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Resumo: O reaproveitamento das águas pluviais é uma alternativa para o problema de 

escassez de água potável no mundo, e o conhecimento sobre tais fatos contribuiriam 

beneficamente para o futuro do planeta. Este trabalho tem como objetivo avaliar o nível 

de conhecimento de jovens estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Gabriel 

Salles Pimenta, localizada na cidade de Marabá – PA, sobre a captação e uso de águas 

pluviais. Trata-se de uma pesquisa aplicada, com procedimento estático, seu objetivo é 

descritivo, realizada por meio de um estudo de caso interpretativo, no qual foi feita uma 

análise quali-quantitativa por meio de questionário contendo perguntas pertinentes à 

água da chuva, sua utilidade e modo de uso. Através dos resultados obtidos conclui-se 

que a maioria dos jovens participantes da pesquisa possui um nível regular de 

consciência a respeito do aproveitamento das águas pluviais, como forma de substituir o 

uso da água potável, e uma minoria conhece e utiliza algum meio para captar essas 

águas. 
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Abstract: The reuse of rainwater is an alternative to the problem of shortage of drinking 

water in the world, and knowledge of such facts would contribute beneficially to the 

future of the planet. This work aims to evaluate the knowledge level of young students 

of the Dr. Gabriel Salles Pimenta State High School, located in the city of Marabá - PA, 

about the capture and use of rainwater. This is an applied research, with static 

procedure, its objective is descriptive, performed through an interpretative case study, 

which was made a qualitative and quantitative analysis through a questionnaire 

containing questions pertinent to rainwater, its utility and mode of use. From the results 

obtained, it can be concluded that most of the young participants of the research have a 

regular level of awareness about the use of rainwater as a way to replace the use of 

drinking water, and a minority know and use some means to capture these waters. 

 

Keywords: Rain water. Water shortage. Uptake. Non-potable purposes. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A água é um bem natural e essencial a vida humana, animal e vegetal no planeta, 

segundo Universetoday (2014) “96,5 de toda a água da Terra está nos oceanos como 

água salgada, enquanto que apenas 3,5% são lagos de água doce e água congelada presa 

em geleiras ou calotas polares”. 

Além da água potável, temos também a água da chuva que é um bem natural, e de 

alta qualidade, podendo ser utilizada em quase todos os afazeres domésticos, e em 

grandes instituições como: órgãos públicos, particulares e etc. Conforme Andrade Neto 

(2013) “a água de chuva será, em breve, valorizada como a água mais segura que se 

obterá para consumo humano e com boa qualidade para diversos fins, necessitando, em 

muitos casos, apenas de tratamento simplificado para purificação”. 

Segundo Oliveira, Christmann e Pierezan (2014) a água vem sendo desperdiçada 

de varias formas em todo mundo pela população. No uso doméstico, por exemplo, 

quase metade de toda água utilizada por uma família vai literalmente para o ralo. 

Ocasionado a escassez desse bem natural devido ao mau uso da população de forma 

geral, gerando assim a falta de água em atividades mais importantes, como: beber, 

cozinhar, lavar alimentos tomar banho, entre outros.  

O uso excessivo e não apropriado de água potável com limpeza de carros, 

calçadas, afazeres domésticos e entre outros fins não potáveis vem ocasionando um 
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desperdício preocupante tendo em vista a quantidade de água disponível e o aumento 

populacional crescente, isso ocorre devido às faltas de informações, tanto do uso 

consciente quanto pelos meios utilizados para captação dos recursos pluviais. Dessa 

forma, a presente pesquisa objetiva-se em analisar a conscientização dos jovens 

marabaenses a respeito do aproveitamento da água da chuva. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Trata-se de uma pesquisa aplicada, com procedimento estático, seu objetivo é 

descritivo, realizada por meio de um estudo de caso interpretativo, onde se foi feita uma 

análise quali-quantitativa. 

Foram aplicados 90 questionários, um para cada aluno, sendo perguntas fechadas 

e semi fechadas, à jovens de 15 a 20 anos de quatro turmas, contento alunos do 1º, 2º e 

3º ano do ensino médio da escola Dr. Gabriel Salles Pimenta localizada no bairro 

Morada Nova, na cidade de Marabá-PA, nos dias 16 e 17 de agosto, de 2018, não foi 

dado tempo limite para os alunos responderem. 

A análise foi feita através do cálculo da porcentagem, que está abaixo na fórmula 

I, considerando as respectivas respostas de cada questão, e a quantidade de jovens que 

tiveram as mesmas respostas. 

                                                               (I) 

 

Em que:  

x= quantidade de estudantes com respostas iguais 

 

A partir dos dados coletados e dos cálculos realizados foi possível avaliar o nível 

de conhecimento da geração de jovens de Marabá a respeito do desperdício da água 

potável, pressupor o nível de conhecimento desses indivíduos sobre as formas de 

captação da água da chuva e se tinha algum meio de captação em suas casas. Através 

desses dados foi possível averiguar se essa água pluvial é usada corretamente pela 

população marabaense. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados obtidos através das respostas coletadas foram divididos em um gráfico 

geral (gráfico 01), que mostra a porcentagem de alunos que já tiveram ou não contato 

com assuntos relacionados às águas pluviais. 

 

 
Figura 01: Porcentagem do nível de consciência dos alunos 

Fonte: Autores, 2019 

 

Os dados obtidos nas perguntas mistas de número 02, 03, 04 e 05 que estão 

expostos no quadro (01) contém as respostas mais citadas pelos alunos. 

 

Quadro 01: Respostas mais recorrente. 

Perguntas  Respostas  

02) Você conhece algum meio de 

captação de águas 

pluviais?Se sim, quais? 

Baldes, reservatórios e cisternas.  

03) Existe algum desses meios  

em sua residência?Quais?  

 

Bacias e baldes.  

04) Você conhece os benefícios 

do aproveitamento da 
água da chuva? Quais 

são? 

Salvar o planeta, economizar água 

potável evitando o 
desperdício, ajudar o meio 

ambiente, ajudar as famílias 

dos sertões e economizar 

energia. 

05) Você conhece as áreas 

especificas em que 

podem ser usados as 

Lavar carros e caçadas, molhar as 

plantas,limpar a casa, nas 

plantações, banhar, beber, 
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águas da chuva? Dê um 

exemplo. 

abastecer açudes e represas.  

 

Fonte: Autores, 2019 

 

Observou-se um número maior de respostas diversificadas nas perguntas (03) e 

(04) em comparação com as perguntas (02) e (03). 

Com base nos resultados obtidos, percebe-se uma enorme falta de conhecimento 

por parte dos alunos a respeito do tema trabalhado nesta pesquisa.  Embora uma boa 

parte conheça o que é água potável e que a mesma é um bem finito, não há uma 

consciência clara da utilização de alternativas que diminuam o uso em excesso deste 

recurso. Como exemplifica a questão 07 do questionário, onde se comprovou que 77,8% 

dos jovens nunca haviam participado de palestras educativas a respeito do uso 

consciente da água disponível. 

Dessa forma, a porcentagem altíssima de alunos que não sabiam de nenhum meio 

de captação de águas pluviais é justificada pela falta de informação que, por conseguinte 

ocasionou a falta de uso desses meios em suas residências. Nota-se que a maioria 

reconhece que o uso da água provinda da chuva gera benefícios, porém grande parte não 

sabe onde utilizá-las. E ainda se percebe equívocos por parte dos alunos que citaram 

locais como poderiam ser aproveitadas: tomar banho e beber.  

Poucos estudantes fugiram do senso comum em suas respostas, demonstrando 

superficialidade e falta de intimidade em relação ao tema. Dessa forma, a hipótese 

proposta foi confirmada, pois a falta de informações tanto do uso consciente quanto 

pelos meios utilizados para captação dos recursos pluviais causam inúmeros 

desperdícios de água potável no planeta. Afinal, não se pode aproveitar ou poupar algo 

quando não se tem conhecimento da existência ou da forma correta de uso. 

A presente discussão não fez uso de outros autores como base ou comparativos de 

resultados, devido à falta de artigos com semelhanças metodológicas e de raciocínio.  

 

4. CONCLUSÕES 
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Através dos resultados obtidos conclui-se que a maioria dos jovens participantes 

da pesquisa possui um nível regular de consciência a respeito do aproveitamento das 

águas pluviais como forma de substituir o uso da água potável. E uma minoria conhece 

e utiliza algum meio para captar essas águas. Dessa forma, as consequências são o uso 

exagerado de água potável para fins não potáveis, ocasionando a escassez deste recurso 

que é de difícil acesso em alguns lugares do planeta. 
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