da água, usa-se o uso racional como medida minimizadora do desgaste e do descaso que
tem contribuído para o desperdício deste recurso essencial a vida.
Nós conseguimos com esse projeto um levantamento de dados referentes ao uso racional da água em
dois bairros distintos do município de Ipueiras Ceará. Nosso levantamento foi feito em datas
especificadas. A primeira pesquisa foi realizada no bairro da estação, realizado no dia 13 de agosto de
2013 e no bairro da cidade da cidade satélite foi realizado no dia 20 de agosto de 2013.
A pesquisa de campo contou com um total de 110 questionários, sendo 55 aplicados em cada bairro.
Com esta pesquisa e após analise de dados conseguimos estabelecer os seguintes resultados:

Bairro Estação
Os gráficos abaixo mostram como a população está dividida quando se trata do uso racional da água.
Você reutiliza água?

Você acha que desperdiça água durante o uso ?

Você acha que a água pode acabar?



Bairro Cidade Satélite
Você reutiliza água?

Você acha que desperdiça água durante o uso?

Você acha que a água pode acabar?

Esses resultados da enquete nos mostraram o quanto é necessário dar destaque ao tema água, pois
como já citado anteriormente a água é um dos recursos naturais renováveis que dão origem a vida e
que sem ela nada existiria, e que apesar da sua quantidade no mundo, pouca pode ser usada para
consumo.
Após análise dos resultados, pudemos verificar que para os moradores dos dois bairros a maioria,
cerca de 65,75% dos entrevistados responderam que reutilizam a água em atividades domésticas ou
reutilizam a água para jardinagem, já para a pergunta objetiva da qual se referia ao desperdício de água
por habitante, a maior parte das enquetes (69,85%) foram respondidas negativamente ao desperdício
da água durante o uso (cerca de 77 pessoas dentre as 110 pessoas entrevistadas).
As únicas respostas contrarias as associações do uso da água está ligada a pergunta relacionada ao
desaparecimento de grandes quantidades de água da Terra. As enquetes mostraram que o bairro da
Cidade Satélite considera a água um recurso inesgotável, 89,09% da população considera a água um
elemento natural que não irá se acabar (49 entrevistados no bairro Cidade Satélite), totalmente o
oposto do bairro Estação, que considera a água um recurso esgotável (74,54%), correspondendo a 41
pessoas entrevistadas.
Estes resultados mostram que os dois bairros possuem características bem diferenciadas quando o
assunto se trata das quantidades de água existentes no mundo e sua esgotabilidade, entretanto, quando
se trata de economia e reutilização de água dois bairros são conscientemente parecidos, reduzindo o
desperdício e reusando a água em atividades domésticas como lavagem de calçadas, banheiros,
jardinagem e outros.
Os resultados das enquetes também nos remete o conhecimento sobre o uso racional da água pelos
moradores da cidade de Ipueiras, pois os dados revelam que cerca de 55,45% desconhecem a
possibilidade da redução dos níveis de água tanto em qualidade quanto em quantidade.
CONCLUSÕES: As atividades desenvolvidas neste trabalho tiveram como base fundamental a
questão da água, a importância de sua preservação e as possíveis consequências que teremos com o
seu desperdício.
Contudo, salienta-se a importância de processos de monitoramento da água, assim como praticas de
assimilação e implantação pela população de métodos que contribuam para o uso racional dos recursos
hídricos.
As aplicações de questionários (monitoramento), assim como a dimensão de práticas que auxiliam na
redução do desperdício da água em localidades que possuem baixos índices de precipitação seria uma
medida alternativa para manter a água em condições suficientes para suprimento das necessidades
básicas do ser humano.

Os resultados mostraram que a implantação de monitoramento do uso da água seria eficiente, visto que
os resultados da comparação dos bairros estudados não se diferenciam quando se trata de
conscientização do desperdício e da reutilização da água, entretanto, é necessário focar e conscientizar
a população como um todo a respeito da redução tanto em qualidade quanto em quantidade.
Com isso, torna-se imprescindível dar continuidade a estudos com o intuito de prover medidas que
fortaleçam e que disseminem ações voltadas para a formação da consciência e preservação ambiental.
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