
 

1 
 

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA: UM OLHAR SUSTENTÁVEL NO 

FUTURO 
 

Maxuel Fernando Aparecido Neto1 

Bárbara Roberta Morais2 

Wedley Gonçalves veloso3 

Meryene de Carvalho Teixeira 4 

Educação Ambiental 

 

RESUMO  

Devido à crise hídrica dos últimos anos, a grande poluição das águas superficiais e a grande atenção voltada para 

este bem ambiental, tornou-se necessária a implantação de programas de educação ambiental construtivos e 

eficientes em instituições de ensino que permitam fazer o uso racional da água e enfatizar a conscientização para 

conservar os recursos hídricos. O presente projeto tem como objetivo conscientizar os estudantes de escolas 

municipais da cidade de Bambuí por meio de palestras e atividade lúdica como a implantação de bombonas para 

captação da água da chuva e reaproveitamento em atividades de limpeza e jardinagem. Foi realizada uma visitação 

na escola municipal Dr. Antônio Torres onde foi ministrada uma palestra interativa para os estudantes de 4 turmas 

do quarto ano do ensino fundamental. Nessa palestra também foi apresentada uma maquete sobre reaproveitamento 

de água no Instituto Federal de Minas Gerais campus Bambuí. Foi levada uma bombona devidamente preparada 

para implantação e captação da água. Os estudantes apresentaram bastante interesse sobre o assunto ministrado. 
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INTRODUÇÃO  

 

O uso em excesso da água junto ao desperdício e o crescimento da demanda são fatores 

que colaboram para estimular a escassez de água potável no planeta. Embora o Brasil apresente 

uma das maiores bacias hídricas do mundo, este impasse em diversas regiões tem sido 

provocado pelo desequilíbrio entre a distribuição industrial e agrícola, e a concentração de água 

(CERQUEIRA et al, 2015).   

Com grande aumento na demanda da água, causado pelo avanço populacional e pelas 

práticas produtivas, a crise ocorrida nos anos passados apenas reforçou o que estava exposto na 

literatura e mídia: a água potável está acabando, o ciclo ambiental está sendo afetado.  As crises 
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hídricas são decorrentes de fenômenos globais (mudanças climáticas e alterações no 

funcionamento global do clima), ações humanas intensivas como desmatamento, usos do solo 

sem cuidados, construções de infraestrutura (represas, rodovias), entre outras.  No meio de todas 

essas ações, a urbanização é um dos principais problemas. Portanto, as mudanças climáticas, 

que mudam padrões de precipitação e os ciclos naturais, são o grande problema atual e se 

lastram por boa parte do século XXI. A população não irá deixar de construir, fazer represas e 

desmatar em prol do “melhoramento de vida”. Assim, necessita-se em ambientes educacionais 

como escolas de uma incisiva campanha do uso consciente da água, focando na diminuição da 

demanda, redução das perdas de água pela rede, preservação das águas subterrâneas, 

saneamento básico e gestão integrada de recursos hídricos, educação e capacitação de recursos 

humanos e reuso da água. 

Reuso da água é o reaproveitamento de águas servidas, geralmente em usos menos 

nobres, após algum tipo de tratamento ou de maneira direta, o que dependerá da origem da água. 

Por exemplo, o reuso de efluentes domésticos em lavagens de pisos e de automóveis. O reuso 

de águas de chuva para jardinagem e afazeres de casa, com exceção da potabilidade (MARTINS 

et al., 2017).  

A construção de formas de reforçar a utilização consciente de água e formas de 

aproveitamento em recinto educacional, numa proposta de ação interdisciplinar, apoiada nos 

conceitos fundamentais, deve ser entendida pelos professores e profissionais da educação nas 

relações mais profundas entre esse conteúdo e a ação educativa, com envolvimento coletivo. 

As escolas, inserida nesse contexto ambiental, deve ter como responsabilidade a disseminação 

do conhecimento, com estudo e na realidade, de forma a caminhar na direção de uma nova ética 

sustentável (LEMES et al., 2017). 

Malaquias e Cardoso (2018), as escolas necessitam propiciar certa ligação entre os 

conteúdos para a compreensão de determinada realidade que não é fragmentada, e projetos 

interdisciplinares auxiliariam na compreensão dessa realidade complexa e contraditória. 

O objetivo desse trabalho é estimular o dever socioambiental dos estudantes e fortalecer 

a educação ambiental levando para as escolas municipais de Bambuí a conscientização e 

diminuição do desperdício de água e métodos de reuso da água da chuva com bombonas para 

fins não potáveis.  
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METODOLOGIA  

 

As atividades foram realizadas com estudantes de 4 turmas do quarto ano do ensino 

fundamental da escola municipal Dr Antônio Torres pertencente a cidade de Bambuí – MG. 

Essas turmas foram escolhidas por apresentarem maior interesse em palestras e atividades 

lúdicas. 

Através de recursos gráficos como projetor de imagens, vídeos interativos, maquete 

participativa e dinâmica, ocorreu a palestra de educação ambiental com ênfase em 

“CONSCIENTIZAÇÃO DO USO DE ÁGUA, UTILIZAÇÃO CONSCIENTE E FORMAS DE 

APROVEITAMENTO”. Os estudantes tiveram acesso a temas de problemas ambientais (falta 

de água potável, secas, desmatamento e poluição ambiental), consciência por que falta de água 

no Brasil, dicas de economia e formas de aproveitamento de água.  

A maquete apresentou um projeto de sistema de reaproveitamento de água vinda dos 

destiladores de água de laboratórios do Instituo Federal de Minas Gerais campus Bambuí que 

será implantado em breve. 

Para incentivar e mostrar os estudantes que é possível fazer o reuso da água de chuva, 

desenvolvendo aptidão de práticas sustentáveis dos mesmos, foi levada como atividade lúdica 

uma bombona adaptada (Figura 1). Esta será implantada perto de uma calha que captará a água 

da chuva e despejará na bombona. Haverá uma peneira para retirada das folhas e normas para 

armazenamento da água serão seguidas. A bombona será cuidada pelos estudantes que deverão 

fazer a manutenção de retirada das folhas e colocação do cloro (com supervisão). 

Essa água será reutilizada de forma não potável em jardins, lavagem de pátios e 

passeios entre outros destinos exercendo a parte prática da palestra. Durante esse processo 

abordamos temas importantes como a conscientização de água parada e seus possíveis 

malefícios perante a sociedade, exemplo do mosquito Aedes aegypti.  

 

Figura 1 - Imagem ilustrativa da bombona. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os estudantes prestaram muita atenção na palestra e nos vídeos passados (Figura 2).  

 

Figura 2 – Palestra ministrada para os estudantes; à direita a maquete que foi apresentada. 

 

Interagiram fazendo perguntas e aceitaram muito bem a ideia de cuidarem da bombona 

a ser implantada. Os professores também se mostraram bastante interessados na utilização da 

bombona com os estudantes como forma lúdica de estudo de reaproveitamento da água e 

acreditam que essa ideia será repassada para os pais dos estudantes. Essa é a ideia deste projeto 

quanto a multiplicação das ações. 

Quanto à maquete, os estudantes viram de perto o funcionamento do projeto e 

apresentaram interesse em ir estudar no Instituto Federal de Minas Gerais campus Bambuí. 

Outro ponto positivo alcançado: gerar vontade de prosseguir com os estudos. 

Os dados alçados foram satisfatórios atingindo aproximadamente 90 estudantes dessa 

escola.  

A aptidão dos estudantes relacionada ao dever socioambiental e reuso da água trouxe 

discussão para as atividades desenvolvidas nas escolas. A educação ambiental abrange a chance 

de fazer os estudantes a repensarem as suas ações sobre o meio, fortalecendo as mudanças de 

comportamentos, atingindo a sociedade como um todo, demostrando a responsabilidade de cada 

indivíduo na construção de um planeta consciente sustentavelmente (SOUZA et al., 2018). 
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CONCLUSÕES  

 

A motivação e questionamentos dos estudantes para o conteúdo do reuso de água, por 

meio das atividades desenvolvidas nas escolas, foi capaz de auxiliá-los na antevisão dos deveres 

com o meio ambiente, interagindo e garantindo de forma consciente o uso desse recurso natural.  

Posteriormente será observado o armazenamento da água das bombonas adaptadas, 

além da realização de possíveis análises quando necessário. Esse projeto será levado às demais 

escolas municipais urbanas e rurais de Bambuí.  
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