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E lutando tenazmente com o flagelar do 
clima, uma flora de resistência rara por 

ali entretece a trama das raízes, 
obstando, em parte, que as torrentes 

arrebatem todos os princípios exsolvidos 
-- acumulando-os pouco a pouco na 

conquista da paragem desolada cujos 
contornos suaviza -- sem impedir, 

contudo, nos estios longos, as 
insolações inclementes e as águas 

selvagens, degradando o solo. 

 

Euclides da Cunha, 1902. 
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RESUMO 

 

Esta Tese de Doutorado tem o objetivo de analisar comparativamente como as 

percepções de agricultores familiares e de formuladores de políticas de 

recursos hídricos influenciam a implantação de políticas de reúso agrícola de 

água no Semiárido da Bahia.  A pesquisa foi localizada em São Domingos, 

município da Região Semiárida da Bahia, na área de abrangência de projetos 

de pesquisa acadêmica em reúso. A metodologia adotada partiu da realização 

de entrevistas semidirigidas com os dois grupos de atores e questionários 

fechados apenas com os agricultores.  As informações de cunho subjetivo e 

objetivo permitiram identificar e compreender melhor as razões para aceitação 

ou rejeição do reúso. Os resultados confirmam parcialmente a hipótese, 

indicando que a questão cultural é um obstáculo importante, seja pelo 

sentimento espontâneo de repulsa, ou pela crença de que o processo adotado 

pode trazer riscos à saúde. Mas os resultados apontam também que estes 

obstáculos podem ser contornados. Os principais fatores que dificultam a 

implantação de reúso são de ordem econômica, destacando-se o pouco valor 

da produção agrícola no Semiárido Baiano. No entanto, a importância social da 

agricultura para essa região justifica a construção do arcabouço institucional 

adequado para essa tarefa.   

 

Palavras-Chave: reúso de água, percepção social, Semiárido. 
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de Administração, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012. 

 

Abstract 

 

This Doctoral Thesis intends to comparatively analyze how the perceptions of 

family farmers and water resources policy makers of agricultural water reuse 

influence policy implementation in the Semi-Arid Region of Bahia. The research 

site was a small municipality of Bahia’s Semi-Arid, São Domingos, where some 

other water reuse academic projects have been carried out.  The research tools 

used were semi-structured interviews with both groups of stakeholders and a 

structured survey just with the family farmers. Through subjective and objective 

information, the main reasons for accepting or rejecting wastewater reuse as a 

practice were identified for better understanding.  The obtained results partially 

confirmed the initial hypothesis, indicating that cultural based perceptions are 

an important factor: being either the spontaneous repulsive response, known as 

the “yuk” factor, or the belief that this practice poses a health risk.  But the 

results also point these as obstacles that can be conquered.  Economic factors, 

on the other hand, demonstrated to be the most difficult problems to overcome. 

Nevertheless, the social importance of family agriculture to this region justifies 

the efforts to build the necessary institutional infra-structure to accomplish the 

implementation of wastewater reuse policy. 

 

Keywords: water reuse; social perception; Semi-Arid. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A não ser que haja grande disponibilidade, nenhuma água de boa 
qualidade deverá ser utilizada para usos que tolerem águas de 
qualidade inferior. (Nações Unidas, 1958) 

 

A crise ambiental, particularmente a escassez das águas, tem 

gradativamente tornado o reúso de água um componente necessário da gestão 

de recursos hídricos em quase todo o mundo, proporcionando a 

institucionalização de políticas que regulamentem essa prática.  Neste 

contexto, tem-se como objeto de estudo dessa tese a percepção de 

agricultores familiares e de formuladores de política de recursos hídricos, com 

representação no Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH e em 

relação à utilização em irrigação de efluentes tratados de esgoto, reúso de 

água, e a sua importância na adoção dessa nova fonte de água. Esse tema 

será analisado em suas dimensões econômica, social, ambiental e político-

institucional e face à prática de reúso adotada em outros países, em particular 

o México. Neste país, está um dos maiores e mais antigos sistemas de reúso 

de água no mundo, resultando em atitudes peculiares em relação a esta 

prática.  

Esta proposta vai ao encontro de práticas de gestão, fundamentadas nos 

princípios de conservação da água, que consideram a percepção social como 

um dos mais delicados aspectos para a viabilidade do reúso.  Águas servidas 

tratadas tornam-se fontes alternativas de suprimento, permitindo um melhor 

aproveitamento da água disponível, sem, contudo, privar as pessoas de água 

limpa em quantidade suficiente para as suas necessidades básicas 

(MENEGAKI et al., 2007).  Desta forma, procura-se estabelecer um 
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contraponto em relação ao paradigma atual de buscar água em mananciais 

cada vez mais distantes.  

Neste estudo, trabalha-se com o reúso direto e planejado de efluentes 

tratados de esgotos na agricultura. O que significa tratar os efluentes de 

esgotos domésticos e aplicá-los diretamente para uso na agricultura como 

fonte de água e nutrientes, planejadamente, de forma integrada aos planos de 

gestão de recursos hídricos, garantindo a conservação e uso racional da água 

e minimizando possíveis riscos à saúde humana e ao meio ambiente.   

Segundo Hespanhol (2008), o reúso planejado de água é prática incipiente no 

Brasil, que ainda não está integrada aos planos de bacias hidrográficas, 

ocorrendo apenas em caráter experimental. Para Friedler (2001), efluentes de 

esgotos podem ser considerados com uma nova fonte de água, que pode ser 

computada no cálculo do balanço hídrico, substituindo, para irrigação, fontes 

convencionais de água. Marks (2006) afirma a importância de se envolver o 

público no processo de implantação de projetos de reúso para que se 

consigam respostas positivas da comunidade, garantindo a sustentabilidade do 

empreendimento.  Atitudes desfavoráveis ao reúso são resultado, muitas 

vezes, do pouco conhecimento público sobre projetos de reciclagem ou reúso 

de água.  Também neste sentido,  a confiança nas autoridades sanitárias é 

fundamental para que a da percepção de risco associada a essa prática não se 

configure como um obstáculo (HURLIMANN, 2008).  

Por muitos séculos, recursos naturais como água e terra foram 

considerados ilimitados em sua capacidade de prover sustento e assimilar 

rejeitos. Essa visão ainda persiste a despeito de situações recorrentes de 

escassez de água e problemas relacionados a degradação ambiental nos 

tempos atuais.  Warner (2006) destaca que cerca de 50 mil litros por pessoa 

por ano são usados para diluir esgotos e são lançados, tratados ou não, em 

corpos d’água, causando impactos ambientais sérios, além de configurar 

desperdício de um recurso escasso. Essa atitude não é coerente com as atuais 

necessidades de conservação e uso racional da água, pelo que se entende de 

gestão de demandas de água, de preservação dos mananciais existentes e de 

busca de fontes alternativas de abastecimento. A gestão de recursos hídricos 

deve incluir medidas que mantenham o consumo de água em níveis racionais, 
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de acordo com as disponibilidades.  Não é sustentável manter políticas de 

gestão que estimulem o aumento crescente de demandas sem que sejam 

avaliadas soluções que contribuam para um uso mais eficiente da água. 

Repetidamente, fóruns internacionais têm reconhecido que a água como 

uma das questões globais centrais no século 21. O cenário atual da gestão dos 

recursos hídricos indica uma crescente pressão sobre os mananciais, ,causada 

pela retirada excessiva e pela poluição,sinalizando a oportunidade de se inserir 

o reúso de água nas atuais práticas de gestão. O reconhecimento da escassez 

como uma crise de gestão da água tem conduzido a mudanças de atitude 

nessa questão.  Dessa forma, tem-se admitido que o reúso de efluentes 

tratados de esgotos é um elemento relevante, ainda que subutilizado, da 

gestão de recursos hídricos (HARTLEY, 2006). O relatório do ano de 2009 do 

Programa Mundial de Avaliação dos Recursos Hídricos das Nações Unidas vê 

o esgoto como um recurso a ser usado.  Neste relatório, o reúso é considerado 

como elemento fundamental da gestão integrada de água e saneamento (UN, 

2009). A União Européia reconhece a importância do reúso tendo colocado-o 

em primeiro plano por meio da sua legislação, especificamente o Artigo 12 da 

Diretiva 91/271/ da Comunidade Econômica Européia que estabelece que 

“águas residuais tratadas devem ser reutilizadas sempre que adequado” (EU, 

1991, p.6).  

A tendência atual, verificada por instituições de gestão das águas na 

Europa, em Israel e na Austrália (FRIEDLER, 2001; HURLIMANN, 2008; 

SALGOT, 2006;) é considerar o reúso como componente da gestão integrada 

dos recursos hídricos e do desenvolvimento sustentável, não apenas em 

regiões com problemas de escassez de água, mas também em regiões 

densamente povoadas, onde a água tem se tornado escassa devido à 

degradação das águas de superfície e subterrâneas. Desta forma, mesmo em 

regiões onde há abundância, o custo de abastecimento está ficando cada vez 

mais alto, fazendo com que o reúso se apresente como alternativa para 

diminuir a pressão de demanda sobre os mananciais. Há um consenso entre 

formuladores de gestão, em meio aos quais estão incluídos organismos da 

ONU, que o reúso deve ser inserido nos primeiros estágios do planejamento de 

recursos hídricos (URKIAGA et al., 2008).  
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O sucesso na implantação de práticas de reúso não depende apenas da 

sua viabilidade técnica, econômica e ambiental, mas, principalmente, da 

construção de políticas públicas e do apoio do conjunto da sociedade, que será 

afetada direta ou indiretamente pelo reúso. Em diversas situações, projetos 

fracassaram, até mesmo antes da sua execução, apenas devido à oposição de 

determinados segmentos sociais, como grupos religiosos ou ambientalistas, 

que não foram suficientemente informados sobre as vantagens do reúso e 

sobre as formas de gerenciar os riscos associados à prática.  A percepção 

social acerca do reúso é um fator determinante para a sua aceitação. A 

aceitabilidade de tais projetos está diretamente ligada ao grau de confiança da 

população nas instituições responsáveis pelo seu gerenciamento e a outras 

questões relacionadas à forma como projetos de reúso são apresentados e 

percebidos pela sociedade: a boa comunicação entre os setores envolvidos é 

fundamental. O conhecimento é elemento essencial à aceitação de novas 

práticas, como é o caso do reúso de água. Ou seja, para que novas práticas de 

aproveitamento de água e saneamento, como é o caso do reúso, tenham 

sustentabilidade, é necessário que sejam bem conhecidas do público pública, 

para o que dependem do adequado envolvimento da comunidade, da 

implantação de projetos de educação apropriados e da democratização das 

relações de poder entre os diversos grupos de interesse (BURKHARD et al, 

2000, FRIEDLER et al., 2006; KHAN e GERRARD, 2005; BAGGETT et al., 

2006, MARKS, 2006, WILSON e PFAFF, 2008).  

O reúso planejado de água é uma prática internacionalmente 

estabelecida em todos os continentes. Historicamente, o reúso tem sido 

largamente utilizado, de forma segura e controlada, em diversos países, 

inclusive para aumentar o suprimento de água potável, como é caso na 

Namíbia, desde 1968 (ASANO, 2002). Em Israel, o reúso de águas servidas é 

uma prioridade nacional (FRIEDLER, 2000). Na Europa, águas servidas 

tratadas são usadas na agricultura irrigada, entre diversos outros usos não 

potáveis, em cerca de 700 projetos, principalmente no sul da Europa, como 

França, Grécia, Itália, Portugal e Espanha (MONTE, 2007). Nos Estados 

Unidos, o reúso é praticado em grande escala e tende a crescer em uma taxa 

estimada em 15% ao ano (USEPA, 2004). Na Austrália, o Programa Nacional 
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de Reúso de Água tem avançado na consolidação adequada do reúso como 

prática de conservação da água (DILLON, 2004).  

Nesse contexto, vale destacar a experiência do México: pelos volumes 

de efluente utilizados, pela extensão cultivada, pelos seus cem anos de 

existência, e pelo fato de maior parte do reúso ser realizado diretamente com 

esgoto bruto, vindo da Cidade do México – neste estudo concentraremos a 

atenção sobre o Vale do Mezquital que recebe os efluentes do Vale do México 

(Cidade do México). O reúso é importante para o país, que tem cerca de 70% 

da sua área com climas áridos e semiáridos. No entanto, a prática de irrigar 

com esgoto bruto traz enormes riscos para a saúde de agricultores e 

consumidores devido aos contaminantes químicos e biológicos presentes no 

esgoto. As tentativas de reversão dessa situação têm encontrado fortes 

oposições dos agricultores, para quem o esgoto bruto representa não apenas 

uma fonte de água, mas também de nutrientes que fertilizam o solo. (LUCHO-

CONSTANTINO et al., 2005 e BLUMENTHAL et al., 2001). 

No Brasil, o reúso figura no Programa de Ação Nacional de Combate à 

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca Pan-Brasil, do Ministério do 

Meio Ambiente (BRASIL, 2004), O CNRH emitiu as Resoluções:CNRH No 

54/2005, que estabelece que nenhuma água de boa qualidade deve ser usada 

em atividades que tolerem águas de qualidade inferior; e CNRH No 121/2010 

que determina que o reúso de água não pode apresentar riscos ou causar 

danos ambientais e à saúde pública. Em, São Paulo, estado que mais realiza 

reúso planejado, já existe lei definindo critérios para a conservação das águas 

e reúso no âmbito urbano. Projetos de pesquisa apoiados pelo Programa de 

Pesquisa em Saneamento Básico – PROSAB (FINEP, CNPq, CAIXA) e pelo 

Fundo Setorial de Recursos Hídricos (CT-HIDRO/FINEP) têm tido resultados 

significativos em experiências de reúso. Experiências em estados do Nordeste, 

realizadas em conjunto com empresas de abastecimento, têm tido bons 

resultados.  Atualmente, na Bahia o reúso foi discutido e aprovado, Resolução 

No 75/2010, no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH), 

mas ainda precisa ser regulamentado pelo CNRH como parte integrante da 

política de gestão das águas. 
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Na Bahia, experiências realizadas pelo Grupo de Recursos Hídricos da 

Escola Politécnica da UFBA nos municípios de São Domingos e Irecê, 

financiadas pelo CT-HIDRO e pela FAPESB, testaram a viabilidade ambiental, 

econômica e social do reúso na Região Semiárida da Bahia. Nesses projetos, 

foram testados modelos de irrigação com efluentes tratados de esgotos para o 

plantio de mamona, em Irecê, e milho, em São Domingos.  

O objetivo geral desse trabalho foi analisar comparativamente como as 

percepções de agricultores familiares e de formuladores de políticas de 

recursos hídricos influenciam a implantação de políticas de reúso no Semiárido 

da Bahia.  

A percepção social sobre o reúso está profundamente imb ricada com a 

implementação de novas políticas de gestão das águas que o incluam.  Assim 

sendo, o trabalho de pesquisa realizado pretende responder a seguinte 

questão: De que forma a percepção de agricultores familiares da Região 

Semiárida, representados pela comunidade de agricultores do distrito de Santo 

Antônio (município de São Domingos – BA) e de formuladores de política de 

recursos hídricos, representados no CONERH, influencia positivamente ou 

negativamente a aceitação de reúso agrícola de efluentes tratados? A resposta 

a essa questão resultou de pesquisa realizada com os referidos sujeitos, com 

diferentes atuações no campo dos recursos hídricos.  

Os resultados da pesquisa realizada sugerem que a percepção do 

agricultor familiar a respeito do uso do esgoto tratado na agricultura tem um 

conteúdo positivo quando o reúso é considerado como beneficio, uma vez que 

pode garantir a perenidade da atividade agrícola e tem caráter negativo quando 

se manifesta em relação ao reúso como uma atitude de repulsa. Essa 

percepção polarizada se dilui quando associam a confiabilidade do reúso à 

natureza da instituição responsável pela implementação da política.  

A percepção do reúso pelo formulador ou operador de política é múltipla, 

apesar da crescente aceitação, variando em função de como são 

equacionados os problemas de segurança (em relação aos riscos de 

contaminação do solo, da água e dos alimentos e dos riscos à saúde dos 

agricultores), das formas de financiamento (quem paga pelo custo do reúso – 
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tratamento, adução e fiscalização) e do arranjo institucional responsável pela 

sua implantação (distribuição, uso e fiscalização). 

O conceito central do estudo é a percepção coletiva em relação ao reúso 

de água, fundamentada na gestão da água e na sustentabilidade, que 

compõem a estrutura do estudo.  Neste contexto, a percepção (positiva ou 

negativa e suas diversas motivações) dos atores envolvidos em relação a 

projetos de reúso, implantados ou em via de implantação, e sua implicação na 

implantação desses projetos e no desenvolvimento sustentável da Região 

Semiárida é analisada a fim de permitir a identificação e ponderação dos 

fatores que a influenciam e a relevância que esta percepção tem sobre a 

implantação de sistemas de sistemas de reúso. 

As principais referências utilizadas neste trabalho foram levantadas a fim 

de fundamentar as bases teóricas referentes aos referidos conceitos. Com 

relação ao tema central da pesquisa – reúso e, particularmente, percepção 

sobre o reúso – definiram-se como principais referências os autores 

internacionais mais reconhecidos e publicados a exemplo de Eran Friedler, de 

Israel, e Blanca Jimenez, do México, e as recomendações internacionalmente 

reconhecidas da USEPA e da OMS, e dos trabalhos desenvolvidos no âmbito 

do PROSAB cujos trabalhos têm como foco aspectos gerenciais e políticos 

relacionados ao assunto. A percepção social do reúso também é bastante 

explorada por Anna Hurlimann e June Marks, que representam a vasta 

experiência australiana no tema, sob o ponto de vista da sociologia. Em relação 

à percepção de risco, optou-se pelo extenso trabalho de Alison Browne e 

outros autores que combinam a experiência em pesquisas sociais e reúso de 

água. Como principais referências em desenvolvimento sustentável, foram 

selecionados Marcos Nobre e Maurício Amazonas, pela sua precisão 

conceitual e atualidade.  

O conceito de percepção de risco utilizado neste estudo está de acordo 

com o empregado em estudos na área de reúso de água.  Por essa razão, 

referimo-nos a Browne et al. (2007), que além de recente é abrangente e 

detalhado com relação à conceituação da percepção de risco, insere esse 

conceito na questão do reúso de água.  Para esse autor, risco pode ser 
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descrito em termos do medo de um desastre e o medo do desconhecido, como 

tende a ser o caso com relação ao reúso.  

A sustentabilidade da prática do reúso está relacionada a várias 

dimensões, entre as quais a dimensão ambiental, além da social.  Portanto, 

propõe-se explorar o reúso em termos da sua sustentabilidade na Região 

Semiárida, partindo-se do conceito de desenvolvimento sustentável expresso 

no relatório “Nosso Futuro Comum”, lançado em 1987 (também conhecido 

como "Relatório Brundtland"), e discutido por Nobre e Amazonas (2002): é um 

processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 

investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 

institucional harmonizam-se e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de 

atender às necessidades e às aspirações humanas. 

O presente trabalho está dividido em oito capítulos, contendo: 

1. INTODUÇÃO – Neste capítulo, contextualiza-se o problema e 

apresentam-se: a questão e a hipótese iniciais; e os conceitos 

trabalhados hierarquizados (Reúso de água; Percepção 

social;Gestão de água e saneamento; Sustentabilidade) . 

2. FUNDAMENTOS DA PERCEPÇÃO SOCIAL SOBRE OREÚSO DE 

ÁGUA – Desenvolve-se a fundamentação teórica de todo o estudo, 

bem como a formulação de indicadores verificados na pesquisa. Os 

conceitos são trabalhados em sete seções que incluem: Reúso de 

água, definições e modalidades; Percepção social do reúso e 

percepção de risco; controle de riscos do reúso agrícola de acordo 

com as recomendações da OMS; Reúso e gestão de recursos 

hídricos, políticas públicas; estruturas legais e institucionais do reúso 

de água no Brasil; Regulação do reúso agrícola no Estado da Bahia; 

Reúso de água e desenvolvimento sustentável, com ênfase em 

desenvolvimento na Região Semiárida. A formulação de indicadores, 

partindo da fundamentação teórica dos conceitos fechou este 

capítulo. 

3. EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS DE REÚSO - Este capítulo 

contém as experiências internacionais em reúso agrícola de água, 
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com ênfase na experiência mexicana.  O capítulo foi dividido em seis 

seções, descrevendo as experiências neste tema na Europa, Ásia e 

Oriente Médio, Austrália, América do Sul, Estados Unidos e México. 

Procurou-se destacar os arranjos institucionais existentes e a 

percepção social sobre o reúso de água, onde esta estava colocada.  

4. METODOLOGIA – Expõe-se a metodologia utilizada para a 

realização da pesquisa, centrada basicamente na realização de 

entrevistas e questionários com os atores envolvidos (agricultores 

familiares de São Domingos e Formuladores da Política de Recursos 

Hídricos) e na revisão teórica. 

5. REÚSO DE ÁGUA NOBRASIL – Contextualizam-se as condições 

para implantação do reúso no Brasil, a Região Semiárida brasileira e 

as experiências realizadas neste tema. 

6. O SEMIÁRIDO NA BAHIA – Este capítulo contém uma breve 

descrição do Semiárido Baiano, as experiências realizadas em reúso 

de água em São Domingos e uma breve descrição deste município. 

7. A PERCEPÇÃO SOBRE O REÚSO AGRÍCOLA DE ÁGUA NO -

SEMIÁRIDO DA BAHIA – Apresentam-se  e analisam-se os 

resultados da pesquisa, com a compilação de dados obtidos nas 

entrevistas com os dois grupos estudados (agricultores familiares de 

São Domingos e Formuladores da Política de Recursos Hídricos), 

ponderando-se as percepções colhidas junto a esses dois grupos. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS – Encerrando esta tese, faz-se uma 

análise de todos os resultados obtidos, avaliando-os face aos 

objetivos da pesquisa, a pergunta e a hipótese inicial.  A hipótese é 

confirmada parcialmente, encontrando-se também outros resultados 

que não haviam sido antecipados.  
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2 FUNDAMENTOS DA PERCEPÇÃO SOCIAL SOBRE O REÚSO DE ÁGUA  

 

 

A percepção social sobre o reúso de água está relacionada a diversos 

componentes e pode ter um caráter positivo ou negativo sobre esta prática. Entre os 

mais relevantes destacam-se: o risco à saúde pública; os impactos positivos ou 

negativos ao meio ambiente; os custos e benefícios econômicos positivos ou 

negativos; confiança nas autoridades sanitárias; e fatores culturais ou emocionais. 

(HURLIMANN, 2008; KHAN e GERRARD, 2006; FRIEDLER (2006); HARTLEY 

(2006) e DOLNICAR e SCHÄFER (2009). Ainda segundo esses autores, o sucesso 

da implantação de políticas de reúso está diretamente ligado à percepção social 

sobre essa prática, assim como à existência de estrutura legal e institucional que 

permita a sua implantação. Fundamentalmente, a experiência internacional 

demonstra que o impacto social e o valor econômico da atividade agrícola 

viabilizada pela implantação do reúso determinam o grau de interesse institucional e 

o tipo de percepção que favorece ou impede a prática do reúso. 

 

2.1 REÚSO DE ÁGUA 

 

A rápida urbanização ocorrida em todo o mundo nas últimas décadas tem 

implicado em maiores demandas de água para irrigação, abastecimento e diluição 

de esgotos, resultando em pressões cada vez maiores sobre os mananciais hídricos. 

O reúso de água apresenta-se como uma nova fonte de suprimento de água, com 

enorme potencial de expansão. Atualmente, embora difundido mundialmente, o 

reúso representa apenas uma pequena fração da oferta de água, com maior 

representatividade em alguns países com notável escassez hídrica. Essa prática 

pode trazer benefícios econômicos, sociais e ambientais para as comunidades em 

que se insere, sendo uma alternativa sustentável para aumento da oferta de água, 

contribuindo também com uma gestão mais racional da demanda. O reúso pode ser 
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um importante elemento do sistema de tratamento e disposição final de efluentes, 

diminuindo a carga poluente que chega aos corpos d’água. Deve ser, portanto, 

incluída na gestão integrada dos recursos hídricos, que envolve a convergência de 

interesses diversos, conectando benefícios e desafios para a sua implantação e 

compreendendo regulação, percepção social e gestão de riscos para a saúde 

humana. Devido às circunstâncias ambientais e climáticas atuais, o reúso apresenta 

larga tendência de crescimento como prática inserida nas políticas das águas. 

(BIXIO et al., 2006; DURHAM et al., 2002, MILLER, 2006). 

Os usos dos recursos naturais podem ser vistos como parte dos processos de 

adaptação ao meio ambiente e, como tais possuem uma dimensão social e histórica, 

sempre mudando e evoluindo.  Particularmente, os usos do solo e da água estão 

interligados pela agricultura, em sistemas lineares em que a água é retirada dos 

mananciais e os nutrientes são retirados da terra e continuamente transformados em 

alimentos e água potável para suprir necessidades básicas da sociedade.  Água e 

alimentos são então digeridos e transformados em rejeitos e lançados em corpos 

d’água, resultando em degradação ambiental. Por outro lado, os solos ficam mais 

pobres a cada dia, demandando adubação artificial, implicando em outros problemas 

ambientais.  Essa é uma atitude linear.  Apenas com a mudança na direção de uma 

atitude circular, pode-se voltar a estabelecer uma conexão entre os rejeitos e os 

recursos, fazendo, através do reúso de água, retornar à terra os nutrientes retirados. 

Assim, reduzem-se problemas e avança-se em direção a uma sociedade que recicla 

(ESREY, 2005 e SAWYER, 2000).   

Segundo Hespanhol (2008), esse tipo de comportamento corresponde ao 

paradigma de gestão de recursos hídricos dominante desde os antigos romanos, 

quando aquedutos eram construídos para trazer água de fontes cada vez mais 

distantes para substituir os cursos d’água mais próximos que estavam degradados 

pelo lançamento de dejetos. Desde essa época, sabemos que quando a água é 

usada como meio de transporte e destino final de efluentes é virtualmente 

impossível impedir que os mais diversos contaminantes cheguem aos rios, às águas 

subterrâneas e às águas costeiras, mesmo com os tratamentos mais modernos.  

Experiências em reúso de água e reciclagem dos mais diversos recursos têm 

mostrado que sistemas sustentáveis são aqueles que emulam ecossistemas 

saudáveis presentes na natureza e que fecham o ciclo. (WERNER, 2004).  
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Cabe destacar que soluções inadequadas de saneamento cristalizam e 

contribuem para a reprodução da desigualdade social.  A falta de instalações 

sanitárias adequadas e de acesso ao saneamento e meios para boa higiene 

compromete a qualidade de vida e impacta, sobretudo, os mais pobres.  Não apenas 

por serem eles os que mais sofrem pela falta de saneamento, mas pelo fato de os 

esgotos serem frequentemente lançados em rios por eles utilizados como fonte de 

água de beber, além de serem forçados a viver em áreas degradadas por disposição 

de lixo (UN, 2005). 

O aumento da disponibilidade hídrica e a redução das cargas poluentes que 

chegam aos rios e outros corpos hídricos são os principais benefícios do reúso de 

água, que deve ser fundamentado nos seguintes princípios: prover tratamento 

confiável, de acordo com a utilização que se fará do efluente; proteger a saúde 

pública; e ter aceitação social.  As principais possibilidades de reúso da água são: 

irrigação agrícola; irrigação de parques e jardins; reciclagem industrial; usos potáveis 

urbanos; e recarga de aquíferos subterrâneos (KANTANOLEON et al., 2006).   

A agricultura é reconhecidamente a atividade humana que mais consome 

água, em média 70% de todo o volume captado (CHRISTOFIDIS, 2001), em áreas 

de clima seco o consumo para irrigação chega a 85% dos recursos hídricos 

disponíveis (CAPRA e SCICOLONE, 2004). Já no Brasil a agricultura utiliza 61% de 

todo o volume captado (REBOUÇAS et al., 1999).O sucesso da implantação de um 

sistema de reúso depende em grande parte do grau de aceitação da população.  

Pesquisas indicam que não apenas características demográficas como idade, 

gênero, educação e renda têm influência sobre como a comunidade aceita a esta 

ideia.  Aspectos como percepção em relação aos ganhos econômicos, melhorias 

ambientais e impactos à saúde influenciam a aceitação, independentemente das 

características demográficas (FRIEDLER et al., 2006). Cidadãos urbanos podem ser 

muito receosos quanto à ideia de consumir alimentos irrigados com efluentes 

tratados, embora aceitem o reúso industrial e mesmo para irrigação de parques 

(KANTANOLEON, 2006). 

O tratamento e a disposição final de esgotos têm sido tradicionalmente pagos 

pelos consumidores de água.  O uso de esgotos tratados para a irrigação introduz 

um novo componente econômico na fórmula, considerando os agricultores que vão 

se beneficiar com o efluente tratado de esgoto.  As condições socioeconômicas 
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destes agricultores e a finalidade pretendida para estes efluentes vão determinar o 

valor. Para Friedler (2001), que apresenta uma experiência em Israel, a venda do 

esgoto tratado representa uma redução de custos pelo tratamento do esgoto aos 

consumidores urbanos.  Para o setor rural representa o acesso a uma fonte 

confiável de água a custos mais baixos.  Segundo este autor, o reúso de água 

permite a expansão da agricultura em regiões semiáridas.  

O emprego de água residuária na irrigação pode reduzir os custos de 

fertilização das culturas, bem como o nível requerido de purificação do efluente, e 

consequentemente os custos de seu tratamento, já águas residuárias contêm 

nutrientes e o solo e as culturas comportam-se como biofiltros naturais (HARUVY, 

1997; BRANDÃO et al 2002). A estimativa do valor de nutrientes presentes nos 

efluentes de lagoas de estabilização na Jordânia é de 75 dólares por 1.000 m3 (AL-

NAKSHABANDI et al., 1997). LEÓN e CAVALLINI (1999) afirmam que os esgotos 

tratados constituem adubos naturais para a produção de alimentos, o que pode 

elevar produção agrícola, e consequentemente, a geração de emprego e retorno 

econômico. Outro aspecto positivo do reúso é a possibilidade da implantação de 

zonas agrícolas em áreas desérticas. 

Uma forma de estimar, do ponto de vista econômico o impacto do reúso, é 

estimar o valor da água.  Pelo método da demanda contingente, é possível estimar a 

disponibilidade a pagar dos usuários.  Ou seja, o preço de reserva da água para 

irrigação, nesse caso, efluente de esgoto, deveria ser o máximo valor que os 

irrigantes estariam dispostos a pagar por esta água (GARRIDO e CARRERA-

FERNANDEZ, 2002). No caso do reúso, a equação fica mais complicada. Devemos 

considerar que, se, por um lado a empresa de saneamento pode ter um custo menor 

no tratamento do esgoto, por outro, o agricultor vai ter acesso a um suprimento 

regular de água fertilizada com matéria orgânica proveniente do esgoto. Para 

Hespanhol (1999), a avaliação econômica do reúso deve ser baseada nos custos 

incrementais e nos benefícios proporcionados pelo empreendimento. Esta seria uma 

possibilidade de viabilização econômica da prática de reúso no Semiárido, onde a 

disponibilidade de recursos para pagamento de taxas é muito baixa. 

Nesse sentido, Winpenny et al. (2010) apresenta, em relatório da FAO sobre 

a economia do reúso de água na agricultura, uma metodologia para avaliar a 

viabilidade da prática.  Neste relatório, destaca-se que tais sistemas de reúso 
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precisam ser economicamente viáveis, resultar nos menores custos para a 

realização do objetivo desejado e serem financeiramente exequíveis.  

A análise da viabilidade econômica é feita com base no levantamento de 

custos e benefícios. Consideram-se como custos da implantação de um sistema de 

reúso: 

− Custos para instalação e manutenção de uma estação de tratamento 

de esgotos ou da adequação de um sistema existente; 

− Custos de operação e manutenção do sistema; 

− Instalação de infraestrutura para distribuição do efluente tratado; 

− Custos com eventuais problemas de fertilidade do solo causados pela 

prática do reúso; 

− Custos com problemas de saúde pública que possam ser causados 

pelo reúso de água; 

− Custos ambientais que podem ocorrer: diminuição de vazões de rios 

que deixem de receber os efluentes, causando problemas à 

morfologia dos rios ou à ictiofauna1. (WINPENNY et al., 2010). 

 

Os principais tipos de benefícios, quantificáveis economicamente, que podem 

resultar do reúso de água são: 

− Diminuição de custos com captação, adução tratamento e distribuição 

de água; 

− Diminuição de custos com adubação do solo; 

− Diminuição de custos com tratamento de esgoto, se os nutrientes não 

são retirados do efluente; 

− Maior garantia no fornecimento. Uma vez que a água de reúso é um 

subproduto resultante do abastecimento humano, que é um uso 

prioritário da água, as chances de interrupção do fornecimento são 

menores dos sistemas tradicionais de irrigação; 

                                                 
1 Ictiofauna – conjunto de espécies de peixes existentes em uma determinada região biogeográfica. 
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− Benefícios ambientais. A potencial diminuição das vazões captadas e 

dos lançamentos de efluentes nos corpos d’água pode representar 

um grande benefício ambiental (WINPENNY et al., 2010).. 

A comprovação da eficiência econômica do reúso agrícola da água requer 

custos mais baixos que outras soluções que tenham a mesma finalidade.  Ou seja, 

quando considerados os custos de irrigação com outro tipo de água, ou o tratamento 

convencional de esgotos com lançamento direto nos corpos d’água, esse sistema 

deve apresentar menores valores. O que significa que o custo do metro cúbico do 

efluente tratado deve ser menor que o custo da água para o irrigante e que o custo 

para tratamento de esgotos será menor para a empresa de saneamento 

(WINPENNY et al., 2010). Considerando-se a situação em que os irrigantes não 

pagam taxas pelo uso da água e em que as empresas de abastecimento não são 

cobradas em relação à qualidade dos efluentes que lançam nos rios, a eficiência 

econômica do reúso dificilmente vai ser provada. 

A partir da constatação da viabilidade econômica, a exequibilidade financeira 

deve ser verificada considerando-se a distribuição de custos entre os grupos de 

interesse envolvidos. A existência de recursos financeiros para a implantação e 

manutenção do sistema é fundamental à sua implantação.  Devem ser identificados 

os grupos que ganham financeiramente com o reúso e os que devem pagar pelo 

reúso, estabelecendo-se taxas e subsídios necessários à sua implantação 

(WINPENNY et al., 2010). 

 

 

 

2.1.1 Definições e Modalidades 

 
 

O reúso de água é uma prática a ser considerada no gerenciamento de 

recursos hídricos com vistas à conservação da água, criando um ciclo antrópico da 

água paralelo ao ciclo natural.  A Agência Ambiental dos Estados Unidos 

(Environmental Protection Agency – EPA) define reúso de água como o uso de 
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águas servidas para aplicação em outro uso em que possa ser benéfico. O reúso, 

como uma atividade planejada, deve estar em acordo com as normas vigentes para 

uso de água nas diversas aplicações possíveis: paisagismo (irrigação de parques), 

irrigação agrícola, recarga de aquífero, usos industriais (USEPA, 2006 e SALGOT, 

2008).   

A prática de reúso de água pode variar consideravelmente de um lugar para 

outro a depender das regulamentações vigentes e de outros elementos como 

arranjos institucionais, condições climáticas e socioeconômicas e aspectos culturais, 

incluindo a percepção social a respeito do reúso.  

O reúso de água pode ser classificado segundo a OMS (WHO, 2006), quanto 

ao ciclo da água, em reúso indireto e reúso direto: 

− Reúso indireto ocorre quando os efluentes tratados de esgotos, de 

qualquer origem, são lançados em um sistema natural (rio ou aquífero 

superficial) antes de voltar a ser captado e inserido em outros usos da 

água. 

− Reúso direto é a aplicação direta do efluente tratado em outro uso. 

Ainda, segundo a OMS (WHO, 2006), o reúso pode ser potável, quando é 

destinado ao abastecimento humano, ou não potável, quando tem outras aplicações, 

entre as quais se destacam: 

− Reúso urbano: irrigação de parques e jardins públicos ou privados, 

lavagem de veículos, espelhos d’água e fontes, sistemas contra 

incêndios e descargas em banheiros públicos. Sistemas de reúso 

urbanos normalmente requerem sistemas de água separados para 

distribuição de água potável e água de reúso. Um exemplo mais raro 

de reúso urbano é o reúso direto potável, quando os efluentes são 

tratados para fins de abastecimento humano, como é exemplo do que 

ocorre na Namíbia desde 1973. 

− Reúso agrícola: a aplicação de efluentes tratados para irrigação de 

diferentes culturas.   

− Recarga de aquíferos: injeção de efluentes tratados para recarga de 

aquíferos com a finalidade de promover reúso indireto potável. 
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− Reúso industrial: aplicação de efluentes tratados em diversos usos 

industriais. 

O foco deste trabalho está no reúso planejado agrícola de efluentes tratados 

de esgoto.  Esta modalidade de reúso é uma tendência em expansão que se 

apresenta como uma alternativa às soluções tradicionais de gestão de 

disponibilidade de água, que, contudo, demanda reformas legais e institucionais que 

a viabilizem.  Essas reformas passam, necessariamente, pelo crivo da aceitação 

pública do reúso de água.  

 

2.2 PERCEPÇÃO SOCIAL DO REÚSO  

O sucesso de um programa de reúso de águas está fortemente vinculado à 

existência de um arcabouço legal e institucional que favoreça a criação de políticas 

de reúso, existência de condições econômicas e ambientais que despertem 

interesse na prática e, de forma destacada, a percepção social positiva sobre o 

reúso. Nesta última, incluem-se a aceitação dos produtos produzidos com a água de 

reúso, bem como a aceitação dos agricultores em trabalhar com efluentes de 

esgotos (BEGGETT et al., 2006).  

A percepção, como objeto de estudo da semiótica, é o processo pelo qual as 

informações sensoriais são adquiridas, interpretadas, selecionadas e organizadas. 

Assim, formamos impressões e fazemos inferências sobre outras pessoas, coisas, 

ideias, fatos, organizando e representando a realidade percebida através de 

esquemas perceptivos e imagens mentais, com atributos específicos.  A percepção 

social dá sentido ao mundo que nos rodeia e influencia nossas decisões sobre a 

interação com outras pessoas (SNYDER e SWANN, 1978). A aceitação de uma 

determinada prática está diretamente ligada à forma como a coletividade adquire, 

processa e interpreta informações. A percepção é um fenômeno sensorial a partir do 

qual alguma coisa adquire significado. Em síntese, pode ser descrita como processo 

psíquico e sociocultural relacionado aos mecanismos de significação. O indivíduo 

projeta significados, condizentes ou não com o real, mas relacionados com a 

experiência, a imaginação e a memória socialmente condicionadas por fatores 

econômicos e culturais. As atitudes, os valores e as práticas de indivíduos e grupos 

em relação ao meio ambiente (natural e construído) e as respectivas maneiras de 
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perceber o mundo exterior, por sua vez, constitui-se como percepção ambiental 

(VARGAS et al,. 2002).  

A percepção ambiental está associada à percepção de risco em relação à 

prática do reúso como um novo elemento no meio ambiente. Pelas razões 

mencionadas, esta percepção de risco é elemento central ao sucesso de um projeto. 

No entanto, percepção de risco e risco englobam conceitos diferentes: percepção de 

risco é uma avaliação subjetiva das características e subjetividades do risco, 

correspondendo a uma construção psicológica que depende da forma como as 

informações são adquiridas, organizadas e interpretadas.  Portanto, a forma como a 

sociedade percebe a necessidade de conservação da água, seja por questões 

econômicas ou ambientais, e a forma com se entende todo o processo, vão 

determinar a aceitação ou rejeição do reúso de água (BEGGETT et al., 2006).  

Risco, por outro lado, é a probabilidade concreta de um evento adverso. Em 

relação ao reúso de água, refere-se aos riscos à saúde de trabalhadores rurais e 

consumidores dos produtos irrigados com essa água, aos quais somam-se os riscos 

de deterioração da fertilidade do solo e da qualidade das águas subterrâneas. Estes 

riscos são abordados pelas recomendações da OMS para reúso de água, bem como 

pelas leis que regulamentam o reúso nos países em que essa prática é realizada de 

forma planejada, reduzindo esses riscos a padrões considerados aceitáveis 

(BROWNE et al., 2007). 

Para que a agricultura irrigada com água de reúso tenha resultados positivos, 

é necessário que haja disposição do consumidor em aceitar os produtos assim 

cultivados. Existem diversos fatores que podem resultar na rejeição da prática de 

reúso, entre os quais se destacam: falta de informação adequada a respeito dos 

riscos associados à prática; dificuldades de técnicas para implantação de rotinas de 

estudos epidemiológicos; gestão inadequada dos aspectos sociais relacionados com 

a prática; falta de convergência de interesses e informações entre cientistas e 

formuladores de políticas (ambiental, sanitária e de recursos hídricos); e a 

inexistência de protocolos testados – a nível regional – para implantação de projetos 

de reúso  (SALGOT, 2008). A aceitação do reúso não depende apenas de 

informações objetivas, mas da forma como o reúso adquire significado junto à 

sociedade.  Há um consenso entre diversos autores (KHAN, 2006; FRIEDLER et al., 

2006; INGRAM, 2006; MARKS, 2006; e HARTLEY, 2006) a respeito da importância 
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da comunicação de informações e da participação da sociedade civil e de grupos de 

interesse nas decisões em projetos de reúso de água, a fim de que as práticas 

propostas sejam aceitas e devidamente implementadas. 

Aspectos chaves em relação à atitude da sociedade em relação ao reúso são: 

a percepção a respeito da qualidade de serviços e produtos oferecidos pelas 

autoridades e agentes de saneamento; percepção de risco (diferente do risco real); 

grau de confiança na autoridade sanitária local.  É importante que haja um 

compromisso em construir a confiança do público, planejando um processo de 

participação justo, com canais de comunicação que funcionem solicitando, 

recebendo e oferecendo demandas e respostas da sociedade e das autoridades de 

uma forma clara e honesta. Em resumo, as políticas públicas formuladas para 

implantar um sistema de reúso de água devem incluir no seu processo de 

implementação: (i) gestão de informação, que considere o contexto local; (ii) 

motivação individual e compromisso organizacional; (iii) comunicação e diálogo; (iv) 

processo de decisão justo e transparente: (v) confiança, sobretudo. Ou seja, são 

fundamentais a confiança nas instituições locais e o engajamento da sociedade no 

projeto (HURLIMANN et al., 2008).  

Nos Estados Unidos – onde a prática do reúso já está bem estabelecida, 

principalmente na Califórnia – projetos foram engavetados devido à rejeição pública, 

a despeito de garantias sólidas de segurança e qualidade. Um exemplo clássico 

desta situação ocorreu em San Diego, na Califórnia, quando um projeto para 

aumentar a disponibilidade de água para abastecimento usando água recuperada foi 

desacreditado e não pode ser implementado, por causa de uma campanha 

publicitária que usava como conceito a frase “da latrina para a torneira”, 

demonstrando a força da comunicação e da opinião pública no assunto (MARKS, 

2006).  Para este autor, a oposição aos projetos de reúso está vinculada à falta de 

transparência e de informação adequada à sociedade a respeito do projeto. Neste 

ponto, os supracitados Salgot (2008), Marks (2006) concordam com Wilson (2008) 

que é necessário estabelecer uma boa comunicação com todos os atores 

interessados empregando-se instrumentos de divulgação, incluindo educação 

ambiental, para tal fim.  

Dolnicar e Saunders (2006) adotam outra abordagem ao tratar o reúso como 

elemento inserido no mercado e aplicar princípios básicos de marketing para garantir 
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o sucesso de projetos de reúso: “o produto ou serviço que está sendo oferecido 

(valor intrínseco), o processo de produção (que depende de eficiência); o público (e 

sua reatividade) e o profissional de marketing (confiável e com boa compreensão 

das necessidades de mercado)” (p.203). A reutilização de água de forma planejada 

é um artigo mercadológico novo, para o qual o público ainda não tem opiniões bem 

fundamentadas, o que pode ser uma boa oportunidade de marketing. No exemplo 

anterior, a campanha publicitária foi usada, com sucesso, para obter uma reação 

negativa. A identificação de público alvo e dos principais fatores relacionados à 

aceitabilidade do reúso são, portanto, fundamentais. Outras estratégias de 

divulgação e capacitação da comunidade também podem ser empregadas, como é o 

caso da educação ambiental e da realização de conferências e palestras, não sendo 

necessária a adoção de princípios mercadológicos. 

Os principais fatores apontados pela literatura (MARKS, 2006; WILSON e 

PFAFF, 2008; HURLIMANN, 2008) para rejeição do reúso são em ordem de 

importância: 

− Sentimento de desgosto ou repulsa, nojo; 

− Percepção de risco; 

− Confiança nas autoridades sanitárias; 

− Atitude em relação ao meio ambiente; 

− Custos / preço da água de reúso. 

 

A percepção social é influenciada também por questões muitas vezes 

subjetivas, como é descrito por Wilson e Pfaff (2008). A repulsa, ou nojo, identificada 

também por Marks (2006) e Hurlimann (2008), é um desconforto emocional gerado 

pelo contato próximo por certos estímulos desagradáveis.  Objetos que usualmente 

provocam nojo em pessoas incluem excremento, urina, saliva, sangue, terra e lama. 

Uma reação de repulsa em relação a água reciclada pode ser gerada pela 

percepção das pessoas de que a água estaria suja e contaminada colocando-as em 

risco de contrair alguma doença. A rejeição de origem psicológica ao reúso urbano 

ou agrícola de água por ser suja representa a maior causa de rejeição, afastando as 

pessoas dessa possibilidade.  Wilson e Pfaff (2008) descrevem ainda que, em 

projeto implantado em San Diego (Califórnia), evitou-se utilizar termos como esgoto 
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tratado, adotando a expressão “água nova” ou “água repurificada”, resultando em 

uma melhor receptividade pública do projeto. 

Em situações em que a escassez de água é claramente percebida, a 

população tende a ser mais receptiva em relação ao reúso de água. Da mesma 

forma, a percepção clara de benefícios relacionadas a implantação de tais projetos 

tende a facilitar a sua aceitação social. Friedler et al. (2006) aprofunda mais o estudo 

ao categorizar a atitude do público em três diferentes instâncias; (i) quando o reúso 

é apenas uma hipótese; (ii) quando o projeto de reúso já está em processo de 

implantação; (iii) quando o reúso já está em prática.  Segundo este autor, a maior 

parte do público suporta o reúso como conceito; o grau de aceitação, no entanto, 

decresce com o grau de contato com o efluente reutilizado.  O público, em geral, 

aceita o reúso não potável, por exemplo, para irrigação agrícola. O reúso potável, 

todavia, tende a gerar as maiores rejeições, ainda que em situações de reúso 

indireto.  Esses resultados foram observados nas primeiras duas categorias de 

público.  Na terceira categoria, o principal fator de aceitação do reúso foi a 

diminuição de custos.   

A oposição pública sobre reúso resulta de atitudes, crenças, preconceitos, 

falta de conhecimento, medo e desconfiança que são na maioria das vezes 

justificados pelos maus resultados de sistemas de saneamento implantados 

construídos em todo o mundo. Projetos urbanos de reúso tendem a causar 

inquietações, em particular quando envolvem usos domésticos não potáveis, em 

setores sociais que podem levar à completa rejeição do projeto. Alguns exemplos da 

Austrália demonstram que a sociedade pode ter opiniões muito voláteis em questões 

que envolvam reciclagem, e que a opinião pública pode mudar drasticamente 

baseada em pequenas mudanças de informação. Muitos projetos já instalados 

tiveram que ser desmantelados devido a mudanças de conceito resultantes de 

informações equivocadas que chegaram ao público. Portanto, considerar seriamente 

a percepção da comunidade é fundamental (HURLIMANN et al., 2008). 

Para Ivanildo Hespanhol (2008), no Brasil a aceitação do reúso como parte 

integrante da política de gestão de recursos hídricos significa uma mudança de 

paradigma.  Esta mudança, segundo o autor, perpassa, não apenas por mudanças 

institucionais, mas, de forma mais significativa, por uma nova visão da gestão de 

recursos hídricos por parte do governo e da sociedade civil. Ou seja, a política de 
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reúso, para ser devidamente implantada, precisa ser uma demanda da sociedade. O 

autor afirma ainda que o reúso é uma imposição das condições socioeconômicas e 

ambientais e que ocorre sistematicamente nas periferias das grandes cidades 

brasileiras, particularmente no Nordeste.  Portanto, regulamentar o reúso significa 

sanear e legalizar uma prática que já existe. Mas, fundamentalmente, significa 

viabilizar a sustentabilidade das comunidades existentes no Semiárido brasileiro que 

convivem com rios intermitentes degradados pelo lançamento de esgotos.  Para 

Hespanhol (2008), a percepção dessas comunidades a respeito do reúso está 

relacionada ao grau de informação que tenham acesso, à confiança nos 

interlocutores que estejam apresentando o projeto, à forma como se relacionem com 

os mananciais hídricos locais e á sua percepção sobre o problema da seca. 

 

 

2.2.1 Percepção de Risco 

 

 

Em todo o mundo, práticas convencionais de saneamento que incluem 

capitação de água, tratamento, coleta de esgotos, tratamento e lançamento de 

efluentes tratados ou não em outros corpos d’água e também envolvem riscos 

ambientais e à saúde humana. O reúso não planejado de efluentes é uma prática 

tão antiga quanto as civilizações humanas e de muito risco. O saneamento, na sua 

concepção moderna, é uma prática relativamente recente, com cerca de 150 anos e, 

de acordo com o British Medical Journal, constitui o maior avanço em termos de 

saúde pública nesse período (BOSELEY, 2007). O reúso planejado de efluentes 

tratados de esgoto já tem cerca de 100 anos (JIMENEZ, 2008), e mesmo quando 

realizado de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde 

(WHO, 2006), apresente vantagens ambientais e socioeconômicas reconhecidas e 

não aumente os riscos para a sociedade, a percepção coletiva associada ao risco 

tem sido o principal fator restritivo ao avanço dessa prática (WILSON e PFAFF, 

2007).  Compreender as circunstâncias que influenciam essa percepção social é 
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fundamental para sua implantação como parte da política de gestão de recursos 

hídricos. 

De uma maneira geral, para Baggett (2006), a percepção do risco é um fator 

fundamental na gestão dos recursos hídricos porque está associada não apenas ao 

atendimento de necessidades básicas, mas também a questões culturais que 

refletem a relação da sociedade com a água, a higiene e à forma como lidam com à 

saúde. Por essa razão, é fundamental a gestão participativa e transparente dos 

recursos hídricos, que permita a construção de um ambiente de confiança entre 

sociedade e gestores. Em relação ao reúso a opinião de especialistas é 

frequentemente diferente da percepção social, uma vez que enquanto a primeira é 

balizada, na maioria das vezes, por fatos científicos, a percepção social está sujeita 

a fatores subjetivos.  De acordo com Baggett (2006), o ponto de vista do público em 

relação a risco é muito mais complexo do que o valor normalmente atribuído a 

questões de saúde pelo poder público. A credibilidade da instituição que avalia o 

risco é um fator fundamental.  Da mesma forma, os interesses do público em uma 

determinada questão podem ter grande influência sobre a percepção de risco.  

Segundo o autor, se o público tem interesse em uma determinada atividade é 

comum julgar os riscos como baixos e os benefícios altos.  

Partindo-se da definição de risco como sendo o produto da probabilidade de 

ocorrência de um evento extremo, que no caso do reúso agrícola poderia ser um 

surto de doenças entéricas, e da magnitude de suas consequências (número de 

doentes e mortes), pode-se perceber que risco está associado à incerteza 

(BROWNE et al., 2007). A incerteza é um importante fator do comportamento 

humano, sendo responsável pela forma como lidamos com o desconhecido.  O 

estudo realizado por Browne et al. (2007) dá conta da correlação existente entre 

risco, confiança, emoção, justiça e subjetividade, sendo a influência mútua entre 

risco e comportamento esperado, melhor entendido no contexto da sua relação com 

outras variáveis.  As principais questões que devem ser respondidas para que se 

possa compreender a atitude de uma comunidade em relação a uma prática que 

possa ser considerada de risco podem ser enumeradas: qual seria a ideia da 

comunidade a respeito de risco aceitável; se a ideia de risco da comunidade estaria 

de acordo com a opinião dos especialistas; quais seriam as garantias de que as 

pessoas necessitam; de que forma estariam associadas percepção de risco e 
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confiança; qual seria a relevância do risco ambiental; e quais seriam as conexões 

entre meio ambiente, saúde e sustentabilidade. Desta forma, pode-se obter uma 

primeira avaliação da atitude da comunidade em relação a novas práticas, como é o 

caso do reúso de água. 

A percepção de risco corresponde à avaliação subjetiva da probabilidade, 

assim como das consequências, de um determinado acontecimento negativo. A 

percepção de risco não é uma construção individual e sim social e cultural que 

reflete valores, símbolos, história e ideologia (SJÖBER et al., 2004). Estes são 

aspectos que devem ser investigados na avaliação da percepção de risco em novas 

práticas, particularmente se relacionadas a elementos vitais como água e alimentos.  

Pode-se conceber que o risco estaria associado a uma ameaça ou a mudanças, 

inovações capazes de trazer resultados positivos para a sociedade (SANTOS e 

FADUL, 2008).   

Estaria então compreendida a afirmação de Baggett (2006) de que a 

percepção de risco depende do grau de interesse em uma determinada atividade. 

Portanto, abraçar o novo é assumir um risco, que pode afetar a sensação de 

segurança coletiva.  Esta seria uma razão para se rejeitar uma nova prática que iria 

mudar antigas formas de relação com o meio ambiente e com elementos tão 

carregados de tabus como as excretas humanas. De acordo com Santos e Fadul 

(2008), é também importante considerar que a inovação gera insegurança pelo 

sentimento de perda do controle sobre o mundo em que vivemos. 

Uma questão central do debate a respeito da inserção do reúso nas políticas 

de gestão dos recursos hídricos é entender a razão pela qual o público percebe o 

reúso como um risco, a despeito das garantias de segurança dos especialistas e 

autoridades sanitárias. A percepção de risco tende a ser diferente entre especialistas 

(profissionais envolvidos nas etapas do reúso) e o conjunto da sociedade.  Os 

especialistas tendem a definir risco em termos da probabilidade de eventos e tratam 

fatores subjetivos como dimensões acidentais do risco. A sociedade, por outro lado, 

tende a ter uma concepção mais ampla do que é risco, incorporando atributos como 

incertezas, medo, possibilidades de catástrofes, controle e equidade na equação.  

Essas dimensões, às vezes pouco consideradas pelos especialistas, podem assumir 

um importante papel na formação da reação pública em relação a uma situação de 

risco. (WILSON e PFAFF, 2007). Muitas vezes, níveis de risco considerados 
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aceitáveis por autoridades de saúde, como a OMS, que admite como risco aceitável 

para o reúso de água na agricultura um valor menor que 10-6 DALY por pessoa por 

ano2, aparentemente baixos ,para o público em geral pode parecer completamente 

inaceitável, quando se considera possibilidade de se tornar sujeito de um evento 

negativo. (MARKS, 2006).   

Essas reflexões esclarecem um ponto levantado por diversos autores 

pesquisados (WILSON e PFAFF, 2007; MARKS, 2006; e HARTLEY, 2006) da 

importância da comunicação com a sociedade e da capacitação de agricultores e 

atores sociais para uma percepção positiva sobre o reúso.  Fiedler et al. (2006) 

descreve também as principais medidas a serem adotadas para aumentar as 

chances da aceitação pública do reúso: manter a transparência e revelar todos os 

aspectos, riscos e vantagens do projeto; manter a comunicação com o público em 

um nível que lhe seja compreensivo; buscar a participação do público nos processos 

de tomada de decisão.  Publicidade, incluindo campanhas de divulgação, educação 

e inclusão de todos os atores envolvidos nesse processo, são elementos chave para 

um planejamento bem sucedido e para a implementação de projetos inovadores em 

gestão de água. O referido autor afirma ainda que o envolvimento da comunidade 

em todos as etapas da implantação do projeto é a melhor maneira de ganhar o seu 

apoio.  

 

 

2.3 CONTROLE DE RISCOS DO REÚSO AGRÍCOLA:  
AS RECOMENDAÇÕES DA OMS 

 

 

O reúso é considerado um método capaz de reciclar água e nutrientes, 

contribuindo para uma melhor segurança alimentar, principalmente em regiões 

pobres. Deve-se buscar adotar métodos que permitam a melhor utilização desses 

                                                 

2 DALY é um indicador adotado pela OMS que em inglês significa Disability Adjusted Life Years ou Anos 
de Vida Perdidos ou ajustados por Incapacidade.  Mede-se, simultaneamente, o efeito da mortalidade e dos 
problemas de saúde que afetam a qualidade de vida dos indivíduos.  1 Daly = 1 ano de vida sadia perdido 
(WHO, 2006). 
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recursos, minimizando-se os riscos inerentes a essa prática, que podem ser 

associados a: 

− Riscos à saúde pública; 

− Riscos ambientais; e 

− Riscos econômicos. 

A irrigação com água de reúso representa alguns riscos potenciais à saúde 

humana pelo consumo ou exposição a microorganismos patogênicos, metais 

pesados, produtos químicos e farmacêuticos. Sendo os microorganismos os que 

representam maior risco real. O risco ao meio ambiente está associado à 

possibilidade de aumento no solo e na água de sais, nutrientes e metais pesados 

que possam estar presentes no esgoto.  Desta forma, qualquer tipo de reúso 

necessita de constante observação dos indicadores de qualidade da água e do solo, 

bem como de análises periódicas das plantas. Os riscos econômicos dizem respeito 

às consequências econômicas de eventos negativos relacionados aos riscos à 

saúde pública e ao meio ambiente.  Nos riscos econômicos, contabilizam-se também 

o potencial custo energético de um empreendimento desse tipo; e o risco de rejeição 

pública de produtos cultivados com água de reúso. (SALGOT et al., 2006 e WHO, 

2006). 

Os riscos biológicos à saúde humana, que representam o principal risco do 

reúso agrícola, podem ser analisados de acordo com o tipo de contato que têm com 

a água de reúso – consumidores (de alimentos cultivados com água de reúso); 

trabalhadores do setor agrícola e suas famílias; e comunidades vizinhas e o 

microorganismo – helmintos, bactérias ou vírus e protozoários (Quadro 1).  

 

Grupo Social 
Exposto 

Risco à Saúde 
Helmintos Bactérias/vírus Protozoários 

Consumidores 
Riscos significativos 
de infecção com 
esgoto não tratado. 

O reúso com esgoto 
não tratado pode 
causar surtos de 
doenças entéricas 
graves; o reúso com 
água com mais que 
104 coliformes 
termotolerantes por 
100 ml aumenta a 
incidência de 
diarréias não 

Não há evidência de 
transmissão. 
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específicas.  

Trabalhadores do 
setor agrícola e suas 
famílias 

Risco significativo de 
infecção por helminto 
em crianças e 
adultos nos casos de 
reúso com esgoto 
não tratado. 
Para água tratada 
com menos de 1 
helminto por litro, 
os riscos para 
adultos não são 
maiores. 

Maior risco e diarréia 
em crianças 
pequenas com o 
contato com a água 
com mais que 104 
coliformes 
termotolerantes por 
100 ml; risco elevado 
de salmonelose em 
crianças expostas a 
esgoto não tratado.  

O contato com 
esgoto não tratado 
aumenta o risco de 
contaminação por 
giárdia e ameba. 

Comunidades 
vizinhas 

Aumenta o risco de 
contaminação para 
irrigação por 
inundação ou sulco 
nos casos de reúso 
com esgoto não 
tratado. 

Aumenta a incidência 
de infecções por 
bactéria nos casos 
de irrigação por 
aspersão com 
esgotos pouco 
tratados (mais que 
106 coliformes 
termotolerantes por 
100 ml). 

Não há dados de 
transmissão de 
protozoários. 

Quadro 1: Riscos à saúde associados com o reúso agrícola de água 

Fonte: Modificado de WHO, 2006 

 

A regulação do reúso de água precisa considerar diversos aspectos da 

relação dos indivíduos e da sociedade com a água, as excretas e o meio ambiente.  

Condições relativas ao meio físico, à disponibilidade e qualidade das águas, usos do 

solo, tipos de cultivos, aspectos econômicos, sociais e culturais. Por essa razão, é 

difícil definir regras universais.  Muitos países têm desenvolvido seu próprio conjunto 

de leis e regulamentações para gerir as atividades de reúso, baseando-se na 

maioria das vezes nas recomendações da USEPA (Agência de Proteção Ambiental 

dos Estados Unidos), da EPA (Agência de Proteção Ambiental da Austrália) e da 

OMS, que são organizações com prática reconhecida na formulação de diretrizes e 

leis em meio ambiente e saúde. As regulamentações do setor têm como objetivo 

proteger os agricultores, o público e o meio ambiente (ASANO, 2002 e BIXIO, 2006). 

A OMS considera como risco aceitável associado à prática de reúso o 

equivalente a 10-6 DALY por pessoa por ano, que deve ser alcançado pela adoção 

de diversas medidas de proteção à saúde e tratamento do esgoto aplicado na 

agricultura e na aquicultura (criação de peixes ou crustáceos).  Neste sentido, a 

entidade estabelece critérios de segurança de acordo com o tipo de cultivo e o nível 

de risco associado (Quadro 2). Estabelecem-se também as concentrações máximas 
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de elementos químicos e compostos orgânicos (Apêndice 5) toleráveis na água de 

reúso. Cabe salientar a importância dessa verificação, uma vez que estes produtos 

químicos não são eliminados com o cozimento dos vegetais e podem representar 

sério risco à saúde humana e ao meio ambiente.  Portanto, em projetos de reúso é 

fundamental o constante monitoramento. (WHO, 2006).  

 

Atividade Coliformes 
termotolerantes por 100 

ml 

Ovos de helmintos por 
litro 

Agricultura irrestrita 
− Qualquer tipo de 
agricultura irrigada, inclusive 
alimentos cultivados ao nível 
do solo e consumidos crus. 

≤1 x 103 ≤1 

Agricultura restrita 
− Irrigação por 
gotejamento de cultivos altos, 
sem contato com o solo; 
cultivos não alimentares; 
forrageiras. 

≤1 x 104 ≤1 

Aquicultura  
− Piscicultura e 
carcinocultura 

≤1 x 104 Não detectado 

Quadro 2: Parâmetros mínimos de qualidade microbiológica do efluente aplicado na 
agricultura 

Fonte: Modificado de WHO, 2006 

 

As recomendações da OMS para uso de efluentes de esgoto, águas cinzas3 e 

excretas humanas, publicadas inicialmente em 1973, foram revistas e reeditadas em 

1989 e 2006. Estas recomendações têm constituído os fundamentos da maior parte 

das normas para reúso em todo o mundo.  Embora a OMS trabalhe com a filosofia 

de risco aceitável, oposta à filosofia de risco nulo adotada nos EUA, os critérios 

adotados garantem, segundo esta instituição, segurança ambiental e à saúde 

pública, não incorrendo em riscos para saúde pública ou para o meio ambiente.  

Desta forma, contrariamente à legislação adotada em diversos países, a OMS 

admite a aplicação de água de reúso para irrigação irrestrita, o que inclui cultivos 

consumidos crus. (FLORENCIO et al., 2006). 

 

                                                 
3 As águas cinzas são aquelas derivadas dos chuveiros, lavatórios de banheiro, banheiras, tanques, máquinas de 
lavar roupas e lavagem de autos, sejam de uso doméstico ou comercial. 
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2.4 REÚSO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

Na década de 1970, a crise do petróleo colocou em evidência o caráter finito 

dos recursos terrestres, fomentando o debate da questão ambiental, anteriormente 

desprezada.  A problemática ambiental passa a ser qualificada como uma 

externalidade negativa a ser equacionada.  Rompe-se com a posição tradicional de 

que o problema não existia, para tratá-lo como um aspecto relevante ao 

desenvolvimento uma vez que se relaciona à disponibilidade de recursos e às 

condições de produção e de reprodução da própria vida (Nobre, 2002). 

A transformação dos Estados nacionais que se seguiu à crise do fordismo e à 

crise da política do bem-estar social mudou a forma de equacionar as relações do 

Estado e da sociedade com o ambiente.  Se, no período da expansão do pós-guerra, 

elementos como a disponibilidade de capital e o crescimento industrial e de 

consumo se alimentavam da ideia de que os recursos eram inesgotáveis e que a 

preservação do ambiente era um luxo, na fase seguinte à crise energética da 

década de 70, a questão de sustentabilidade ambiental passa ao topo da agenda 

política internacional (Sousa Jr., 2004). 

Para o neoliberalismo, a problemática ambiental passa a ser qualificada como 

uma externalidade negativa a ser equacionada no âmbito das relações de mercado.  

Neste sentido, rompe-se com a posição tradicional dos economistas do chamado 

“mainstream”, de que o problema não existia, para tratá-lo como um aspecto 

relevante ao desenvolvimento uma vez que se relaciona à disponibilidade de 

recursos e as condições de produção e de reprodução da própria vida. A 

globalização neoliberal traz a constatação de que, ainda que territorialmente 

circunscritos, os problemas ambientais têm um caráter global.  Mais que em 

qualquer outra época, o alcance e as comunicações e relações comerciais têm 

intensificado a conectividade mundial, fazendo das alterações sócio-ambientais um 

fenômeno global (NOBRE e AMAZONAS, 2002). 
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Nas últimas três décadas, houve uma notável mudança no padrão de gestão 

ambiental. A abordagem ao longo do período fordista circunscrevia os problemas 

ambientais como um subproduto do desenvolvimento e da riqueza.  Havia otimismo 

quanto à capacidade dos governos em lidar com a poluição e prevenir problemas 

futuros, focalizando problemas pontuais. A atual perspectiva é mais cautelosa e 

busca uma visão holística das questões ambientais, vistas como um problema de 

países em desenvolvimento tanto quanto dos desenvolvidos. Diversos estudos 

enfatizam a necessidade de evoluir da noção de manejo de recursos hídricos para a 

noção de governança, ou seja, evoluir de uma visão das interações entre seres 

humanos e natureza com um objetivo de desenvolvimento normativo de regulação, 

procedimentos ou tecnologias, para uma gestão moldada pelas interações entre os 

diversos grupos de interesse que têm diferentes valores, representações, 

sensibilidade ao risco, etc. A governança, nesse sentido, passa a ser entendida 

como as normas e regras de interações entre grupos de atores e as relações de 

poder entre esses grupos, com suas consequências na produção de normas, 

regulações e tecnologias (MEADOWCROFT, 2002; RIST et al., 2006) 

Em janeiro de 1992, a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Água e 

Meio Ambiente (UN, 1992), formulou quatro princípios básicos para a gestão dos 

recursos hídricos no século XXI: 

- O caráter finito e essencial da água; 

- A necessidade da participação, na gestão, dos usuários, planejadores 

e decisores políticos, em todos os níveis; 

- O papel essencial da mulher na conservação e gestão da água; 

- O valor econômico em todos os seus usos.  

Desde então, tem-se estimulado o uso parcimonioso da água, que encontra 

no reúso de águas de qualidade inferior e no saneamento ecológico respostas aos 

princípios formulados, bem como o atendimento à proposta de desenvolvimento 

sustentável apresentada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento em 1992 – a Rio 92. De forma coerente com as ideias 

apresentadas, a conservação de bacias hidrográficas é uma estratégia que visa 

proteger e restaurar a qualidade ambiental e, consequentemente, os ecossistemas 

aquáticos, buscando-se a revitalização de bacias hidrográficas, a conservação e 

racionalização de uso de água. 
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A Agenda 21 (1994) dedicou importância especial ao reúso, recomendando a 

colocar em execução políticas de gestão dirigidas para o uso e reciclagem de 

efluentes, integrando proteção da saúde pública de grupos de risco, com práticas 

ambientais adequadas. No Capítulo 21 — “Gestão ambientalmente adequada de 

resíduos líquidos e sólidos”, Área Programática B — “Maximizando o reúso e a 

reciclagem ambientalmente adequados”, estabeleceu, como objetivos básicos: 

“vitalizar e ampliar os sistemas nacionais de reúso e reciclagem de resíduos”, e 

“tornar disponíveis informações, tecnologia e instrumentos de gestão apropriados 

para encorajar e tornar operacional, sistemas de reciclagem e uso de águas 

residuárias”.  A prática de uso de águas residuárias também é associada, e dá 

suporte, a áreas programáticas incluídas no capítulo 14 — “Promovendo a 

agricultura sustentada e o desenvolvimento rural”, capítulo 18 — “Proteção da 

qualidade das fontes de águas de abastecimento — Aplicação de métodos 

adequados para o desenvolvimento, gestão e uso dos recursos hídricos”, visando a 

disponibilidade de água “para a produção sustentada de alimentos e 

desenvolvimento rural sustentado” e “para a proteção dos recursos hídricos, 

qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos”, e no capítulo 30, “Fortalecimento 

do papel do comércio e da indústria”. 

A gestão integrada dos recursos hídricos busca equilibrar a alocação de água 

de forma sustentável, considerando o contexto social, econômico e ambiental, a 

todos os usos de acordo com as prioridades definidas pela sociedade. “A gestão de 

recursos hídricos é decisão política, motivada pela escassez relativa de tais 

recursos” (BARTH E POMPEU, 1987, p.14). O crescimento populacional, o aumento 

das atividades econômicas e as melhorias de qualidade de vida têm exercido 

pressões cada vez mais altas sobre os recursos hídricos, acirrando a competição 

pela água (GRIGG, 1996).  Desta forma, equilibrar abastecimento humano, 

necessidades agrícolas, industriais e ambientais tem levado à busca de novas 

formas de gestão, que devem ser participativas e considerar novas possibilidades de 

gestão de oferta e demanda da água. Segundo Savenije e Van der Zaag (2008), é 

preciso abordar de forma integrada a questão, passando pela revisão da política das 

águas. Planejar de forma coordenada gestão do solo e das águas no território da 

bacia hidrográfica, combinando elementos de educação ambiental e gestão 
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participativa é essencial à alocação justa e equitativa da água, bem como à proteção 

da qualidade dos mananciais.  

 

As Nações Unidas expressam no documento intitulado “Governança da Água 

para Redução da Pobreza” uma resposta às Metas de Desenvolvimento do Milênio.  

Para este órgão, o alcance destas metas dependerá largamente em nossa 

capacidade de gerenciar recursos hídricos escassos no âmbito individual e coletivo 

(MARA et al., 2007). É fundamental a formulação e implantação de políticas 

nacionais e de estruturas adequadas à gestão integrada dos recursos hídricos e ao 

melhoramento dos serviços de abastecimento e saneamento, buscando uma 

abordagem participativa, em todos os níveis da sociedade (UNITED NATIONS, 

2004). A participação é um mecanismo crítico que integra os diferentes níveis de 

gestão: processos de participação inadequada ou fraca são muitas vezes colocados 

como responsáveis pela falta de integração entre os níveis de gestão. Os problemas 

de representatividade, legitimidade e capacidade de participar significativamente nos 

debates têm sido bem documentados na literatura que estuda a implementação dos 

espaços de diálogo (WARNER, 2006). 

Aspecto importante da gestão de recursos hídricos, particularmente quando 

se inclui o reúso, é a participação. Bons resultados de gestão de recursos hídricos 

dependem diretamente de que se leve em conta necessidades, exigências e práticas 

das comunidades locais. Experiências de gestão participativa da águaem que os 

diversos grupos de interesse ajudem a formular problemas, definir prioridades, 

escolher tecnologias, definir ações, avaliar impactos, têm alcançado resultados mais 

sustentáveis (JOHNSON et al., 2001). 

Portanto, a gestão integrada dos recursos hídricos, mais que uma opção, é 

um imperativo e requer uma visão holística da gestão de água e de esgotos. O reúso 

de água é um importante aspecto da gestão de recursos hídricos porque garante um 

suprimento alternativo confiável de água, reduzindo a poluição ambiental e 

proporcionando desenvolvimento sustentável. Fatores ambientais, econômicos, 

institucionais e sociais têm um importante papel no sucesso de projetos de reúso de 

água, como mostram experiências em diversos países (URKIAGA et al., 2006).  
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No Brasil, a gestão das águas foi institucionalizada pelo Código de Águas de 

1934, estabelecido por decreto (Decreto Federal 24.643/1934) durante a presidência 

de Getúlio Vargas “considerado, mundialmente, como uma das mais completas 

entre as leis de águas já produzidas” (BARTH e POMPEU, 1987). Este decreto já 

incorporava alguns dos princípios da atual política das águas: o uso direto para 

necessidades essenciais à vida; a necessidade de concessão para a derivação de 

águas públicas, feitas por um tempo fixo, nunca superior a trinta anos; e o conceito 

poluidor-pagador (Sousa Jr., 2004).  Esta lei estabelecia três possibilidades de 

propriedade das águas: segundo o Artigo 8º, eram consideradas particulares as 

nascentes e todas as águas situadas em terrenos que também o fossem. 

Respeitadas a saúde, a segurança pública e o direito adquirido de terceiros, o uso 

das águas particulares ficava a critério do proprietário. As águas públicas podiam ser 

federais, estaduais e municipais, dependendo de emissão de licença para a 

realização de derivações; a terceira possibilidade correspondia às águas comuns 

que podiam ser usadas por donos de prédios ou terrenos que atravessassem ou 

banhassem (BRASIL, 1980).  Uma característica do período de vigência dessa lei foi 

o domínio do setor gerador de energia elétrica na gestão das águas.  Isso ocorreu 

devido à necessidade de expansão do parque gerador de energia no Brasil (SOUSA 

Jr., 2004). 

A Constituição Federal de 1988 incorporou, na sua plenitude, todas as águas 

do território brasileiro, superficiais e subterrâneas, como bem da União ou dos 

Estados. Alguns fatores contribuíram para esta alteração de pensamento, tanto no 

contexto do direito de propriedade, como na perspectiva da gestão sustentável dos 

recursos hídricos: o abandono do paradigma da água como recurso inesgotável e 

reconhecimento de sua finitude; incorporação da vertente ambiental no uso e gestão 

dos recursos hídricos; consciência da precariedade de um regime dominial privado 

para a água; percepção da necessidade de um sistema gestor nacional e estadual 

integrado e democrático (BENJAMIN, 2006). 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei No 9.433/97), em tese, favorece 

uma maior democracia na gestão das águas ao propor a gestão participativa e ao 

acabar com a propriedade privada das águas. Por outro lado, de acordo com a 

política neoliberal do período em que foi instituída, define a água como um bem 

dotado de valor econômico e, portanto, sujeito a cobrança. A descentralização 
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proposta na lei está de acordo com a retração do Estado em setores como 

educação, saúde e saneamento, defendida por Bresser Pereira (1998) a que 

denomina de reforma “social-liberal”, em que os governos assumem um novo papel, 

na economia globalizada, de fomentar a competitividade da economia nacional.  

Esta passagem da burocracia para o que o autor denomina Estado gerencial 

reduziria gastos públicos e aumentaria a eficiência do Governo.  

A Lei No 9.433/97 segue a tendência internacional vigente de envolver a 

sociedade civil na gestão da água por meio de processos de consulta e decisórios. 

Desse modo, as relações de poder e aspectos de natureza cultural, econômico e 

políticos passam a ter um peso maior, tornando as decisões complexos processos 

de negociação (JACOBI, 2007). Apesar da democratização da gestão de recursos 

hídricos ocorridas desde promulgação da referida lei, a população ainda não utiliza 

bem os canais existentes para participar. Segundo Jacobi (2005), a falta de 

participação se deve à falta de informação, destacando, desta forma, a necessidade 

de criarem-se meios para capacitação e divulgação de informações nas 

comunidades. O referido autor salienta também a importância da participação na 

implantação de ações e nas decisões em questões ligadas à água. Para Jacobi 

(2005), é necessário buscar multiplicar iniciativas de gestão de recursos hídricos que 

articulem eficazmente a democracia com a crescente complexidade desses temas, 

fortalecendo o espaço público e a abertura da gestão pública à participação da 

sociedade civil.  

A Lei 9.433/97 que instituiu a Política Nacional e criou o Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos (SNRH) definiu, no seu artigo 33, que compõem o Sistema: 

I. o Conselho Nacional de Recursos Hídricos;  

II. os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; 

III. os Comitês de Bacias Hidrográficas; 

IV. os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais e municipais cujas 

competências se relacionem com a gestão de recursos Hídricos; 

V. as agências de bacia. 

No capítulo II da referida lei, artigo 34 é definido o Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH), em cuja composição, o número de representantes do 



53 
 

Poder Executivo Federal não poderá exceder à metade mais um do seu total de 

membros. Compete a este conselho: promover a articulação do planejamento de 

recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores 

usuários; arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; deliberar sobre os projetos de 

aproveitamento dos recursos hídricos cujas repercussões extrapolem o âmbito dos 

Estados em que serão implantados.  Considerando-se as composições do SNRH e 

do CNRH e as atribuições mencionadas do CNRH, observa-se que o Poder 

Executivo Federal manteve a hegemonia, concentrando poder na proposição, 

deliberação e decisão de assuntos estratégicos e conflitos, extrapolando o poder 

concedido aos Comitês de Bacia, invertendo, em situações de conflito a proposta de 

descentralização contida na própria Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 

 

2.4.1 Políticas Públicas  

 

 

Várias são as abordagens teóricas que tentam qualificar as políticas públicas. 

Do institucionalismo, à teoria das elites e dos grupos de interesse aos modelos 

“input-output” e teoria dos sistemas.  Cada uma dessas abordagens dirige a atenção 

para aspectos particulares, a depender de qual natureza da política que está sendo 

objeto de estudo. Dye (1992) destaca a relação entre políticas públicas e governo, 

uma vez que são as instituições governamentais que implementam e legitimam 

essas políticas. Thomas Dye no clássico Understanding Public Policy define a 

política pública da seguinte forma: “Política pública é tudo aquilo que os governos 

escolhem fazer ou não fazer” (DYE, 1992, p. 2). O referido autor considera política 

pública como uma decisão de governo, que inclui desde questões triviais às mais 

complexas, definindo a alocação de esforços e recursos.  As políticas públicas 

envolvem não somente a decisão de elaboração legal, mas os atos subsequentes 

relacionados à implementação, interpretação e cumprimento da lei   
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A política pública é o estado em ação. Essa ação torna-se imperativa quando 

uma questão converte-se em problema. Um problema é considerado público quando 

um grupo significativo de pessoas considera que o mesmo deve ser objeto de 

atenção especial por parte do governo, passando a se construir em objeto de 

intervenção. Deste modo, a constituição de um problema é de fundamental 

importância para desencadear a ação do ente público. Eventos, crises e indicadores 

costumam qualificar e quantificar tais problemas podendo os mesmos passarem a 

fazer parte da agenda política – podendo se converter em política pública. 

(KINGDON, 2003 apud CAPELLA, 2008).  Desta forma, as políticas tornam-se reais 

e traduzem-se em realizações governamentais. Entender esse processo é 

fundamental para compreender a forma como questões como o uso racional da 

água e o reúso são abordadas pelo governo e pela sociedade.  

Autores como Bernardo (2001), apresentam uma outra visão, distinguindo 

políticas públicas de políticas de governo.  As primeiras teriam caráter mais amplo 

que as segundas, tendo os atores não governamentais um papel além do de 

demandantes, escolhendo, formulando e implementando políticas que seriam 

sistematizadas nas instâncias governamentais. Neste caso, percebe-se a 

participação de organizações da sociedade, empresas, associações, etc. como 

atores da implementação de políticas. 

Anderson (1983) acrescenta que política pública é um processo ou constitui 

um padrão de atividade e não uma simples decisão, constituindo-se em uma série 

de decisões direcionadas a atingir uma meta.  Souza (2002) define política publica 

da mesma forma, sendo a mesma qualificada como “um processo em que o governo 

é posto em ação” (p.6), resultando em planos, programas e sistemas, dentre outros. 

A referida autora apresenta ainda a política pública como sendo um ciclo deliberativo 

composto de diversos estágios: definição de agenda, definição de alternativas, 

avaliação de opções, seleção de opções, implementação e avaliação.  

Considerando-se política pública como uma unidade de análise, pode-se 

entendê-la como uma variável dependente e as forças ligadas ao poder como 

variáveis independentes (Faria, 2003). Desta forma, pode-se analisar a influência 

das forças socioeconômicas sobre as políticas e os resultados dessas políticas na 

sociedade, em termos da resolução de conflitos.  
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Desde o fim do regime militar, o Brasil tem passado por profundas 

reformulações na gestão de políticas públicas, passando de um estado 

extremamente centralizador ao retorno ao Estado federativo (ARRETCHE, 1996). O 

governo Fernando Henrique Cardoso buscou a descentralização da alocação de 

serviços, com o objetivo de abrir espaço para o setor privado.  Segundo a avaliação 

desse governo, para o qual a descentralização geraria agilidade:  

 

Políticas tarifárias voltadas a satisfazer o eleitorado, renegociação sistemática 
das dívidas com o governo federal, empreguismo e uma burocracia ativa na 
defesa de seus próprios interesses eram o resultado do modelo anterior 
(ARRETCHE, 2002, p.33). 

 

A reforma proposta deveria atingir também as empresas de saneamento, 

bastante endividadas na sua maioria. Para tal, seria necessário atrair capital privado, 

terceirizando a prestação de serviços.  Apesar da tentativa de diversos estados em 

fazer a privatização das suas empresas de saneamento, esta reforma não se 

concretizou devido a questões políticas e institucionais que inviabilizavam o 

processo (ARRETCHE, 2002).  

Do ponto de vista do regional, cabe destacar o contínuo crescimento da 

disparidade no nosso país e o desafio de construção de políticas de 

desenvolvimento para o Semiárido. Nesse contexto, vale ressaltar que políticas 

formuladas para atender as demandas do Sul-Sudeste desenvolvido não são 

adequadas ao Nordeste Semiárido. A dificuldade em definir padrões comuns para 

todos no país leva à formulação de leis e políticas inadequadas que tendem a ter 

pouco impacto ou não atende as demandas de regiões com problemas muito 

específicos como o Semiárido (MOLINAS, 1996). 

As oscilações das políticas públicas brasileiras, ao longo das últimas décadas, 

entre um posicionamento estatizante e liberal tem tido forte impacto sobre o 

desenvolvimento da Região Semiárida. Até a fundação do Banco do Nordeste do 

Brasil – BNB (em 1952), as ações governamentais se limitavam a obras de 

infraestrutura e ações emergenciais assistencialistas. Apesar da maior regularidade 

das ondas de desenvolvimento, persiste na região a escassez de diretrizes e ações 

no sentido de melhorar a convivência do homem com a seca. Desta forma, tem 
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persistido a visão da região como economicamente inviável. Os problemas 

relacionados à pobreza são mais agudos nas áreas rurais onde a falta de 

saneamento e a escassez de água tornam ainda mais precárias as condições de 

reprodução da vida. (ROCHA E BURSZTYN, 2008). 

A falta de saneamento tem impacto sobre o acesso à educação, uma vez que 

os estudantes ficam doentes e deixam de frequentar a escola, e à produtividade 

econômica, além de ser uma afronta à dignidade humana, que impacta 

sobremaneira os pobres.  Não apenas por serem eles os que mais sofrem pela falta 

de saneamento, mas frequentemente os esgotos são lançados em rios utilizados 

pelos pobres como fonte de água de beber, além de serem forçados a viver em 

áreas degradadas por disposição de lixo.  Soluções inadequadas de saneamento 

têm mantido a desigualdade nas sociedades (IANWGE-UN, 2005). 

Sistemas tradicionais de tratamento de esgotos envolvem grandes custos 

financeiros de construção e operação, consomem energia e produtos químicos, 

exigem manutenção e consomem muita água, de forma a evitar impactos negativos 

à saúde pública e ao meio ambiente.  A sustentabilidade de sistemas de esgotos 

convencionais, comumente adotados no mundo desenvolvido, pode ser questionada 

pela demanda de grande quantidade de energia e pelo grande desperdício de água 

limpa.  Na medida em que crescem as populações dos países em 

desenvolvimentos, melhoram-se os padrões de vida e crescem os impactos ao meio 

ambiente. O desenvolvimento de tecnologias sustentáveis em tratamento de 

efluentes é cada dia mais premente (EVANS, 2004). 

 

 

2.5 INSTRUMENTOS LEGAIS E ARRANJOS INSTITUCIONAIS DO REÚSO NO 
BRASIL 

 

 

A implantação do reúso planejado depende da existência de uma estrutura 

legal e institucional que garantam sustentabilidade ao sistema.  É necessário 

estabelecer claramente os papeis relativos a fomento, implantação, regulação e 
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monitoramento.  Leis relativas às políticas nacionais das águas, do saneamento e do 

meio ambiente, assim como as leis específicas sobre reúso devem ser compatíveis 

entre si e permitir o desenvolvimento de projetos e a instalação de sistemas de 

reúso de água. Estas leis devem designar papeis e responsabilidades para tanto. No 

Brasil, contamos com uma lei, já bastante antiga, que definiu a Política Nacional do 

Meio Ambiente, Lei No 6.938 de 1981, a Política Nacional de Recursos Hídricos foi 

instituída pela Lei No 9.433 de 1997, e a Política Nacional de Saneamento Básico, 

Lei Nº 11.445 de 2007.  As duas primeiras leis mencionadas criaram os órgãos 

federais responsáveis pela regulação e monitoramento das águas e do meio 

ambiente, CONAMA, IBAMA e CNRH. A Constituição Nacional de 1988 também 

apresentou no seu texto, artigos pertinentes ao tema em questão.  O reúso de água, 

finalmente, foi regulamentado em duas resoluções, a Resolução No 54 de 2005 e a 

Resolução No 121 de 2010.  

A Lei No 6.938/81 da Política Nacional do Meio Ambiente estabelece como 

metas, no seu artigo 4: 

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 

II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à 
qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

O reúso de água propõe conservar a água, evitando poluição e diminuindo 

demandas, por meio do emprego de águas de menor qualidade, já usadas, em 

atividades produtivas, como a agricultura, fomentando o desenvolvimento 

econômico-social. Estas ações podem contribuir para o equilíbrio ecológico em 

diversas regiões. 

III - ao estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de 
normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 

IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas 
para o uso racional de recursos ambientais; 

V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de 
dados e informações ambientais e à formação de uma consciência pública 
sobre a necessidade a necessidade de preservação da qualidade ambiental e 
do equilíbrio ecológico. 

A implantação de sistemas de reúso de água, como prática que contribui para 

o uso racional da água, deve ser realizada de forma segura e respeitando os 

padrões de qualidade exigidos pela legislação. Esta prática depende da 
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comunicação ampla e transparente entre os diversos atores envolvidos direta ou 

indiretamente na prática. O entendimento do reúso de água como uma solução 

correta e sadia para o meio ambiente e para a sociedade é fundamental para o 

sucesso dessa prática.  

VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua 
utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para 
manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; 

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 
indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de 
recursos ambientais com fins econômicos (BRASIL, 1981). 

Além de preservar a água, em qualidade e quantidade, o reúso se apresenta 

como uma escolha racional, permitindo que a empresa de saneamento, como 

potencial poluidora, evite a poluição das águas e contribua para a recuperação de 

solos e áreas verdes. 

A Constituição de 1988 reza em seu Capítulo VI, do Meio Ambiente, artigo 

225, que: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

Desta forma, a lei busca priorizar uso racional dos recursos naturais, 

configurando-se como um incentivo à adoção de práticas de conservação da água, 

como é o caso do reúso de água, em todas as suas formas, incluindo o reúso. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei No 9.433/97 

determina em seu Artigo 1º, os seguintes fundamentos (BRASIL, 1997):  

 

I - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

Como bem de domínio público, a água deve ser usada de forma racional, 

particularmente quando se reconhece como finita.  Ao atribuir-lhe valor econômico, 

incentiva-se o reúso, a fim de se ter o maior proveito deste bem. 

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 
consumo humano e a dessedentação de animais; 

IX - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 
das águas; 
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IV - a bacia hidrográfica e a unidade territorial para implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

 

Nesse sentido, o reúso de água vai ao encontro desses fundamentos nos 

seguintes aspectos: contribui para a conservação da água, salvaguardando o que é 

reconhecido como um recurso finito; figura como uma nova fonte de água para usos 

não prioritários, em situações de escassez; favorece o uso múltiplo das águas; e 

contribui para a participação pública na gestão das águas.  Embora não mencione o 

assunto reúso, a lei é fundamental na adoção dessa prática no Brasil, por conta de 

três dos seus instrumentos (BRASIL, 1997):  

 

I – os Planos de Recursos Hídricos; 

III – O enquadramento de corpos d’água em classes, segundo os usos 
preponderantes da água; e 

IV – A cobrança pelo uso dos recursos hídricos.  

 

Os Planos de Recursos Hídricos deverão incluir as águas de reúso nos seus 

estudos do balanço entre disponibilidades e demandas hídricas, como uma nova 

fonte de água a ser contabilizada. O enquadramento, por sua vez, tem exigido 

mudanças de atitude das companhias de saneamento, que precisam adequar a 

qualidade dos lançamentos de efluentes de esgotos à qualidade exigida de acordo 

com o enquadramento do corpo d’água receptor. Ao estabelecer que “serão 

cobrados os usos dos recursos hídricos sujeitos à outorga....”(Art. 20, Seção IV) 

modifica substancialmente as bases operacionais e econômicas do uso da água, 

particularmente para o setor industrial. No entanto, para que o reúso industrial, 

agrícola ou de qualquer outra modalidade seja efetivado como prática usual, é 

necessária a integração dos ministérios da Agricultura, da Saúde e do Meio 

Ambiente para uma operação adequada e minimização de conflitos. 

A Lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 estabeleceu as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico, buscando priorizar o desenvolvimento sustentável, com 

respeito a saúde, sustentabilidade econômica, melhorias sociais e proteção 
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ambiental, considerando as peculiaridades regionais e incentivando a busca de 

tecnologias alternativas. O reúso de água pode colocar-se como um auxílio no 

atendimento dessas diretrizes, principalmente em vista dos princípio fundamentais 

da Lei, entre os quais destacam-se:  

 

Art. 2o 

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 
peculiaridades locais e regionais; 

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 
ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social 
voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento 
básico seja fator determinante; 

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

 

O reúso adéqua-se aos objetivos da lei, destacando-se no Art. 49: 

I - contribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades 
regionais, a geração de emprego e de renda e a inclusão social; 

O reúso pode gerar renda ao viabilizar a produção agrícola em zonas 

periurbanas. 

II - priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e 
ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas 
por populações de baixa renda; 

IV - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às 
populações rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados; 

Mais uma vez, o reúso evita a poluição de rios e melhora as condições de 

saneamento, proporcionando um ambiente mais sadio a populações pobres, 

usualmente mais próximas de problemas desse tipo.  

V - assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo 
poder público dê-se segundo critérios de promoção da salubridade ambiental, 
de maximização da relação benefício-custo e de maior retorno social; 

IX - fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de 
tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados de interesse 
para o saneamento básico; 

X - minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e 
desenvolvimento das ações, obras e serviços de saneamento básico e 
assegurar que sejam executadas de acordo com as normas relativas à 
proteção do meio ambiente, ao uso e ocupação do solo e à saúde (BRASIL, 
2010). 
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O reúso de água pode diminuir custos com tratamento de esgotos, além de 

favorecer a recuperação de solos degradados, a implantação de áreas verdes e o 

uso mais racional da água. Além disso, apresenta-se como tecnologia a fomentar o 

desenvolvimento de novas práticas de saneamento, mais racionais, que favoreçam a 

proteção do meio ambiente. 

A Resolução CNRH n.º 54 de 2005 estabelece as diretrizes para o reúso 

direto não potável da água, tendo como principais propostas: 

 

Os planos de recursos hídricos deverão contemplar estudos acerca da 
utilização das águas de reúso; 

Os sistemas de informações de recursos hídricos deverão incorporar, 
organizar e tornar disponíveis dados e informações sobre reúso necessárias 
ao gerenciamento da prática do reúso dos recursos hídricos; 

Os comitês deverão: 

Propor, na implentação da cobrança pelo uso da água, instrumentos 
econômicos e financeiros que induzam a prática do reúso; 

As diretrizes acima complementam os instrumentos da Lei 9.433/97 ao inserir 

o reúso de água nos planos de recursos hídricos, no sistema de informações e na 

implementação da cobrança.  

Integrar, no âmbito do Plano de Recursos Hídricos da bacia, a prática do 
reúso com as ações de saneamento ambiental e de uso e ocupação do solo; 

A atividade que envolva o reúso de água deverá ser informada à respectiva 
autoridade gestora de recursos hídricos, ao órgão ambiental, bem como ao 
órgão de saúde pública, em suas respectivas esferas de competência. 

Desta forma, foi elaborado modelo sistêmico de conservação da água, 
incluindo a capacitação de membros da comunidade, envolvidos na 
concepção, execução e gestão do projeto, garantindo a sua sustentabilidade. 
Poderá ser exigido dos agentes envolvidos na prática de reúso um Programa 
de Esclarecimento à comunidade apresentando as etapas do processo, as 
características da água de reúso, riscos a saúde pública e suas possíveis 
finalidades de uso. (BRASIL, 2005) 

As diretrizes acima esboçam parte do arranjo institucional necessário à 

implementação do reúso de água, entre as quais destacam-se o esclarecimento à 

comunidade e a capacitação de envolvidos, criando-se de mecanismos de 

comunicação transparentes e eficientes com a população.  A experiência 

internacional confirma que a sustentabilidade de projetos de reúso depende da 



62 
 

aceitação pública dessa prática que apenas é alcançada com as ações citadas nas 

referidas diretrizes. 

Resolução nº 121 de 16 de dezembro de 2010, estabelece diretrizes e 

critérios para a prática de reúso direto não potável de água na modalidade agrícola e 

florestal, definida na Resolução CNRH nº 54, de 28 de novembro de 2005. A referida 

resolução reconhece que “a prática de reúso de água reduz a descarga de 

determinados poluentes em corpos receptores, conservando os recursos hídricos 

para o abastecimento público e outros usos mais exigentes quanto à qualidade”. A 

lei destaca a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental 

como diretriz do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Nesta 

lei, destacam-se como importantes introduções:  

 

Art. 2º As características físicas, químicas e biológicas para a água em todos 
os tipos de reúso para fins agrícolas e florestais deverão atender os limites 
definidos na legislação pertinente. 

Art. 5º A aplicação de água de reúso para fins agrícolas e florestais não pode 
apresentar riscos ou causar danos ambientais e à saúde pública. 

Art. 6º As concentrações recomendadas de elementos e substâncias químicas 
no solo, para todos os tipos de reúso para fins agrícolas e florestais, são os 
valores de prevenção que constam da legislação pertinente (BRASIL, 2010). 

 

A regulação do reúso de água a nível federal depende basicamente de dois 

órgãos vinculados ao Ministério do Meio Ambiente: O Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH.  A 

implantação dessa prática depende também da aprovação do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, que tem como 

principal competência agir como polícia do meio ambiente. 

O CONAMA o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente-SISNAMA. Foi instituído pela Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto 99.274/90 (MMA, 2011). 

As regulamentações relativas à qualidade de água são definidas na Resolução 

CONAMA No 357/2005 (MMA, 2005) que dispõe sobre a classificação dos corpos d’ 

água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões para o lançamento de efluentes. Esta é uma ferramenta 
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importante para o reúso de água, a classificação das águas, uma vez que um 

determinado tipo de água após sua utilização pode ser reclassificado e destinado 

para usos menos exigentes em termos de padrão de qualidade. 

O CNRH, criado pela Lei 9.433/97, é o órgão no topo da hierarquia do 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos, “de caráter normativo e deliberativo, com 

atribuições de: promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os 

planejamentos nacional, regional, estadual e dos setores usuários; deliberar sobre 

os projetos de aproveitamento de recursos hídricos; acompanhar a execução e 

aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos; estabelecer critérios gerais para a 

outorga de direito de uso dos recursos hídricos e para a cobrança pelo seu uso”.  

A Agência Nacional da Água – ANA, como órgão executivo na gestão das 

águas, foi criada pela Lei No 9.984, de 17 de julho de 2000, como a entidade federal 

de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  No seu Artigo 4º a 

referida lei estabelece que:  

 

A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e 
instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida 
em articulação com órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo-lhe: 

I – supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do 
cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos; 

II – disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a operacionalização, 
o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos; 

IV – outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos 
hídricos em corpos de água de domínio da União, observado o disposto nos 
arts. 5o, 6o, 7o e 8o; 

V - fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da 
União; 

VI - elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos, dos valores a serem cobrados pelo uso de 
recursos hídricos de domínio da União, com base nos mecanismos e 
quantitativos sugeridos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, na forma 
do inciso VI do art. 38 da Lei no 9.433, de 1997 (BRASIL, 2000). 

As atribuições da ANA são compatíveis às necessárias à agência reguladora 

do reúso na esfera federal: fiscalizando o cumprimento das legislações específicas 
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para o reúso, a fiscalização dos usos da água e os mecanismos de cobrança. Estas 

atribuições permitem a institucionalização do reúso como elemento da gestão dos 

recursos hídricos integrado aos instrumentos da Lei 9.433/97. 

O IBAMA “Tem como principais atribuições exercer o poder de polícia 

ambiental; executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às 

atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade 

ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, 

monitoramento e controle ambiental; e executar as ações supletivas de competência 

da União de conformidade com a legislação ambiental vigente” (IBAMA, 2011). 

Dadas as suas atribuições, é responsabilidade desse órgão aprovar ou não projetos 

de reúso, assim como fiscalizar sua implantação e operação, garantindo que não 

haja efeitos deletérios ao meio ambiente. 

O reúso figura no Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e 

Mitigação dos Efeitos da Seca Pan-Brasil, do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 

2004), entre as ações propostas, recomendando-se “Incentivo ao aumento da 

eficiência no uso, ao combate ao desperdício e à ampliação da oferta de água 

através da implantação, em escala adequada, de tecnologias de reúso de água, em 

nível urbano e rural” (p.135). A Resolução do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, CNRH No 54/2005, pondera, conforme princípios estabelecidos na Agenda 

21, que a prática de reúso de água pode ser utilizada como instrumento para regular 

a oferta e a demanda de recursos hídricos (BRASIL, 2005).  A regulação das 

modalidades de reúso propostas na resolução CNRH no 54/2005 ainda não estão 

regulamentadas. Está em tramitação no Senado Federal o Projeto de Lei que 

autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Nacional de Reutilização de Água 

(FUNREÁGUA). 

Em outubro de 2002, o Grupo Técnico de Reúso não potável da água da 

CTCT do CNRH aprovou Termos de Referência com o objetivo de elaborar moções 

e propostas de resoluções relativas às diretrizes de reúso da água e aos seus 

aspectos institucionais e legais. Desde então, foi aprovada a resolução CNRH no 54 

de 2005 (BRASIL, 2005) que estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais 

para a prática de reúso direto não potável de água e estão em elaboração leis que 

regulamentam o reúso no Brasil.   
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O CNRH, em conjunto com a Agência Nacional da Água – ANA, instituíram o 

Grupo Técnico de Trabalho Sobre Reúso Não Potável de Água (CNRH/MMA), que 

propôs uma ampla discussão do tema reúso não potável de água (GT-REÚSO, 

2002). O CNRH estabeleceu que a questão do reúso fosse tratada nacionalmente 

pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a quem cabe a 

implementação da Política Nacional de Reúso de Água.  Este Grupo Técnico 

formulou uma resolução para regulação do reúso no plano nacional, que não foi 

aprovada.  O grupo, atualmente, encontra-se encerrado por não haver consenso no 

Governo Federal sobre como prosseguir em relação ao reúso. 

 

 

2.6 REGULAÇÃO DO REÚSO AGRÍCOLA NO ESTADO DA BAHIA 

 

 

Como acontece a nível nacional, na Bahia, a regulação do reúso está atrelada 

às Políticas Estaduais de Saneamento Básico (Lei No 11.172 de 2008) e de 

Recursos Hídricos (Lei Nº 11.612 de 2009). A essas leis somou-se a Resolução 

Estadual Nº 75, de 2010.  Este arcabouço legal estabelece as bases para a 

institucionalização do reúso de água na Bahia, que necessita de leis e resoluções 

complementares que definam papeis e responsabilidades, no sentido de estabelecer 

quem vai executar e quem vai regular todas as etapas do sistema de reúso na 

Bahia. 

A Política Estadual de Saneamento Básico, Lei No 11.172 de 2008, foi 

elaborado em consonância com a Política Federal (Lei No 11.445/2007), com 

características similares.  Vale destacar nesta lei o  seguinte princípio estabelecido 

no Art. 8º: 

 

A Política Estadual de Saneamento Básico será formulada com base nos 
seguintes princípios: 

III - controle social, a ser exercido através de mecanismos e procedimentos 
que garantam à sociedade informações, representações técnicas e 
participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de 



66 
 

avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico (BAHIA, 
2008). 

 

A Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos foram criados pela Lei Nº 11.612 de 2009, à 

semelhança da Política Nacional, promulgada na Lei 9.433 de 1997. Estabelece-se o 

acesso universal à água, o uso prioritário para abastecimento humano e 

dessedentação animal em situações de escassez, o valor econômico da água e seu 

caráter finito, o princípio usuário-pagador e a ética ambiental como princípios.   

A Lei estadual tem como princípios (Artigo 2º): 

 

“I - todos têm direito ao acesso à água, bem de uso comum do povo, recurso 
natural indispensável à vida, à promoção social e ao desenvolvimento; 

II - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 
consumo humano e a dessedentação de animais; 

III - a gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 
das águas; 

O reúso, como uma nova fonte de água, favorece a universalização do 

acesso. A água de reúso pode suprir a carência por esse recurso, em situações de 

escassez, sem competir com os usos prioritários. Da mesma forma, o reúso contribui 

para o uso múltiplo da água. 

IV - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

A cobrança pelo uso da água torna o reúso uma prática interessante aos 

agricultores que podem ter acesso a uma água de menor custo. 

V - o gerenciamento do uso das águas deve ser descentralizado, com a 
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades; 

Como já foi mencionado anteriormente, a participação pública é essencial à 

implantação de sistemas sustentáveis de reúso, compatível com este princípio da lei. 

VI - a bacia hidrográfica é a unidade territorial definida para o planejamento e 
o gerenciamento dos recursos hídricos, devendo ser articulada com a política 
de Territórios de Identidade; 

VII - do usuário-pagador e do poluidor-pagador; (Alterado pela lei 
12377/2011) 

VIII - da responsabilidade e da ética ambiental.” 
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A política de Territórios de Identidade pode facilitar a identificação de 

vocações agrícolas locais que favoreçam a integração entre tratamento de esgotos e 

reúso agrícola dos efluentes.  Pode-se amenizar para a companhia de saneamento 

os custos relativos ao cumprimento do princípio do usuário-pagador ou poluidor-

pagador, reduzindo-se a carga poluidora que chegaria aos rios por meio da 

aplicação agrícola de efluentes tratados.  

Entre os objetivos desta lei, cabe destacar: 

 

“I - assegurar que os recursos hídricos sejam utilizados pelas atuais e futuras 
gerações, de forma racional e com padrões satisfatórios de qualidade e de 
proteção à biodiversidade; 

II - compatibilizar o uso da água com os objetivos estratégicos da promoção 
social, do desenvolvimento regional e da sustentabilidade ambiental; 

III - assegurar medidas de prevenção e defesa contra danos ambientais e 
eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrente do uso dos 
recursos naturais;  

IV - assegurar a equidade e a justa distribuição de ônus e benefícios pelo 
uso dos recursos hídricos.” 

 

O reúso de água, portanto, apresenta-se como opção de gestão de recursos 

hídricos e de saneamento compatível e desejável para a efetivação dos princípios e 

objetivos contidos nesta lei. 

A gestão das águas e meio ambiente na Bahia é de competência da 

Secretaria de Meio ambiente, SEMA.  Estão vincados a esta secretaria o Conselho 

Estadual de Meio Ambiente, CEPRAM, e o Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos, CONERH e o INEMA.  As atuações desses três órgãos estão 

intrinsecamente relacionadas à formulação do arranjo institucional que irá favorecer 

ou impedir a implantação do reúso agrícola de água no Estado.  Nesse sentido, 

destacam-se entre as suas competências, respectivamente:  

– CEPRAM – entre as competências do CEPRAM, destacam-se: formular, 

acompanhar e avaliar a política estadual de meio ambiente e sua 

execução, promovendo as medidas necessárias à sua atualização e 

eficácia; estabelecer as diretrizes, normas, critérios e padrões relativos ao 
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controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao 

uso racional dos recursos ambientais (BAHIA, 2011).  

– CONERH – a este órgão compete estabelecer normas para 

implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e para a 

aplicação de seus instrumentos; fomentar a articulação do planejamento 

de recursos hídricos com os planejamentos nacionais, regionais, estaduais 

e dos setores usuários; apresentar contribuições para a elaboração do 

Plano Estadual de Meio Ambiente (BAHIA, 2011).  

– INEMA – “é o órgão executor da Política Ambiental do Estado da Bahia. 

Criado a partir da junção de duas autarquias da Sema (o Instituto do Meio 

Ambiente - Ima, e o Instituto de Gestão das Águas e Clima - Ingá), o 

Inema propõe integração e fortalecimento das políticas ambientais e de 

recursos hídricos, levando mais agilidade e qualidade aos processos. Para 

os usuários do Sistema Estadual do Meio Ambiente (SISEMA), o Inema 

atende às demandas de meio ambiente e recursos hídricos de forma 

integrada, implicando em mais comodidade.” (BAHIA, 2011). 

No estado da Bahia, o reúso tem sido discutido na esfera governamental, mas 

ainda é uma prática incipiente. No Fórum África – Brasil Sustentabilidade das Águas, 

promovido pelo (já extinto e substituído pelo INEMA) Instituto de Gestão das Águas 

e Clima – INGÁ, o reúso de águas servidas foi apresentado como elemento 

fundamental da gestão de recursos hídricos.  Atualmente, está sendo estudada a 

possibilidade de adaptação para o Semiárido Baiano de ações de reúso de água 

adotadas em Israel (BAHIA, 2009).  Em julho de 2010, o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos (CONERH) aprovou a proposta de resolução que estabelece 

procedimentos para disciplinar a prática de reúso direto não potável de água no 

setor agrícola e/ou florestal, em consonância com a Política Nacional de Recursos 

Hídricos definida pela resolução CNRH nº 54, de 28 de novembro de 2005.  

A Resolução Estadual nº 75, de 29 de julho de 2010 estabelece 

procedimentos para disciplinar a pratica de reúso direto não potável de água na 

modalidade agrícola e/ou florestal, adotando as recomendações da OMS de 

características microbiológicas para a água de reúso. 
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O Artigo 3º da Resolução no 75 estabelece as características microbiológicas 

recomendadas em todos os tipos de reúso para fins agrícolas e/ou florestais, tais 

como remendadas pela OMS (Quadro 3): 

 

Categoria  CTer por 
100 ml(1) 

Ovos de 
helmintos por 
litro(2) 

Observações  

A(3) ≤1x103 ≤1 ≤1x104 CTer por 100 ml no caso de irrigação localizada, por 
gotejamento, de cultivos que se desenvolvem distantes do 
nível do solo ou técnicas hidropônicas em que o contato com 
a parte comestível da planta seja minimizado. 

B(4) ≤1x104 ≤1 ≤1x105 no caso da existencia de barreiras adicionais de 
protecao ao trabalhador (5). 
E facultado o uso de efluentes (primarios e secundarios) de 
tecnicas de tratamento com reduzida capacidade de remocao 
de patogenos, desde que associado ao metodo de irrigacao 
subsuperficial(6). 

Notas: 
(1) Coliformes termotolerantes (CTer); média geométrica durante o período de irrigação, alternativa e 
preferencialmente pode-se determinar E.coli. 
(2) Nematóides intestinais humanos; média aritmética durante o período de irrigação. 
(3) Irrigação, inclusive hidroponia, de qualquer cultura incluindo produtos alimentícios consumidos crus. 
(4) Irrigação, inclusive hidroponia, de produtos alimentícios não consumidos crus, produtos não alimentícios, 
forrageiras, pastagens, árvores, cultivos usados em revegetação e recuperação de áreas degradadas. 
(5) Barreiras adicionais de proteção encontradas em agricultura de elevado nível tecnológico, incluindo o 
emprego de irrigação localizada e equipamentos de proteção individual. Exclui-se desta nota a irrigação de 
pastagens e forrageiras destinadas à alimentação animal. 
(6) Neste caso não se aplicam os limites estipulados de coliformes e ovos de helmintos, sendo a qualidade do 
efluente uma consequência das técnicas de tratamento empregadas. 
Quadro 3: Características microbiológicas da água de reúso para fins agrícolas e/ou florestais 

Fonte: BAHIA (2010) 

 

A Resolução no 75 define ainda as características físicas e químicas 

recomendadas para a água em todos os tipos de reúso para fins agrícolas e/ou 

florestais e a caracterização e o monitoramento periódico da água de reúso que 

deverão ser realizados de acordo com critérios definidos pelo órgão competente, 

levando-se em conta aspectos como: a natureza da água de reúso; a tipologia do 

processo de tratamento; o porte das instalações e vazão tratada; a variabilidade dos 

insumos; e as variações nos fluxos envolvidos (BAHIA, 2010). 

 

 

2.7 REÚSO DE ÁGUA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
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Desenvolvimento não é um conceito unívoco, universal. No entanto, 

reconhece-se de forma geral, que o conceito de desenvolvimento deve incorporar 

além de aspectos relacionados com o desempenho propriamente econômico, outros 

aspectos relativos à melhoria da qualidade de vida como diminuição de pobreza, 

desemprego, desigualdade e melhoria de condições de saúde, alimentação, 

educação e moradia. Entende-se ainda, desenvolvimento como fundamental à 

liberdade, compreendendo processos que permitem que as pessoas vivam 

plenamente, libertas da pobreza e da exclusão social. Desta forma, desenvolvimento 

pode ser definido como “um processo complexo de mudanças e transformações de 

ordem econômica, política, humana e social” (OLIVEIRA, 2002).  

A partir da segunda metade do século passado, com a recuperação dos 

países europeus afetados pela II guerra, a independência de muitos países coloniais 

e a guerra fria (polarização entre os blocos capitalista e socialista), coloca-se no 

primeiro plano a discussão a respeito de desenvolvimento que, neste contexto, 

correspondia ao atendimento às necessidades sociopolíticas de estimular a 

aceleração do crescimento econômico.  A partir de 1960, até mesmo economistas 

ortodoxos começaram a perceber que o crescimento econômico, de per si, não era 

capaz de proporcionar a justiça social, em suas várias dimensões e aspectos.  É 

nesse contexto, reconhecido como uma “crise de civilização” que emergem estudos 

relativos a segurança alimentar, educação e universalização do acesso aos serviços 

considerados como direito do cidadão.   

Gilbert Rist (2006), discutindo a dimensão política do referido conceito, afirma 

que o desenvolvimento é, na verdade, uma espécie de ilusão coletiva que tem 

simplesmente promovido a abertura de mercados: “A força do discurso do 

‘desenvolvimento’ vem do seu poder de seduzir, em todo o sentido do termo”; “como 

alguém pode resistir à ideia de que há uma maneira de erradicar a pobreza que 

tanto nos aflige?”.  Similarmente, Amartya Sen (2000) referindo-se ao conceito de 

desenvolvimento humano, considera que a noção de desenvolvimento reporta-nos a 

questões relativas não apenas a ascensão e queda de rendas nacionais: as pessoas 

seriam a verdadeira riqueza de uma nação.  Desta forma, o conceito de 

desenvolvimento remete aoaumento alternativas de escolha das pessoas, bem 

como de suas capacidades de acesso a condições adequadas de vida, saúde, 

educação e lazer.  
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O fim da guerra fria, com a vitória sobre os regimes socialistas, assinalada 

pela queda do muro de Berlim, deflagrou vigorosa expansão do capitalismo mundial 

com base nas tradicionais estratégias de manutenção e concentração de riqueza e 

poder.  Neste processo, nas sociedades periféricas o aumento da concentração de 

riquezas tem levado à crescente exclusão social com graves consequências em 

termos de acesso aos serviços de consumo coletivo (GUIMARÃES, 2003). 

A globalização capitalista tem sido responsável pela reestruturação do estado 

estimulando a desestatização, privatização e a desregulação da economia, 

redefinindo conquistas sociais históricas.  Com relação às questões ambientais, até 

a década de 70, a problemática ambiental era considerada como uma 

externatilidade negativa pelo capitalismo, sendo desqualificada, seja pelos 

interesses do grande capital seja pelo estado centralizador.  Em relação a 

experiência socialista persistia um grande silencio em relação as questões 

ambientais – com a queda do muro, a situação de comprometimento ambiental 

mostrou-se extremamente problemática. Para os dois sistemas, desenvolvimento e 

preservação do meio-ambiente eram interesses contraditórios e mutuamente 

excludentes.  No atual contexto de globalização, da produção flexível e em 

pequenos lotes muda o modo como a questão ambiental é abordada. Reedita-se o 

principio de que o interesse individual é capaz de realizar o interesse coletivo e que 

desenvolvimento e ambiente não são contraditórios (IANNI, 2006).  

A tentativa de articular a relação entre ambiente e economia passa a fazer 

parte do discurso dos agentes internacionais de desenvolvimento pela primeira vez 

no Programa Ambiental da ONU “Conferência sobre Meio Ambiente Humano” em 

Estocolmo em 1972.  Em 1987, a Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Comissão Brundtland), lança finalmente a configuração do que vai 

ser conhecido como desenvolvimento sustentável (UN, 2007). O relatório reconhece 

que serão necessários avanços tecnológicos e sociais para alcançar estes objetivos. 

Destacam-se três componentes fundamentais do desenvolvimento sustentável: 

proteção ambiental, crescimento econômico e equidade social. O meio ambiente 

deve ser conservado e os recursos apropriados de forma equilibrada.ampliados em 

mudanças graduais. . Ademais, considera-se que as nações em desenvolvimento 

devem ter a oportunidade de atender suas necessidades de emprego, alimentação, 

água e saneamento (NOBRE, 2002).. 
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O relatório Brundtland (UN, 1987) define desenvolvimento sustentável como 

aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades.  São apresentados 

dois conceitos chave: o conceito de “necessidades”, sobretudo as necessidades 

essenciais dos pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade; e a 

noção de limitações que o estágio da tecnologia e da organização social impõe ao 

meio ambiente, o impedido de atender às necessidades presentes e futuras.  

Também conhecido como “Nosso Futuro em Comum”, o Relatório alertou o 

mundo para a urgência de avançar em direção a desenvolvimento econômico que 

possa ser sustentável sem extinguir recursos naturais ou danificar o meio ambiente.  

O relatório sugere que equidade, crescimento e preservação ambiental são 

simultaneamente possíveis e que cada país é capaz de alcançar seu potencial 

econômico e, ao mesmo tempo, manter ou ampliar seus recursos.  O relatório 

também reconhece que serão necessários avanços tecnológicos e sociais para 

alcançar estes objetivos. Destacam-se três componentes fundamentais do 

desenvolvimento sustentável: proteção ambiental, crescimento econômico e 

equidade social.  O meio ambiente deve ser conservado e os recursos ampliados em 

mudanças graduais.  Nações em desenvolvimento devem ter a oportunidade de 

atender suas necessidades de emprego, alimentação, água e saneamento.  Para 

isso é necessário um crescimento populacional sustentável. 

 

Nosso Futuro em Comum foi ‘intencionalmente um documento político, mais 
do que um tratado científico sobre os problemas do mundo. Apesar de aceitar 
acriticamente um grande número de afirmações mal-fundamentadas entre 
outras bem-embasadas, o relatório é sensato em muitas das questões 
políticas básicas [...]. Não é portanto de surpreender que a parte mais forte do 
Relatório resida na sua proposta detalhada de transformação legal e 
institucional, tanto nacional como internacionalmente. Bastante imperfeito 
como relatório ambiental, é uma importante contribuição para a politização 
dos problemas ambientais e sua inter-relação com problemas de 
desigualdade, pobreza e políticas de comércio internacionais.’ (BROOKFIED, 
1988, p.128 apud NOBRE, 2002, p.41). 

 

O Relatório Brundtland representa um notável avanço em relação à 

indiferença aos problemas ambientais dominante na década dos anos setenta, ou as 

previsões catastróficas de depleção dos recursos naturais resultando no declínio 

súbito e incontrolável da população e capacidade industrial que influenciaram 
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fortemente a Conferência sobre Meio Ambiente Humano em Estocolmo em 1972 

(Nobre, 2002).   A adoção de políticas que favoreçam o uso sustentável dos 

recursos naturais está fundamentalmente ligada às condições de expansão da 

economia de mercado “as estratégias políticas orientadas à solução da problemática 

ambiental e à geração de um desenvolvimento sustentável, fundado no 

aproveitamento integrado dos recursos requerem uma análise teórica das causas 

profundas das crises do capital e de suas próprias estratégias de sobrevivência” 

(LEFF, 2007, P. 63). 

O Brasil se insere nesse processo global de reconfiguração da problemática 

ambiental e constrói ao longo das últimas décadas uma legislação considerada 

como bastante avançada. Isso se reflete na constituição de 1988, na legislação 

brasileira, de recursos hídricos e saneamento, na Lei 9.433, de 1997, na Lei de 

Saneamento 11.445 de 2007, ou nas resoluções a respeito de reúso direto não 

potável, como por exemplo, reúso agrícola, prevendo gestão participativa das águas 

e exigências sanitárias de países em situação sócio-eonômica-ambiental diferentes 

do Brasil. No entanto, “o poder público tem sido conivente com a degradação a que 

têm sido submetidos os corpos d’água do país, seja por passividade na fiscalização, 

seja por omissão” (SOUSA Jr, 2004).  E, ainda, não existe uma abordagem que 

considere particularidades regionais, inclusive as da Região Semiárida. 

A lógica das atuais políticas ambientais segue a tendência do ajuste à 

economia globalizada, reduzindo gastos públicos e desmontando políticas sociais.  

Há, no entanto, o estímulo à participação da sociedade na implementação das novas 

políticas, que têm favorecido a emergência do terceiro setor, com a implantação de 

novos dispositivos de descentralização e participação institucional (NOBRE e 

AMAZONAS, 2002).   
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2.7.1 Desenvolvimento na Região Semiárida 

 

 

Referir o conceito de desenvolvimento sustentável a realidade do Semiárido é 

um grande desafio. Nesse caso especifico a implementação de projetos de 

desenvolvimento nessa região tem como um dos seus principais desafios o combate 

a pobreza e a construção de alternativas de convivência com a seca. Vários são os 

documentos internacionais que articular esses termos a exemplo dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, também propostos pela ONU, que compreende como 

um dos objetivos do  desenvolvimento a redução da pobreza extrema, sendo 

considerado como um dos seus requisitos a universalização do ensino básico 

(PNUD, 2007). Essas questões sociais, principalmente quando relacionadas a 

educação, refletem-se na capacidade das comunidades em assimilar novas 

tecnologia que permitam a sua permanência no Semiárido por meio de práticas 

sustentáveis de gestão da água, entre aos quais está o reúso de efluentes de 

esgoto. 

A seca é uma constante nos registros históricos, uma verdadeira vilã a definir 

o sertão nordestino como uma terra condenada à improdutividade e à pobreza. Já 

no início do século XX, a uma visão mais crítica de fundo sociológico buscou 

analisar a forma como a “ocupação e exploração do território pelos colonizadores e 

seus sucessores que levaram à concentração das riquezas e do poder político, 

gerando miséria e dependência da maioria da população sertaneja” (SILVA, 2007).  

 

Segundo Furtado (1959):  

“o sistema econômico que existe na Região Semiárida do Nordeste constitui 
um dos casos mais flagrantes de divórcio entre o homem e o meio, entre o 
sistema de vida da população e as características mesológicas e ecológicas 
da região.” (p. 30) 

 

Celso Furtado faz uma rica leitura dos desafios do desenvolvimento 

econômico na Região Semiárida na segunda metade do século XX. Para o 

economista, a estrutura econômica e fundiária da região a torna vulnerável a secas, 
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que criam crises na agricultura de subsistência e consequente problemas sociais. 

Neste sentido, a política do governo tradicionalmente tem consistido em reter essa 

população próximo a seus locais de trabalho, abrindo frentes de trabalho em obras 

públicas. Essa política, no entanto, nunca alcançou as metas pretendidas, 

resultando em uma grande dispersão da classe trabalhadora, que dificilmente 

retorna com o fim da estiagem. Para Furtado, a solução seria a busca do aumento 

da produtividade do sistema a fim de integrar a região aos mercados regional e 

nacional. (FURTADO, 1959). 

A explicação histórica para o “divórcio” entre o homem e o meio, deriva do 

fato de que o litoral úmido do Nordeste brasileiro foi inicialmente ocupado por 

colonizadores europeus interessados em cultivar produtos de exportação, com base 

na mão de obra escrava e na quase ilimitada disponibilidade de terras inexploradas. 

Esse tipo de exploração econômica, fundamentada em interesses imediatistas e 

técnicas desvinculadas das características do meio, expandiu-se pelo interior, em 

busca de apoio para atividade litorânea, na forma de produção de cereais, carne e 

animais de trabalho, determinando a implantação de um sistema produtivo 

inadequado às condições ambientais do Semiárido (DUROUSSET e COHEN, 2000). 

As tentativas de integrar a Região Semiárida aos mercados citados têm 

favorecido a ocupação da caatinga com processos produtivos pouco adaptados às 

condições dos ecossistemas, acelerando a degradação de solo e a exploração 

excessiva dos escassos recursos hídricos. Durante séculos de atividades 

econômicas intensificadas nas ultima décadas houve uma ampla substituição da 

vegetação natural pelo sistema agropastoril, com redução da cobertura vegetal; 

entre 1984 e 1990 a cobertura vegetal caiu de 1.002.915 km2 para apenas 725.965 

km2, provocando a deterioração do solo pela perda progressiva da matéria orgânica 

e erosão acentuada. As condições climáticas, a natureza dos solos e a cobertura 

vegetal tornam o Semiárido (polígono das secas) a região mais suscetível aos 

processos de desertificação, tendo sido considerada área de risco, de grau alto e 

moderado (SUDENE, 2001). 

O fato é que substancialmente o poder público tem concentrado sua atuação 

no “combate à seca” na construção de grandes obras de impacto, a exemplo da 

transposição das águas do rio São Francisco ou, de forma mais tradicional, na 

construção de açudes e implementação de grandes programas de agricultura 
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irrigada. Grandes e médios agricultores têm sido o público atendido prioritariamente 

por esses programas, que favorecem a implantação de agricultura irrigada 

modernizada, enquanto a maioria da população é excluída do processo, conduzindo 

ao êxodo rural da população pobre, ao enfraquecimento das redes de solidariedade 

familiar e social. (DUROUSSET e COHEN, 2000).  

A busca de soluções de desenvolvimento adequadas para a Região 

Semiárida deve considerar a satisfação de um conjunto de requisitos de bem-estar e 

qualidade de vida. Estes requisitos devem ir além dos empregados na definição de 

IDH da ONU, insuficientes para qualificar o desenvolvimento, já que não abrange as 

dimensões das condicionantes históricas do subdesenvolvimento e da cidadania 

(OLIVEIRA, 2001).  O referido autor destaca ainda que “a primeira dimensão 

substantiva do desenvolvimento local refere-se à capacidade efetiva de participação 

da cidadania no que podemos chamar o governo local e ela aparece como um 

resgate da ágora grega, posto que a forma democrática representativa é insuficiente 

para dar conta da profunda separação entre governantes e governados na escala 

moderna”. 

Quando associado aos adjetivos local, integrado e sustentável, o 

desenvolvimento inclui trabalho com comunidades, movimentos populares, 

desenvolvimento localizado em territórios e a ação de organizações não 

governamentais em novos estilos de intervenção de gestão de programas e projetos 

de caráter associativo com a finalidade de melhorar condições de vida locais — 

“prudência ecológica, eficiência econômica e justiça social”, tripé da Agenda 21 

(SACHS, 1990, apud FISCHER, 2002).  A primeira vertente da conceituação do 

desenvolvimento local defende que as iniciativas de geração de emprego e renda 

para enfrentar a pobreza e marginalização, a difusão e inovações fomentadas pela 

criação de entornos institucionais e a reorganização das bases empresarias, 

protagonizadas por governos, empresas, comunidades organizadas e redes 

produtivas.  A segunda vertente, do desenvolvimento solidário, inspira-se nos 

valores da qualidade e cidadania, propondo a inclusão de setores marginalizados e 

subordinando o desenvolvimento econômico a imperativos não-econômicos. 

(FISCHER, 2002).  Nesse sentido, a referida autora propõe a Gestão do 

Desenvolvimento Social, como um processo de mediação que articula múltiplos 

níveis de poder individual e social, a ser formulado.  
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2.8 FORMULAÇÃO DE INDICADORES 

 

 

A análise teórica foi estruturada considerando-se o conceito de Reúso de 

Água, como ponto de partida, precedendo a Percepção Social sobre o reúso.  Em 

seguida, como conceitos de base estão a Gestão de Água e saneamento e a 

Sustentabilidade que são conceitos que estruturam este estudo.  (Figura 1).  O reúso 

de água é definido como uma nova fonte a ser considerada nos cálculos de 

disponibilidade de água nos planos de recursos hídricos e, neste contexto, está 

inserido na Gestão de Água. Em relação ao saneamento, o reúso evita o lançamento 

em corpos d’água de águas residuárias, apresentando-se também como uma forma 

de tratamento. A percepção dos usuários de água e de formuladores de política 

sobre o reúso de água tem influência sobre como esta prática é incorporada na 

gestão de recursos hídricos. Finalmente, o reúso de água, quando adequadamente 

planejado, operado e fiscalizado, contribui para a sustentabilidade dos sistemas de 

abastecimento de água e saneamento, sendo acesso a água e saneamento um 

importante componente do desenvolvimento humano e do desenvolvimento 

sustentável. 

 



 

Figura 
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água, riscos à saúde e potencial aumento da produção agrícola,

serem percebidos como aspectos positivos do reúso de água, enquanto que uma 

percepção de que o reúso poderia ser prejudicial à saúde, associados a fatores 

emocionais, seriam atitudes negativas.  Na dimensão econômica, foram identificados 

como indicadores com potencialidade de serem percebidos positivamente ou 

negativamente os custos com tratamento de esgoto e abastecimento de água, 

adubação e novas tecnologias.  Com relação à questão ambiental, o reúso de água 
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Figura 1: Hierarquização de conceitos 

Esses conceitos estão relacionados pelas dimensões econômica, social, 

institucional aos componentes identificados com a percepção 

coletiva sobre o reúso entre os atores sociais que fazem parte deste estudo 

agricultores familiares e formuladores de política de recursos hídricos. Desta 

maneira, foram selecionados os principais indicadores que podem ser associados a 

atitudes de percepção, positiva ou negativa, avaliados no estudo.

A dimensão social do reúso pode ser verificada pelos indicadores de acesso a 

água, riscos à saúde e potencial aumento da produção agrícola,

serem percebidos como aspectos positivos do reúso de água, enquanto que uma 

percepção de que o reúso poderia ser prejudicial à saúde, associados a fatores 

emocionais, seriam atitudes negativas.  Na dimensão econômica, foram identificados 

como indicadores com potencialidade de serem percebidos positivamente ou 

negativamente os custos com tratamento de esgoto e abastecimento de água, 

adubação e novas tecnologias.  Com relação à questão ambiental, o reúso de água 

pode ser percebido positivamente em termos do seu potencial de diminuir a poluição 

e a pressão sobre os mananciais, contribuindo para a conservação da água. Por 

outro lado pode ser percebido negativamente em relação ao risco de contaminação 

do solo, da água e dos vegetais, bem como a degradação de paisagens.  No campo 
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Esses conceitos estão relacionados pelas dimensões econômica, social, 

institucional aos componentes identificados com a percepção 

coletiva sobre o reúso entre os atores sociais que fazem parte deste estudo – 

agricultores familiares e formuladores de política de recursos hídricos. Desta 

principais indicadores que podem ser associados a 

atitudes de percepção, positiva ou negativa, avaliados no estudo. 

A dimensão social do reúso pode ser verificada pelos indicadores de acesso a 

água, riscos à saúde e potencial aumento da produção agrícola, como elementos a 

serem percebidos como aspectos positivos do reúso de água, enquanto que uma 

percepção de que o reúso poderia ser prejudicial à saúde, associados a fatores 

emocionais, seriam atitudes negativas.  Na dimensão econômica, foram identificados 

como indicadores com potencialidade de serem percebidos positivamente ou 

negativamente os custos com tratamento de esgoto e abastecimento de água, 

adubação e novas tecnologias.  Com relação à questão ambiental, o reúso de água 

nte em termos do seu potencial de diminuir a poluição 

e a pressão sobre os mananciais, contribuindo para a conservação da água. Por 

outro lado pode ser percebido negativamente em relação ao risco de contaminação 

degradação de paisagens.  No campo 
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político-institucional, pesam a relação entre as autoridades sanitárias e os diversos 

atores sociais. Destaca-se a difícil questão da articulação interinstitucional que pode 

promover a implantação do sistema ou impedi-lo. Finalmente, a questão da 

continuidade ou descontinuidade dessas ações entre governos.  
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3 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS DE REÚSO 

 

 

O crescente aumento de demanda por água em todo o mundo tem sido a 

força motriz do reúso de água, seja em regiões onde a água é escassa ou onde é 

abundante, em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Em regiões 

semiáridas, em particular, a água de reúso é uma fonte disponível nos períodos de 

seca, que pode garantir a manutenção das atividades agrícolas. Além disso, o reúso 

de água é também uma alternativa economicamente atraente para o tratamento de 

esgotos, contribuindo para a conservação da água e do meio ambiente. Apesar das 

vantagens reconhecidas do reúso, a proteção da saúde humana e do meio ambiente 

contra os riscos associados a essa prática são de grande relevância. O reúso não 

planejado leva a doenças entéricas e infecções por parasitas que inviabilizam a 

atividade. Para que seja uma alternativa exequível, a prática do reúso agrícola de 

água deve contemplar critérios que garantam a segurança e a viabilidade 

econômica. (ASANO, 2002, MARA et al., 2007). 

A colaboração institucional é a chave para o sucesso na implantação de 

sistemas de reúso de água. É necessário que atuem conjuntamente as instituições 

responsáveis por: gestão de recursos hídricos; abastecimento de água e disposição 

de esgotos; meio ambiente; saúde pública; e agricultura.  É desejável que as 

instituições local, estadual e federal estejam alinhadas quanto às atitudes relativas 

ao reúso de água, caso contrário a implantação de sistemas de reúso pode ser 

muito comprometida por barreiras institucionais difíceis de serem transpostas. 

Portanto, a primeira fase do planejamento do reúso de água é a construção de um 

arranjo institucional harmônico que viabilize a realização desse objetivo. A existência 

de uma agência regulatória independente é fundamental para evitar conflitos de 

interesse que comprometam a segurança e a sustentabilidade de projetos de reúso.  

Um aspecto fundamental para o sucesso do reúso de água é conjunto de leis 

que, junto com o arranjo institucional, regulamenta esta prática.  Sem esses dois 
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itens, o que tende a ocorrer é o reúso incidental, não planejado que tem resultado 

em graves problemas de saúde pública e ambiental, que muitas vezes resultaram 

em epidemias e na desvalorização de terras contaminadas, o que tende a 

desencorajar a adoção de práticas corretas e seguras. No sentido de garantir a 

segurança e a sustentabilidade do reúso existem dois aspectos do arcabouço legal 

que devem ser focados: as normas de uso e alocação da água; e a proteção da 

saúde pública e a qualidade ambiental. (USEPA, 2004).  

O reúso de água tem sido adotado quando se reconhece na disponibilidade 

de efluentes de esgotos uma oportunidade de contornar problemas com a escassez 

de água.  Assim sendo, os registros históricos do reúso coincidem com o 

crescimento das cidades, desde a Idade Antiga, em todos os continentes. A 

introdução de sistemas de abastecimento de água nas cidades, no século XIX, levou 

ao aumento significativo dos efluentes de esgoto produzidos, favorecendo a difusão 

do reúso indireto de água. O reúso não planejado resultou em sérias epidemias de 

doenças veiculadas pela água como febre tifóide, cólera, poliomielite, entre outras.  

Quando a relação entre água contaminada e doenças ficou mais clara, foram 

implementadas soluções de engenharia que resolveram o problema. O reúso 

controlado de água tem sido, desde o início do século XX, praticado com segurança. 

Mas, apenas nas últimas décadas, a prática do reúso agrícola começou a ter seus 

benefícios reconhecidos e a ser incentivada oficialmente em inúmeros países por 

todo o mundo. (VIGNESWARAN e SUNDARAVADIVEL, 2004) 

O reúso de água tem sido largamente utilizado, de forma segura e controlada, 

em diversos países como Estados Unidos, Japão, Austrália, Israel e diversos países 

da Europa, nas mais diversas aplicações, inclusive para aumentar o suprimento de 

água potável, como é caso na Namíbia, desde 1968. A nível global, cresce a 

tendência à prática do reúso.  (ASANO, 2002 e FRIEDLER et al., 2006). 

A maior aplicação para o reúso é a agricultura irrigada tanto em países 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento, por que esse tipo de aplicação não 

exige tratamentos muito sofisticados do efluente. Além do que, a irrigação é a 

atividade que mais consome água no mundo, com tendência a continuar crescendo. 

O reúso de água é uma prática benéfica, que contribui positivamente para uma 

gestão equilibrada dos recursos hídricos, particularmente em regiões semiáridas 

(MONTE, 2007). 
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O relatório mais recente do Programa Mundial de Avaliação dos Recursos 

Hídricos das Nações Unidas vê o esgoto como um recurso a ser usados.  Neste 

relatório, o reúso é considerado como elemento fundamental da gestão integrada de 

água e saneamento (UN, 2009).  

 

 

3.1 REÚSO AGRÍCOLA DA ÁGUA NA EUROPA 

 

 

Na Europa, águas servidas tratadas são usadas na agricultura irrigada, entre 

diversos outros usos não potáveis, em cerca de 700 projetos, principalmente no sul 

da Europa, como França, Grécia, Itália, Portugal e Espanha. Mas, países do norte 

da Europa, inclusive Holanda, Reino Unido e Suécia veem adotando esta prática 

(MONTE, 2007). 

Surveys conduzidos na Europa mostraram que sob o ponto de vista de uma 

parcela significativa dos gestores e da sociedade esgoto tratado continua sendo 

esgoto, gerando atitudes negativas em relação ao reúso.  A pesquisa verificou que a 

aceitação do reúso agrícola é uma questão social com um intenso conteúdo 

emocional.  O envolvimento de associações ambientalistas na interlocução com a 

sociedade mostrou-se essencial à construção de um ambiente de confiança que 

permitisse a formação de uma opinião positiva sobre a prática do reúso.  Destaca-se 

a importância da transparência na comunicação de informações e a credibilidade 

pública das instituições envolvidas (BIXIO et al., 2006). 

Desde o século XIX, a França vem realizando reúso de água. Mais 

recentemente, em Clermont Ferrand, um grande projeto de reúso foi implantado em 

1999 com a finalidade de contribuir para a conservação da água de forma 

economicamente sustentável.  São irrigados 750 ha de milho com os efluentes de 

uma estação de tratamento por lodo ativado.  Neste país, o arcabouço legal foi 

elaborado com base nas orientações de 1989 da OMS, sendo ainda mais rígido com 

exigências a respeito do manejo da irrigação e proteção á saúde humana e ao meio 

ambiente. Os principais objetivos do reúso na França são: amenizar deficiências de 



83 
 

água; melhorar a saúde pública; proteger o meio ambiente; e eliminar a 

contaminação das águas costeiras, principalmente em balneários e áreas de 

desenvolvimento de atividades de aquicultura. (USEPA, 2004). 

A Grécia é um país que historicamente sofre com a escassez de água. 

Destaca-se por possuir um dos primeiros registros de reúso planejado de água, 

construída pelos minóicos, na ilha de Creta, em plena Idade Antiga 

(VIGNESWARAN e SUNDARAVADIVEL, 2004). Para atender a crescente demanda 

de água, principalmente durante os meses de verão, a integração entre gestão de 

recursos hídricos e reúso de água tornou-se essencial. Com cerca de 80% das 

plantas de tratamento de esgoto a uma distância média menor que 5 km das 

fazendas com deficiência de água, avalia-se como uma situação ideal para realizar o 

reúso. Atualmente, os critérios para reúso de água ainda estão em debate neste 

país (MENEGAKI et al., 2007). 

A prática do reúso na Itália teve início de forma não planejada e indireta com 

o uso de águas altamente carregadas de esgotos domésticos e industriais no vale 

do rio Vettabia (Região da Lombardia, norte da Itália), no início do século XX. A alta 

concentração de produtos tóxicos, como o bromo, contribuíram para a degradação 

do solo e enfraquecimento das lavouras, fazendo com que o reúso de água fosse 

abandonado. Em regiões onde a água é escassa como Sicília, Sardenha e Puglia, 

há forte demanda por água de reúso. Atualmente, grandes projetos de irrigação com 

água de reúso têm se instalado nessas regiões e também na Emília Romana, num 

total de 4.000 ha, com tendência a serem ampliados em virtude da grande 

disponibilidade de esgotos tratados a níveis adequados para essa finalidade na 

Itália. Cabe ressaltar que a escala das estações de tratamento (60% de grande e 

médio porte) contribui para a viabilidade econômica dessa prática na Itália. A 

legislação italiana sobre o assunto está atualmente em revisão, devendo acomodar 

viabilidade econômica e proteção à saúde e ao meio ambiente. (LOPEZ et al., 2006). 

Na Espanha, o reúso é regulado pelo Decreto Real 1620/2007, que determina 

os requerimentos de qualidade mínima necessários. A Espanha reutiliza cerca de 

15% dos efluentes de esgoto, devendo passar para 30%, em futuro próximo 

incentivada por política de reúso que visa o aproveitamento integrado dos recursos 

hídricos. Essa prática é mais intensa nas regiões de Valencia, Andaluzia e 

Catalunha (MONTE, 2007).. 
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Ao norte de Barcelona, no distrito da Costa Brava, está a principal agência de 

promoção do reúso de água dos últimos 15 anos. Nas regiões costeiras, há muita 

atividade turística, o que intensifica a necessidade de se proteger a qualidade das 

águas, como também pressiona a expansão das redes de abastecimentos, coleta e 

tratamento de água.  Combinando-se esta situação com a crescente necessidade de 

água para irrigação, tem-se a no reúso uma grande oportunidade que combina 

conservação da água e incremento da disponibilidade hídrica para a agricultura. No 

final da década de 1980, a agência de gestão de água criou o Consórcio Costa 

Brava, CCB, e introduziu o conceito de reúso planejado de água.  O CCB optou pelo 

desenvolvimento progressivo do reúso agrícola, ponderando a condição ideal do 

clima mediterrâneo, sujeito a secas periódicas, e a garantia de segurança para a 

saúde pública, mesmo antes das leis para regulação da prática na Espanha. 

(WINPENNY, et al., 2010). 

Portugal optou por adotar os critérios de segurança da OMS acrescidos da 

proibição de uso da água de reúso no cultivo de produtos agrícolas consumidos 

crus, cuja parte comestível esteja em contato com o solo. A segurança agronômica 

foi abordada pelos critérios apresentados pela FAO de toxicidade e grau de restrição 

à utilização de salinidade, pH, íons de cloro, sódio e boro e hidrocarbonetos. A 

norma portuguesa, assim elaborada, NP 4434, aplica-se exclusivamente à 

reutilização de águas residuais urbanas na rega de culturas agrícolas, florestais, 

ornamentais, viveiros, relvados e outros espaços verdes. O reúso agrícola tem sido 

a principal aplicação do reúso, que tem visto crescer o interesse do reúso de água 

em campos de golfe.  Os principais projetos de reúso agrícola em pomares e 

vinhedo estão no sul do país, utilizando os efluentes de tratamento terciário de 

estações localizadas próximas a Lisboa. (MONTE e ALBUQUERQUE, 2010). 

A difusão relativamente restrita do reúso agrícola planejado na Europa pode 

ser atribuída a fatores como: a dificuldade das autoridades de água aceitarem uma 

prática que insere riscos biológicos e químicos nos sistemas de recursos hídricos e 

saneamento; os custos e as dificuldades de realização de monitoramento de 

qualidade de água e solo em tempo real; a má gestão dos aspectos sociais, 

notadamente da aceitação do reúso; finalmente a interminável discussão entre 

cientistas sobre qual seria o risco aceitável.  
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3.2 O REÚSO DE ÁGUA NA ÁSIA E ORIENTE MÉDIO 

 

 

A Ásia é o continente mais populoso, com 60% da população mundial, mas 

com apenas 36% da água disponível. A distribuição da água é muito irregular, 

havendo grandes concentrações populacionais onde a água é parca ao sul do 

continente (UN, 2009).  Na China, pelo menos 1,33 milhões de hectares localizados 

à jusante de grandes cidades são irrigados com águas altamente poluídas, uma vez 

que apenas cerca de 30% dos esgotos neste país são tratados. No Oriente Médio, 

onde a água é muito escassa, o reúso é considerado uma fonte alternativa e viável 

de água.  Na região, boa parte da água consumida vem de aquíferos não 

recarregáveis ou da dessalinização direta da água do mar (USEPA, 2006). 

No Irã, ainda não existe uma estrutura institucional e legal capaz de garantir a 

segurança e a sustentabilidade do uso de águas residuais. Não há atualmente 

padrões de qualidade adequados para o reúso de água, portanto são utilizados 

critérios internacionais desenvolvidos pela OMS para regular esta prática.  No 

entanto, a água de reúso tem grande aceitação entre os fazendeiros. Estudos 

realizados observaram que o reúso agrícola fez diminuir significativamente o uso de 

água e o consumo de fertilizantes devido aos nutrientes presentes na água de reúso. 

(USEPA, 2004). 

Na Jordânia, as águas residuais tratadas correspondem a cerca de 25% da 

água disponível para irrigação. Embora a maior parte do reúso tenha ocorrido 

incidentalmente, o crescimento da indústria e o aumento da população 

impulsionaram a pressão sobre os mananciais hídricos decorrentes da ampliação 

dos serviços de abastecimento de água e tratamento de água. Estas condições 

criaram o ambiente propício para a revisão das práticas de reúso no país.  

Atualmente, estão sendo elaborados os regulamentos para a prática do reúso direto 

planejado da água, com o apoio de agências internacionais. Programas 

experimentais de reúso estão sendo implantados com a finalidade de verificar a 

viabilidade e a sustentabilidade da prática na Jordânia. (USEPA, 2004). 
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A Arábia Saudita tem na dessalinização da água do mar uma importante 

fonte de água para o país.  O custo energético relativo ao uso desse manancial faz 

da água de reúso um recurso ainda mais valioso em um país com extremo déficit 

hídrico.  Assim sendo, a água de reúso é considerada uma alternativa desejável 

para atender as demandas de água. Estima-se que seria viável o aproveitamento de 

40% dos efluentes tratados. Os regulamentos exigem tratamento e parâmetros de 

qualidade de efluente mais rígidos do que os recomendados pela OMS para a 

irrigação irrestrita. Atualmente, a autoridade em água e esgoto da região de Riyadh 

estabeleceu a exigência de tratamento terciário para a aplicação em reúso agrícola 

de água. 

A Índia é o segundo país mais populoso do mundo e cerca de 80% dos 

efluentes domésticos e industriais produzidos é lançado, sem tratamento, nos rios 

devido à falta de infraestrutura e recursos para o tratamento. Apesar de haver 

autoridades irrigação e gestão das águas responsáveis pela qualidade da água, bem 

como a sustentabilidade do seu uso, águas servidas de grandes cidades indianas 

como Nova Deli, Mumbai, Bangalore, kolkata, Hyderabad e Ahmedabad, lançadas 

em corpos d’água, compõem boa parte das vazões de rios e são empregadas no 

cultivo de cereais, vegetais, flores, forrageiras, florestas plantadas, irrigação de 

parques e jardins e aquicultura. Desta forma, o reúso indireto não planejado é 

habitual em todo o país, implicando em sérios problemas para a saúde pública e o 

meio ambiente. Contraditoriamente, o reúso direto planejado enfrentou resistência 

de agricultores que consideravam o esgoto tratado sujo. Face à escassez de água, 

essa percepção mudou, gerando um grande interesse desse público em relação à 

água de reúso (BHAMORIYA, 2007).   

Não existe ainda uma lei nacional que defina os parâmetros para o reúso de 

água e controle os níveis de tratamento para o reúso. Como resultado, doenças 

gastrointestinais são frequentes entre os agricultores, além da diminuição 

progressiva da fertilidade dos solos.  Para os agricultores que têm direito de acesso 

a qualquer água que corra nos rios, a garantia de vazão nos rios proveniente dos 

lançamentos de esgotos se configuram como uma vantagem, apesar dos problemas 

associados a essa situação. Desta forma, os sistemas de reúso direto planejado que 

impedem os lançamentos nos rios não são bem aceitos pelos agricultores que 

deixam de ter acesso a essa vazão, considerada como um direito adquirido 
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(MEKALA et al., 2008). Por outro lado, algumas experiências de aplicação de esgoto 

bruto, que já duram mais de 15 anos, têm contribuído para a melhoria da estrutura 

do solo e o aumento dos teores de nutriente e carbono orgânico, sem que tenham 

sido relatados efeitos adversos de acumulação de substâncias tóxicas (SCOTT et 

al., 2000). 

Em Israel, o reúso de águas servidas é uma prioridade nacional.  Esta 

situação é devida à combinação de condições climáticas severas, poluição e uma 

população concentrada em áreas urbanas.  O reúso em Israel é, basicamente, para 

a agricultura irrigada, ocorrendo em sistemas de grande escala. Em 2000, mais de 

65% de todos os esgotos municipais eram usados na agricultura, havendo planos de 

se chegar a 90% na década seguinte. Essa é a única maneira efetiva desse país 

lidar com um balanço de água que tende ao negativo. O reúso de água integra a 

gestão de recursos hídricos de tal modo que efluentes tratados são armazenados 

em reservatórios superficiais a fim de suprir o déficit de água dos períodos secos. 

Essa prática tem a vantagem de contribuir para a melhoria de qualidade do efluente 

(FRIEDLER, 2000). 

Os parâmetros para reúso de água foram propostos pelo Ministério de Meio 

Ambiente de Israel, exigindo altos níveis de tratamento de efluentes, incompatíveis 

com os padrões utilizados anteriores a 2005.  Os valores recomendados dos 

parâmetros microbiológicos e químicos foram definidos para minimizar danos 

potenciais à água, flora e solo, como também à saúde humana. É objetivo de Israel 

tratar 100% dos efluentes gerados no país de acordo com os parâmetros propostos 

a fim de viabilizar a prática segura de reúso de água. (INBAR, 2007). Neste país, 

surveys realizados demonstraram que a aceitação do reúso agrícola tem uma 

relação direta com a escassez de água percebida pela população.  O grau de 

contato mostrou uma relação inversa: quanto menor o contato com o efluente 

percebido pela população, maior a aceitação do reúso (FRIEDLER et al., 2006). 
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3.3 O REÚSO DE ÁGUA NA AUSTRÁLIA 

 

 

A Austrália é o mais seco dos continentes povoados da Terra, com cerca de 

23 milhões de habitantes, sofre com a baixa disponibilidade de água em boa parte 

do país e secas periódicas que afetam as condições de produção agrícola e a vida 

nas cidades. O reúso de água tem sido uma importante fonte complementar de 

água, devendo, nos próximos anos, contribuir para o atendimento de até 11% da 

demanda de água. Desta forma, tem crescido bastante o reúso urbano de água na 

Austrália. Reconhece-se que as atuais tendências de consumo de água são 

insustentáveis e que será necessário adotar novas medidas de gestão de água que 

contemplem, não apenas a gestão da oferta de água. Mas também a gestão do 

consumo e a adoção de práticas de conservação dos recursos hídricos, nas quais se 

insere o reúso de água (USEPA, 2004). 

Foi apenas a partir da década de 1970, que efluentes tratados de esgoto 

passaram a ser reconhecidos como uma nova fonte de água a ser explorada. Após 

uma intensa seca nos anos 1972 a 1973, o governo de Vitória (Estado no sul do 

país) incluiu o uso de efluentes tratados na gestão de recursos hídricos, criando um 

comitê para investigar práticas de irrigação com esse tipo água e a recomendação 

de elaboração de legislação tratando do tema, que foi promulgada em 1978, 

contendo padrões microbiológicos. Para elaboração destas diretrizes, foram 

realizadas extensas investigações sobre o risco biológico do reúso de água em 

diversos tipos de cultivo, a fim de determinar os riscos para a saúde humana desta 

prática. (BARKER et al., 2011). 

O Programa Australiano de Conservação e Reúso iniciou em 2003, definindo 

as base de um programa comum para o avanço das práticas de reúso no país. Os 

resultados apresentados no relatório de 2004 incluíam os mais variados aspectos 

desde projetos urbanísticos apropriados à conservação da água, a questões 

relativas à aceitação social e riscos ambientais. Na Austrália, a prática de reúso 

planejado já existe desde o início do século XX, sendo usualmente, regulada a nível 

local e estadual.  O Programa nacional é um avanço na consolidação adequada do 

reúso como prática de conservação da água (DILLON, 2004). 
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Na Austrália, o reúso de água tende a ser bem aceito socialmente, o que não 

significa que qualquer projeto de reúso será acolhido.  A comunicação com a 

sociedade e a confiança nas autoridades sanitárias têm sido, como em outras 

regiões, os fatores determinantes para a aceitação do reúso (PO et al., 2003).   

 

 

3.4 O REÚSO DE ÁGUA NA AMÉRICA DO SUL 

 

 

Na América do Sul o reúso indireto de água tem sido realizado de forma 

incidental, não planejada, como resultado do lançamento de efluentes sem 

tratamento em rios e cursos d’água.  No entanto, o avanço nas políticas de 

saneamento e consequente instalação de sistemas de tratamento de esgoto, e a 

crescente pressão sobre os mananciais hídricos têm levado à consideração do 

reúso direto como uma alternativa viável para o aumento da oferta de água em 

atividades com menor exigência de qualidade que o abastecimento humano. A 

Argentina é um exemplo dessa situação: o reúso indireto tem ocorrido desde o início 

do século XX, como o crescimento das cidades.  Atualmente, a Argentina emprega 

as recomendações da OMS para reúso de efluentes tratados de esgoto.  O maior 

sistema de reúso neste país está localizado na região do Mendoza, que sofre com o 

clima árido, próxima ao flanco ocidental da cordilheira dos Andes, utilizando 160.000 

m3.dia-1, tratado em um grande sistema de lagoas, com uma área total de 290 ha, 

em acordo com as recomendações da OMS para irrigação irrestrita. Em conjunto 

com outros sistemas de tratamento, são responsáveis pela irrigação de cerca de 

3.600 ha de vinhedos, oliveiras, forrageiras, frutíferas e florestas.(USEPA, 2004). 

No Peru, o reúso com esgoto bruto tem sido realizado no cultivo de vegetais, 

forrageiras, algodão e florestas, entre outros.  Mesmo o efluente tratado é de baixa 

qualidade para irrigação. No entanto, sistemas para tratamento, desinfecção e 

posterior reúso estão em implantação e deverão estar em plena operação até 2012.  

Desta forma, deverão ser irrigados cerca de 10.000 ha nos arredores de Lima e de 

outras regiões populosas do país (USEPA, 2004). Situação semelhante ocorre na 
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Bolívia, onde o reúso indireto ocorre em quase todas as áreas rurais e periurbanas, 

com sérias implicações sobre a saúde pública. A escassez de água e a constância 

da presença dos efluentes de esgoto são as principais razões para a persistência da 

prática do reúso indireto não planejado. A situação de Cochabamba é emblemática 

desta questão: a irrigação de culturas de vegetais e forrageiras é realizada com 

água de rios e córregos poluídas pelo lançamento, sem tratamento, de efluentes 

domésticos e industriais contendo altas concentrações de patógenos, metais 

pesados e sais.  Esta situação tem levado à degradação e perda de fertilidade dos 

solos, assim como a sérios problemas de saúde pública. (HUIBERS, F. P. et al., 

2007). 

 

 

3.5 O REÚSO DE ÁGUA NOS ESTADOS UNIDOS 

 

 

A primeira regulação para o reúso de água para irrigação nos EUA foi 

elaborada em 1918, sendo considerada bastante abrangente em termos de saúde 

pública. O primeiro sistema de reúso de água foi implantado nos EUA em 1926 no 

Parque Nacional do Gran Canyon, onde, pela primeira vez, efluentes tratados foram 

usados para descarga de vasos sanitários, irrigação de gramados, sistemas de 

resfriamentos e aquecimento.  Em 1929, foi implantado na Califórnia, na cidade de 

Pomona um projeto para irrigação de gramados e jardins com água de reúso; em 

São Francisco,  desde de 1932, água de reúso tem sido usada na irrigação de 

gramados e nos lagos ornamentais do Parque da Ponte de Golden Gate. (European 

Commission, 2005). 

Desde então, a Califórnia tem promovido o reúso planejado de água para 

irrigação, usos industriais e municipais, recarga de aquíferos e, também, o reúso 

potável. Os critérios de reúso de água da Califórnia, que têm sido copiados em todo 

o mundo, foram revistos neste estado no ano 2000.  Os critérios para reúso de água 

dependem do grau de tratamento, do tipo de reúso e do método de irrigação 

empregado.  Desta forma, o reúso irrestrito (todos os usos não potáveis), com 
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irrigação superficial, por aspersão ou por gotejamento, é permitido apenas quando o 

efluente passa por tratamento terciário e desinfecção, enquanto efluentes que 

passam apenas por tratamento secundário, sem desinfecção, podem apenas ser 

usados em cultivos restritos como forrageiras (exclusivamente para alimentação 

animal), pomares e vinhedos, alimentos consumidos após processamento e cultivos 

não alimentares, com irrigação superficial ou por gotejamento. (European 

Commission, 2005). 

A United States Environment Protection Agency (USEPA) (Agência de 

Proteção Ambiental dos EUA) apresentou a primeira versão do documento intitulado 

Guidelines for Water Reuse (Diretrizes para Reúso de Água) em 1992, 

posteriormente atualizado em 2004.  Nele encontram-se os requisitos exigidos pelo 

Estado para tratamento e reúso de águas servidas, bem como as questões de maior 

relevância no tema, como: demandas de água e principais oportunidades de reúso; 

substituição de fontes; tipos de aplicação das águas de reúso; estudos de caso; e 

questões técnicas e legais que afetam o reúso de água. Destaca-se que, nos EUA, 

os requisitos para reúso de água variam bastante entre os diversos estados. No 

caso do reúso agrícola, o cultivo de alimentos com água de reúso é proibido em 

alguns estados.  Em outros esta prática é aceita apenas para alimentos que vão ser 

processados antes de serem consumidos.  Outros estados, como é o caso da 

Califórnia (apresentado anteriormente), Flórida e Hawaii apresentam exigências 

relacionando o tipo de irrigação, o cultivo e o grau de tratamento do efluente.  

(USEPA, 2004). 

Contudo, nos Estados Unidos, o reúso é praticado em grande escala e tende 

a crescer em uma taxa estimada em 15% ao ano.  Os estados que mais fazem 

reúso são a Califórnia, em primeiro lugar, seguido da Flórida, Texas e Arizona.  No 

total, 27 estados estão realizando algum tipo de reúso. Um exemplo de reúso 

agrícola é o projeto que em Monterey, Califórnia, vem irrigando plantações de 

vegetais como: alcachofras, alface, couve-flor, brócolis, etc, desde 1998, cujo 

monitoramento afirmou a segurança desta prática (USEPA, 2004). 

A experiência internacional, baseada em estudos desenvolvidos em diversos 

países demonstra que os principais fatores que influenciam a atitude, positiva ou 

negativa, da sociedade em relação ao reúso são: 
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– Grau de contato humano com a água de reúso: ou seja o reúso potável 

tende a apresentar maior rejeição que o reúso agrícola. Por sua vez, a 

aceitação do reúso de água em cultivos não alimentares, ou de 

alimentos que passam por processos industriais é maior que de 

alimentos consumidos crus. 

– Atributos da água de reúso, tais como cor, odor e qualidade 

microbiológica influenciam a adoção da prática de reúso. 

– Atitudes em relação a projetos ainda não implantados tendem a ser 

diferentes das baseadas na experiência. 

– Variáveis sócio-demográficas como sexo, idade, nível de educação, 

nível de renda podem influenciar a atitude de consumidores e 

agricultores.   

– Grau de confiança nas autoridades governamentais e nos serviços de 

saneamento. 

– Percepção de integridade do sistema – transparência e boa 

comunicação. 

– Preço justo da água de reúso (HURLIMANN, 2008). 

Estes fatores foram verificados em situações diversas em diferentes países. A 

forma como eles se manifestam depende de características culturais e 

socioeconômicas locais, bem como das características do sistema de reúso proposto 

ou implantado (HURLIMANN, 2008).  

As experiências internacionais levantadas demonstram que apesar de alguns 

resultados contraditórios, o reúso da água pode ser sustentável, isto é: seguro para 

saúde pública e o meio ambiente, aceitável para a sociedade e capaz de gerar 

benefícios. Para tanto depende de: estruturas legais e institucionais bem definidas e 

reconhecidas pela sociedade; monitoramento constante; transparência na relação 

com as comunidades envolvidas; e sistemas robustos de saneamento que possam 

dar conta dos riscos envolvidos.  
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3.6 O REÚSO DE ÁGUA NO MÉXICO 

 

 

O reúso de água no México é uma prática centenária. No estado de Hidalgo, 

cerca de 45.000 ha têm sido irrigados com esgoto bruto, resultando por muito tempo 

na viabilização da agricultura nessa Região Semiárida, com solos pobres e pouco 

produtivos.  O reúso dos esgotos produzidos na Cidade do México gerou uma vazão 

constante de água e nutrientes que não apenas contribuiu para o crescimento da 

agricultura, mas também se apresentou como uma alternativa barata de disposição 

desses efluentes gerados. Os bons resultados obtidos resultaram em uma atitude 

positiva da população em relação ao reúso. Todavia, a manutenção dessa prática 

põe em risco, nessas condições, a saúde da população e o meio ambiente 

ameaçando a continuidade desse mesmo sistema por ela gerado. Por essa razão, 

novas políticas de saneamento têm abordado o reúso de um ponto de vista que 

busca conciliar os interesses das comunidades que se beneficiam do reúso com 

normas de qualidade que garantam maior segurança.  

 

 

3.6.1 O México 

 

 

Localizado entre os EUA e a América Central, entre o Mar do Caribe, o Golfo 

do México e o Oceano Pacífico, o México (Figura 2) é um país de grandes 

proporções, com área territorial de 1.972.550 km2, o que corresponde a quase 25% 

da área do Brasil. De relevo, muito acidentado, este país é entrecortado por 

montanhas, vulcões, vales, planaltos e planícies. Esta configuração, em conjunto 

com a localização geográfica, favoreceu a existência de uma grande variedade 

climática em que se destacam o clima árido de deserto, ao norte do país, e o clima 

semiárido na região central, nos planaltos localizados entre as cadeias montanhosas  

(Encyclopædia Britannica, 2012).  
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Figura 2: Mapa de localização do México 

Fonte: Encyclopædia Britannica, 2012 
 

A população atual (estimada em 2010) é de aproximadamente 112 milhões de 

habitantes, concentrando-se muito em torno da capital, Cidade do México, na qual 

vive cerca de 20% da população do país, que tem uma taxa de urbanização da 

ordem de 77% (Encyclopædia Britannica, 2012).  No início do século XX, a 

população total do país estava na casa dos 13 milhões de habitantes e a da Cidade 

do México tinha 300.000 habitantes. Este notável crescimento foi impulsionado por 

todo o desenvolvimento científico e tecnológico ocorrido no mundo durante esse 

período, que no México foi acompanhado pela multiplicação da produção de 

petróleo. Esta combinação de fatores provocou um grande crescimento econômico 

no país até o final da década de 1970, que não foi acompanhado pelo 

desenvolvimento mais amplo da população, mas por uma intensa concentração de 

renda. A partir de 1981, o crescimento deu lugar a uma grave crise econômica 

provocada pela queda dos preços do petróleo.  Desde então, outros momentos de 

crescimento e recessão têm se alternado. (SÁNCHEZ et al., 1989). 

O México se destaca pelas civilizações pré-colombianas, como os Olmecas, 

Toltecas, Zapotecas, Maias e Astecas, que ocupavam o território onde está situado 

o país até a invasão espanhola.  A população do México no início do século XVI, 

antes da colonização, é estimada entre 11 e 25 milhões habitantes. Cem anos 

depois, em 1605, a população nativa estava reduzida a 5% deste total. 

Considerando-se a estimativa mais conservadora de 11 milhões, a população 
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mexicana levou três séculos para se recuperar, em termos numéricos, da catástrofe 

que foi a conquista espanhola do México (SÁNCHEZ et al., 1989).  

A economia mexicana tem se desenvolvido fortemente desde a década de 

1990 a partir da firmação de acordos comerciais com os EUA e Canadá, a exemplo 

do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (North American Trade 

Agreement, NAFTA), em vigor desde 1994. Atualmente, o México tem o 13º maior 

PIB mundial e faz parte da Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD). O México é o sexto produtor mundial de petróleo, possui uma 

importante indústria automotiva, produz também componentes tecnológicos. Por 

outro lado, 44% da população vive em situação de pobreza moderada a extrema.  A 

pobreza tem sido um problema persistente no México e o declínio dos níveis desses 

indicadores não tem sido proporcional ao crescimento da economia.  A crise 

econômica americana tem tido um forte impacto no México, sobretudo considerando 

que as remessas de dinheiro (US $ 21 bilhões em 2010) dos mexicanos que 

imigraram para os EUA respondem pela segunda entrada de moeda estrangeira do 

país, sendo menor apenas que a receita das exportações de petróleo. Esta situação 

contribuiu para o agravamento da pobreza no país (PALMA, 2005 e US, 2011). 

O setor agrícola responde, no México, por 5% do PIB e emprega 13,7% da 

força de trabalho. A importância da agricultura na economia tem caído 

consistentemente desde 1970, mas ainda emprega um número substancial de 

trabalhadores, ainda que a maior parte na agricultura de subsistência.  O México 

permanece como um dos maiores produtores agrícolas mundiais, destacando-se 

com o primeiro lugar na produção de: abacates, cebolas, limões e sementes de 

girassol. Problemas estruturais que incluem a falta de infra-estrutura e linhas de 

crédito limitam o crescimento nesse setor. O sistema de produção comunitária e a 

agricultura de subsistência, com propriedades de até 5 ha, tendem a ficar fora da 

economia formal, não gerando renda suficiente para os agricultores, que têm 

procurado outras oportunidades de emprego (WORLD BANK, 2012).  
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3.6.2 Usos dos Recursos Hídricos  

 

 

O México enfrenta problemas recorrentes de balanço negativo entre 

demandas e disponibilidades hídricas.  Sua ocupação e desenvolvimento territorial 

ocorreram de tal forma que as regiões de clima úmido e água abundante são pouco 

povoadas, enquanto que as com maior desenvolvimento econômico e concentração 

populacional sofrem com a escassez de água. O rápido crescimento urbano e 

industrial tem piorado bastante a situação hídrica no México, ocasionando conflitos 

entre os diversos setores que usam água.  O lançamento de esgotos domésticos e 

industriais não tratados nos fragilizados cursos d’água compromete a qualidade da 

água, agravando a carência desse recurso em regiões semiáridas do México 

(MESTRE, 2001). O México tem sérios problemas de disponibilidade de água 

relacionados, em primeiro lugar, às suas condições climáticas (70% do país é árido 

ou semiárido), e também a degradação dos corpos d’água e o crescimento mal 

planejado de demandas.  Por esses motivos, o reúso é uma prática antiga bastante 

difundida no país (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 2005).  

A partir da promulgação da Constituição Nacional em 1917, ficou estabelecido 

que a água é propriedade da Nação Mexicana e deve ser administrada pelo 

Governo Federal, não podendo ser privatizada.  Em 1926, a Lei Federal de Irrigação 

foi publicada e Comissão Nacional de Irrigação criada. A água tinha um papel 

estratégico na promoção do desenvolvimento regional. Em 1946, a Secretaria de 

Recursos Hidráulicos, responsável por irrigação e gestão de rios foi criada. A partir 

de 1947, Comissões para a gestão de bacias hidrográficas começaram a ser 

criadas, nos moldes das existentes no EUA, a fim de promover desenvolvimento na 

área dos recursos hídricos.  Estas comissões foram desmanteladas em 1977. Em 

1989, Comissão Nacional da Água (CONAGUA) foi criada como única autoridade 

federal em água. Dentre as suas responsabilidades estão alocação de água e 

cobrança de taxas pelo uso da água e lançamento de efluentes, além do 

planejamento, construção e operação de infraestrutura hidráulica. A Lei Nacional da 

Água foi promulgada em 1992 fortalecendo o papel do CONAGUA, sendo 

estabelecidas as estruturas legais para a criação de conselhos de gestão de bacia 
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hidrográfica. Foram também criados “mercados da água” permitindo a transferência 

de outorgas de água entre os usuários (SANCHEZ, 1989 e MÉXICO, 2010). 

O território do México foi dividido a partir de 1997em treze Regiões 

Hidrológicas Administrativas, RHA (Figura 3 e Quadro 4), formadas por 

agrupamentos de bacias hidrográficas, consideradas como unidades básicas de 

gestão dos recursos hídricos, respeitando sempre os limites municipais (MÉXICO, 

2010).  

 

Figura 3: Delimitação de regiões hidrológicas administrativas - México 

Fonte: México, 2012. 
 
 

Regiões Hidrológicas Administrativas – RHAs 

I. Península de Baja California (Mexicali, Baja California). 

II. Noroeste (Hermosillo, Sonora). 

III. Pacífico Norte (Culiacán, Sinaloa). 

IV. Balsas (Cuernavaca, Morelos). 

V. Pacífico Sur (Oaxaca, Oaxaca). 

VI. Río Bravo (Monterrey, Nuevo León). 

VII. Cuencas Centrales del Norte (Torreón, Coahuila). 

VIII. Lerma Santiago Pacífico (Guadalajara, Jalisco). 

IX. Golfo Norte (Ciudad Victoria, Tamaulipas). 

X. Golfo Centro (Jalapa, Veracruz). 

XI. Frontera Sur (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas). 

XII. Península de Yucatán (Mérida, Yucatán). 

XIII. Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala (México, Distrito Federal). 
Quadro 4: Regiões Hidrológicas Administrativas – RHAs 

Fonte: México, 2012. 
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Considerando-se o período de 1971 a 2000, a precipitação média anual no 

país é de 760 mm. Sendo que cerca de 70% da precipitação tende a acontecer entre 

os meses de junho e setembro (Figura 4). Espacialmente, ocorre também uma 

grande variação na precipitação (Figura 5 eFigura 6) (MÉXICO, 2012).  

 

 

Figura 4: Precipitação normal mensal no México. 

Fonte: México, 2010 
 
 

 

Figura 5: Médias de precipitação anual por RHA . 

Fonte: México, 2010 
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Figura 6: Distribuição espacial de precipitações no México . 

Fonte: México, 2010 

 

No México, o principal uso da água é a irrigação agrícola, que responde por 

77% do consumo total, seguida por abastecimento com 14%, termoelétricas com 5% 

e indústrias com  4%.  Esta distribuição tende a variar no território mexicano. Sendo 

que a RHA com maior consumo de água a VIII (Lerma-Santiago- Pacífico), o maior 

consumo para em termoelétricas a IV (Balsas) e a com maior consumo para 

abastecimento a RHA XIII (Vale do México). Donde, pode-se observar a 

concentração do consumo em torno do Distrito Federal. O México tem uma 

infraestrutura que permite a irrigação de 6,5 milhões de hectares (MÉXICO, 2010).  

O abastecimento de água, bem como a coleta e tratamento de esgotos são 

responsabilidades das municipalidades, no México. Considera-se que o 

abastecimento de água já atende 97% da população mexicana.  O atendimento da 

coleta de esgotos também se encontra na casa dos 79%, mas o tratamento 

apresenta uma situação diferente.  Para o ano de 2008, havia 1.833 estações de 

tratamento de esgotos em operação, tratando 83,6 m3/s, o corresponde a 40% dos 

208 m3/s coletados (MÉXICO, 2010). 
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3.6.3 A Norma Mexicana para Reúso de Água 

 

 

A regulação da qualidade das águas foi introduzida no arcabouço legal 

mexicano a partir de 1971, com a criação da Lei Federal para Prevenir e Controlar a 

Contaminação Ambiental. A base dessa regulação foi o conceito de limite de carga 

poluente do corpo d’água receptor.  Em 1988, a Lei Geral do Equilíbrio Ecológico e 

Proteção do Meio Ambiente estabeleceu limites de concentração por categoria de 

uso da água para os diversos corpos receptores: rios, lagos e reservatórios, águas 

costeiras, solo e áreas úmidas. Em 1992, a Lei das Águas Nacionais fortaleceu o 

sistemas de multas para violações das normas de qualidade de água (SCOTT et al., 

2000).. 

A Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, que estabelece os limites 

máximos permissíveis de contaminantes microbiológicos e químicos nas descargas 

de águas residuais em águas e bens nacionais foi promulgada em janeiro de 1997.  

Esta norma tem como objetivo proteger a qualidade das águas e possibilitar os seus 

usos, sendo de observância obrigatória para os responsáveis pelos lançamentos. A 

NOM-003-ECOL-1997, por sua vez, tem como objetivo estabelecer os limites 

máximos permissíveis de contaminantes para águas residuais tratadas que sejam 

usadas em serviços ao público, a fim de proteger o meio ambiente e a saúde da 

população (MÉXICO, 2009). Os Quadro 5 e Quadro 6 abaixo apresentam os 

parâmetros microbiológicos das duas normas. 

 

Irrigação Coliformes termotolerantes 
(unidades /100ml) 

Ovos de helminhtos / L 

Restrita 1.000m-2.000d ≤5 
Irrestrita  240m-2.000d ≤1 
m=média geométrica mensal; d=média geométrica diária 

Quadro 5: Parâmetros da NOM-001-ECOL-1996 para uso na agricultura 

Fonte: MÉXICO, 2009 
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Tipo de serviço público Coliformes 

termotolerantes 
(unidades /100ml) 

Ovos de helminhtos / L 

Com contato indireto ou ocasional 1.000 ≤5 
Com contato direto 240 ≤1 
m=média geométrica mensal; d=média geométrica diária 
Quadro 6: Parâmetros da NOM-003-ECOL-1997 para uso na agricultura 

Fonte: MÉXICO, 2009 

 

Estas normas foram elaboradas com a finalidade de estabelecer metas de 

qualidade de lançamento de efluentes factíveis, considerando as tecnologias e 

recursos disponíveis nos municípios mexicanos, como também facilitar a 

fiscalização. Os limites impostos foram definidos de forma a serem suficientes para 

proteger os grupos de riscos, mas de forma a serem compreensíveis ao público em 

geral e viáveis, mas que contribuam para a redução da contaminação microbiológica 

e química de corpos hídricos (PEASEY et al., 2000).  

A partir da promulgação das referidas normas, tem havido um esforço por 

parte das diversas esferas de governo, em se alcançar as metas definidas em 

relação aos critérios de qualidade para o reúso de efluente de esgotos.  As taxas de 

tratamento de esgoto têm avançado significativamente, mas ainda encontram forte 

oposição dos agricultores que consideram que o tratamento dos efluentes retira 

nutrientes indispensáveis à agricultura.  Cabe lembrar que, se por um lado o reúso 

apresenta excelentes resultados sob o ponto de vista econômico, social e 

agronômico, por outro, não se trata do resultado de ações planejadas. Pelo 

contrário, tem sido o efeito de um modelo que pretendia simplesmente expulsar os 

efluentes de esgotos da Cidade do México (DF) para o vale abaixo sem nenhum 

planejamento. Independentemente do debate a respeito dos riscos relativos ao 

reúso, há um consenso na sociedade mexicana quanto à sua necessidade face ao 

crescente déficit hídrico (JIMENEZ e ASANO, 2008). 
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3.6.4 O Reúso de Água  

 

 

A irrigação com esgotos é, atualmente, uma prática comum em todo o país, 

que até 1995 utilizava esgoto bruto (sem tratamento), tanto esgotos domésticos 

quanto industriais, sem distinção e sem qualquer controle sanitário. Estima-se que 

no ano de 2008 foram reutilizados 160 m3/s de efluentes de esgoto em todo o 

México. A principal atividade a se beneficiar do reúso é a irrigação.  O reúso em 

indústrias e termelétricas também ocorre, mas em menor proporção (MÉXICO, 

2010).   

O reúso de águas para irrigação agrícola teve origem na construção de uma 

saída para as águas residuais do Vale do México. A partir de 1890, iniciou-se o 

aproveitamento destas águas para irrigação de cereais, hortaliças e alfafa na região 

do Vale do Mezquital, na municipalidade de Tula (Estado de Hidalgo), a cerca de 

100 km da Cidade do México.  Esta enorme área de irrigada com efluentes de 

esgoto acredita-se ser a maior no mundo, abrangendo uma área de cerca de 90.000 

ha, utilizando 45 m3/s de efluentes não tratados da capital, Cidade do México.  Este 

aproveitamento não planejado, indireto e sem critérios tem contribuído para a 

recarga de aquíferos utilizados para o abastecimento de água potável de uma 

população de 300.000 habitantes, o que representa um benefício aparente, mas que 

é acompanhado de grandes riscos à saúde pública e ao meio ambiente (SCOTT et 

al., 2000).  

O Vale do Mezquital é uma pequena região do estado de Hidalgo, localizado 

no Vale do México, por onde passam os canais de deságue de esgoto da Cidade do 

México que se conectam ao rio Tula.  No Vale do México, está localizada a Cidade 

do México.  Esta região, com 116 municípios, possui 21 milhões de habitantes, com 

96% de urbanização. O abastecimento de água e a coleta de esgoto atendem 97% 

da população.  Neste estado, o consumo para abastecimento se aproxima do 

consumo para irrigação, respectivamente, 45% e 48%. O estado de Hidalgo 

compreende 84 municípios, com população total de 2.415.384 habitantes, com 46% 

na área rural.  Em relação ao saneamento básico, a cobertura de abastecimento 
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humano é de 87% e de coleta de esgoto de 79%.  Em Hidalgo, a agricultura 

responde por 86% do consumo (MÉXICO, 2010). 

A irrigação com esgoto cumpre dupla função: suprir a escassez de água; e 

fertilizar os solos, muito pobres em muitas das regiões semiáridas e áridas do país.  

Por isso, esta tem sido uma solução muito bem aceita por agricultores a despeito 

dos riscos envolvidos: em culturas básicas como milho, o aumento de produtividade 

com esgoto bruto chega a ser de 150%, se comparado à irrigação com água, como 

pode ser visto no Quadro 7 abaixo (MALVAUX, 2002 e JIMENEZ et al., 2004).  

Cultivo 
Produtividade por ha 

Irrigação com esgoto 
não tratado 

Irrigação com água 
natural 

Aumento da colheita 

Milho  5 2 150 % 
Cevada 4 2 100 % 
Tomate  35 18 94 % 
Aveia  22 12 83 % 
Chili (pimentas) 12 7 71 % 
Quadro 7: Aumento de produtividade devido à aplicação de esgotos brutos na agricultura no 
Vale do Mezquital. 

Fonte: Jimenez et al., 2004. 

 

De uma maneira geral, no México, o reúso é uma prática aceita e promovida 

pelos organismos e instituições encarregados da gestão de recursos hídricos. No 

entanto, o modelo de reúso sem tratamento apresenta graves problemas.  O 

primeiro deles, já citado, é o risco à saúde tanto de seres humanos quanto animais, 

seja por ingestão de alimentos ou pelo contato direto com os efluentes. O esgoto 

doméstico apresenta o risco das patogenias infecto-contagiosas.  Essa prática tem 

tido forte impacto sobre a saúde das famílias dos agricultores, que sofrem com uma 

maior incidência (até dezesseis vezes maior que a média da população) de doenças 

provocadas por helmintos (Ascaris lumbricoides) e de diarreias, principalmente entre 

crianças menores que 5 anos. Estas doenças do trato gastro-intestinal estão entre 

os maiores problemas de saúde pública no mundo, que representam um impacto 

significativo sobre a qualidade de vida da população afetada (BLUMENTHAL, 2001).   

Para os usuários agrícolas, as águas negras (esgoto não tratado) são 

importantes pelo seu alto conteúdo de nutrientes (como nitrogênio e fósforo), apesar 

dos riscos envolvidos (CIRELLI, 2003).  Ainda em 2009, estima-se que no México, 
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350.000 ha fossem irrigados utilizando 160 m3/s de esgotos municipais (mais algum 

esgoto industrial) não tratados (MÉXICO, 2010). 

A irrigação com efluentes não tratados de esgotos, sobretudo quando há 

contribuição industrial, tende a favorecer a concentração de produtos químicos 

perigosos no solo e, por consequência, nas plantas, que se concentram na cadeia 

alimentar.   De acordo com estudos realizados, as concentrações de arsênio e 

mercúrio ainda são baixas, chumbo apresenta níveis abaixo dos máximos 

permissíveis nos critérios europeus, cádmio já está no meio da faixa de teores 

máximos permitidos. O teor de chumbo deve alcançar o máximo permitido em 

alguns anos. A presença de boro, por sua vez, está associada ao aumento de 

salinidade de alguns solos.  Pode-se observar, desta forma, um crescimento dos 

riscos da irrigação com o esgoto bruto (LUCHO-CONSTANTINO et al., 2005). 

Apesar dos riscos, os resultados positivos na agricultura, consolidados ao 

longo de um século, construíram uma preferência pela irrigação com águas residuais 

(CORTÉS et al., 1997). No entanto, é evidente que esta prática apresenta riscos 

muito elevados, seja para a população de agricultores e consumidores, ou para o 

meio ambiente.  Embora atualmente os resultados agrícolas sejam muito atraentes, 

em pouco tempo as condições do solo podem começar a deteriorar colocando em 

risco a subsistência da agricultura local.  É também inaceitável a manutenção 

desses níveis de risco para a saúde da população, sendo indispensável o avanço 

nas políticas de saneamento que veem sendo propostas pelo governo. Deve-se 

ressaltar, no entanto, a importância socioeconômica e ambiental desta prática para 

um país com as características do México, o que significa perseguir o objetivo de 

adequar a prática atual do reúso de água ao modelo de segurança proposto pelo 

seu próprio governoEmbora ainda não tenha sido observada uma associação entre 

o uso agrícola de esgotos não tratados e o aumento de doenças infecciosas, esta 

prática expõe toda a população ao risco de doenças graves como cólera e febre 

tifoide.  (ARREGUIN-CORTÉS et al., 2008, BLUMENTHAL, 2001 e JIMENEZ e 

ASANO, 2008).  
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4 METODOLOGIA  

 
 

O racionalismo, introduzido por Descartes na filosofia moderna, tem na 

dedução racional o componente estruturante da metodologia científica ocidental, 

tornando a razão uma faculdade autônoma, como veículo de análise e entendimento 

do real. Esse paradigma encontra-se atualmente sob forte crítica, principalmente por 

não considerar a subjetividade, aspecto reconhecido como essencial às ciências 

sociais e, em certa medida, também às ciências da natureza. Recorrendo aos 

teóricos do racionalismo, Santos (1987) traz à memória os fundamentos do 

distanciamento e do estranhamento do discurso científico em relação ao discurso do 

senso comum. Torna-se necessário transformar a ciência, de um objeto estranho, 

distante e incomensurável com a nossa vida, num objeto familiar e próximo que, não 

falando a língua de todos os dias, é capaz de nos comunicar os seus objetivos, os 

seus limites, o que realiza aquém e além deles. Compreender a ciência é 

compreendê-la enquanto prática social de conhecimento.   

A percepção sobre o reúso de água se constitui em um objeto com caráter 

subjetivo. Procura-se, na verdade, compreender como o entendimento de 

determinados segmentos sociais a respeito de um tema que tem conteúdo técnico, 

mas envolve importantes aspectos culturais e sensoriais e que pode refletir na 

implementação dessa prática como política pública.  Mais especificamente, procura-

se responder a pergunta de pesquisa “De que forma a percepção de agricultores 

familiares da Região Semiárida, representados pela comunidade de agricultores do 

distrito de Santo Antônio (município de São Domingos – BA) e de formuladores de 

política de recursos hídricos, representados no Conselho de Recursos Hídricos 

Estadual, influencia positivamente ou negativamente a aceitação de reúso agrícola 

de efluentes tratados”.   

A pesquisa foi circunscrita temporalmente no momento atual, configurando-se 

um corte transversal. Espacialmente a pesquisa foi realizada na Região Semiárida 

da Bahia, na área de abrangência de projetos de pesquisa acadêmica em reúso, 
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realizados pela Universidade Federal da Bahia, com financiamento do CT-HIDRO e 

FAPESB, no município de São Domingos.  Como elemento de comparação, incluiu-

se o México – com características ambientais e socioeconômicas semelhantes –, 

onde, em contraste com o Brasil, o reúso está consolidado. A comparação com o 

México foi realizada em relação à pratica e ao arcabouço institucional. Da mesma 

forma, fez-se um levantamento ilustrativo das práticas de reúso em vários paises, 

buscando identificar elementos que contribuam para a análise. 

No modelo de análise elaborado, definiu-se como conceitos centrais a este 

estudo: Reúso de Água, onde está incluído o saneamento básico; Percepção Social, 

Gestão de Água e Saneamento; e Sustentabilidade.  Estes conceitos foram 

considerados sob as dimensões econômica, social, ambiental e político institucional, 

resultando nos indicadores listados no  Quadro 8 abaixo. Nesse sentido, buscou-se 

identificar no conteúdo dos documentos analisados e das respostas obtidas em 

entrevistas e questionários como esses indicadores se manifestam. 

A metodologia adotada partiu da realização de entrevistas semidirigidas com 

os dois grupos que integram a pesquisa.  A partir da análise preliminar dos 

resultados obtidos na primeira rodada de entrevistas como os agricultores familiares 

de Santo Antônio, foi elaborado um questionário dirigido, que foi aplicado ao restante 

do grupo de agricultores locais.  Complementarmente, foi realizada uma reunião com 

um grupo de agricultores sindicalizados da sede do município com a finalidade de 

corroborar os resultados obtidos no distrito de Santo Antônio. Com o grupo de atores 

formado por formuladores da política estadual de recursos hídricos, foram realizadas 

além das entrevistas semidirigidas presenciais, e entrevistas abertas a distância 

respondidas por e-mail.   
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 Quadro 8: Modelo de Análise resumido 

Fonte: Elaboração própria 

 

A afirmação de Heisenberg e Bohr citada por Santos (1987) de que “não é 

possível observar ou medir um objeto sem interferir nele, sem o alterar, e a tal ponto 

que o objeto que sai de um projeto não é o mesmo que lá entrou” (SANTOS, 1987, 

P. 25), relativa aos fenômenos descritos na mecânica quântica, aplica-se aos 

fenômenos sociais de forma exemplar. Como argumenta Santos (1987), caminha-se, 

CONCEITOS 
 

Reúso de Água Percepção Social  Gestão de 
Água/Saneamento 

Sustentabilidade 

 

DIMENSÕES  
 
Econômica Social  Ambiental Político-

Institucional 

PESQUISA 
Dados secundários 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados Primários 

INDICADORES 
 
 − Custos de tratamento de esgoto; 

− Custos de abastecimento; 

− Custos com tecnologia; 

− Custos com adubação; 

− Acesso a água; 

− Riscos à saúde;  

− Fatores emocionais e culturais; 

− Produção agrícola; 
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atualmente, para um paradigma científico em que as distinções entre os diversos 

campos da ciência são mais flexíveis, permitindo uma maior interferência entre si.  

Esse principio de Heisenberg, verdadeiro para o campo das ciências da natureza, se 

aplica de forma extremamente adequada na análise de aspectos propriamente 

subjetivos, particularmente na aplicação da técnica da entrevista, uma vez que a 

interação nesse processo de produção do conhecimento é inevitável.   

A entrevista é um instrumento de coleta de dados que tende a ser ao mesmo 

tempo desafiador e gratificante. É necessário que o pesquisador tenha sensibilidade 

pessoal, adaptabilidade, assim como capacidade de manter a entrevista dentro do 

roteiro de pesquisa (TROCHIM, 2006).  A entrevista pode ser uma conversa 

orientada por um objetivo claro, que deve ser claramente comunicado ao 

entrevistado, em que o pesquisador faz perguntas e ouve atentamente as respostas. 

A entrevista qualitativa difere das entrevistas padronizadas pela maneira como o 

entrevistado participa de forma ativa e verdadeira, contribuindo para dar maior 

significado às respostas, em oposição à atitude passiva do entrevistado que escolhe 

respostas prontas organizadas em um questionário fechado.  A entrevista qualitativa 

tem como objetivo obter interpretações e opiniões, não apenas relatar fatos 

(WARREN, 2001).  Entrevistas estruturadas semidirigidas ou dirigidas podem ser 

realizadas por meio de diferentes canais de comunicação, quer seja pessoalmente, 

por telefone, internet ou correio.  Entrevistas por e-mail podem ser classificadas 

como autoentrevistas ou questionários autoadministrados (SINGLETON e STRAITS, 

2001). 

A preparação para entrevistas inicia-se pela elaboração dos roteiros de 

entrevistas e questionários.  Babbie (1999) recomenda precisão e clareza na 

elaboração dos roteiros de entrevistas.  Este autor salienta a importância de ser 

conciso, evitar ambiguidades e perguntas que contenham negativas, assim como 

perguntas que conduzam a resposta.  Este é um aspecto que merece particular 

atenção devido à necessidade de se explicar, aos agricultores, do que se trata o 

reúso ante de se proceder as perguntas específicas sobre o assunto. 

A coleta das informações por meio da técnica da entrevista semi-estruturada 

foi escolhida por favorecer a relação intersubjetiva entre o pesquisador e os 

entrevistados, o que permite compreender melhor os resultados encontrados. O seu 



109 
 

objetivo é captar a percepção pessoal do entrevistado relativa ao assunto de 

interesse do estudo, neste caso o reúso agrícola de efluente tratado de esgoto.   

Com relação à percepção a respeito do reúso, buscou-se levantar como são 

vistos aspectos em relação ao reúso agrícola de água, listados como indicadores da 

pesquisa, buscando-se quantificar o nível de aceitação ou rejeição dessa prática e 

as circunstâncias em que ocorrem. 

Vaus (2002) e Babbie (1999) destacam como aspectos importantes da 

realização de entrevistas o cuidado com o vocabulário empregado, que deve ser 

compreensível para o entrevistado, e que também não deve conduzir o entrevistado 

para na direção de determinadas respostas que podem não ser verdadeiras. Nesse 

sentido, a definição dos instrumentos empregados é fundamental. Trochim (2006) 

afirma que se pode escolher um único instrumento ou um conjunto de instrumentos.  

Para o presente estudo, foram elaborados roteiros de entrevista semidirigidos, 

considerando dois diferentes grupos de atores, e um questionário com alternativas 

pré-definidas de respostas.  

O entrevistador também deve ser preparado para fazer as perguntas e ouvir 

as respostas de maneira a registrar informações genuínas. Trochim (2006) enumera 

as diversas atividades que compreendem a realização da entrevista: localizar e 

conseguir a cooperação dos entrevistados, buscando trabalhar nos diversos horários 

em que eles possam ser encontrados (no caso da entrevista porta-a-porta); motivar 

o entrevistado, convencendo-o da importância da entrevista; esclarecer qualquer 

preocupação ou receio do entrevistado, estando preparado para responder mesmo o 

imprevisto; e observar a qualidade das respostas, registrando gestos e expressões 

que acrescentem informações sobre o estado de espírito do entrevistado.  

 

 

4.1 DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO E DA AMOSTRA 

 

 

A pesquisa foi realizada com dois grupos populacionais: agricultores 

familiares em Santo Antônio, distrito de São Domingos; e formuladores de política de 
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recursos hídricos. Com o primeiro grupo foram realizadas entrevistas semidirigidas e 

questionários estruturados, enquanto que foram realizadas apenas entrevistas 

semidirigidas com o segundo grupo. Desta forma, foi possível realizar um estudo 

estatístico com o primeiro grupo de entrevistados.  

A população de agricultores familiares da região do distrito de Santo Antônio 

no município de São Domingos, representativa do território de identidade do sisal, foi 

selecionada devido à sua proximidade a projetos de reúso de água, bem como às 

características típicas de semiárido deste município, tanto nos aspectos físicos 

quanto sociais e econômicos.  Para calcular o tamanho da amostra necessária para 

o estudo, foi utilizada a distribuição Normal, considerando-se: 

– Intervalo de confiança: 95 %; 

– População: 132 (número de agricultores familiares em Sto. Antônio); 

– Tamanho da amostra: 105 (entrevistas e questionários); 

Resultando em: 

– Erro admissível: 4,4 %. 

Foram escolhidos como formuladores de políticas de recursos hídricos, 

preferencialmente participantes Conselho Estadual de Recursos Hídricos – 

CONERH, ou representantes de categorias que compõem o referido Conselho. As 

entrevistas deste grupoforam realizadas usando ferramentas diferentes.  Em alguns 

casos, os entrevistados escolheram responder as entrevistas por e-mail, enquanto 

outros responderam a entrevista pessoalmente. Esta situação, não desejável, foi 

decorrente de dificuldades impostas pelos próprios entrevistados, embora não 

houvesse um distanciamento geográfico que o justificasse.  Em alguns casos, o 

entrevistado, após uma pré-entrevista pessoal, não concordou em gravar entrevista 

(nenhuma explicação fornecida), enviando, posteriormente, as respostas por e-mail.  

No entanto, as respostas, na sua maioria, tinham conteúdo bastante relevante. O 

número de entrevistas realizadas foi determinado pela representatividade.   
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4.1.1 Agricultores  

 

 

As entrevistas com agricultores foram realizadas buscando-se colher a 

percepção direta dos agricultores em relação ao reúso de água: vantagens, custos, 

riscos percebidos, atitudes diversas. As questões foram definidas a partir de análises 

preliminares de textos acadêmicos e documentos oficiais que contribuíram para o 

melhor entendimento a respeito da questão central. Friedler (2006) e Wilson & Pfaff 

(2008) apresentam protocolos de pesquisa em aceitação social que fundamentaram 

a elaboração das entrevistas. O contexto da investigação circunscreveu o Semiárido 

na Bahia, atendo-se a questões relativas ao reúso agrícola planejado de efluentes 

domésticos tratados.  

O roteiro de entrevista (Apêndice 1) foi elaborado em uma estrutura aberta, 

onde foram listados os itens a serem indagados, deixando a formulação da pergunta 

para o entrevistador.  Optou-se por realizar as entrevistas dessa forma, para que se 

pudesse adequar a entrevista a diversas circunstâncias como idade, escolaridade e 

reações subjetivas do entrevistado que conduzissem o palavreado empregado na 

entrevista. A entrevista foi dividida em três seções: na primeira, o entrevistador se 

apresenta e explica ao entrevistado o que é o reúso agrícola de água e dá 

informações sobre o projeto de reúso que está sendo realizado no distrito de Santo 

Antônio; em seguida são feitas as perguntas que estabelecem o perfil do agricultor; 

finalmente perguntas específicas sobre a opinião do entrevistado a respeito da 

prática de reúso. As 35 entrevistas realizadas nos períodos de 1º a 6 de agosto e 20 

a 25 de setembro de 2011 foram registradas em vídeo com o consentimento 

expresso dos entrevistados (Apêndice 2). Algumas entrevistas foram transcritas na 

íntegra e se encontram no Apêndice 3. 

Buscou-se identificar como o agricultor percebe os riscos, vantagens e 

desvantagens e as suas principais razões para aceitar ou rejeitar o reúso.  Para fins 

de identificação das respostas de cunho qualitativo, os entrevistados foram 

numerados sequencialmente de 1 a 35, precedidos do prefixo AF, que o identifica 

como agricultor familiar. 
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O questionário fechado (Apêndice 4) foi elaborado após a realização das 

entrevistas semidirigidas com agricultores familiares, considerando-se as respostas 

obtidas nessa fase. O questionário foi formulado contendo as mesmas perguntas da 

entrevista do perfil demográfico, mas com perguntas simplificadas a respeito da 

opinião sobre reúso, admitindo respostas do tipo falso ou verdadeiro, acrescentando 

um espaço para observações, não contempladas no questionário, que fossem 

percebidas pelo entrevistador. As respostas ao questionário foram registradas em 

formulário impresso, por escrito. Desta forma, foram aplicados 70 questionários, 

totalizando uma amostra de 105 indivíduos entrevistados, nos dois formatos de 

entrevistas realizados.  Procurou-se ter um número de respostas suficientes para 

que se identificassem possíveis tendências em relação aos limites aceitáveis aos 

agricultores para o reúso de água e os principais problemas percebidos para 

implantação desta prática.   

 

 

4.1.1.1 Reunião com Grupo não Participante do Experimento 

 

Com a finalidade de aprofundar e verificar as informações obtidas nas 

entrevistas em Santo Antônio, um pequeno grupo de oito agricultores familiares 

associados ao Sindicato de Trabalhadores da Agricultura Familiar de São Domingos 

(SINTRAF), não inseridos no sítio de realização do experimento.  

Esta reunião ocorreu em 17 de dezembro de 2011, na sede do SINTRAF. Na 

ocasião, o grupo foi informado sobre o que consistia o experimento em São 

Domingos e sobre o reúso agrícola de água, suas vantagens e riscos potenciais.  

Buscou-se realizar uma reunião informal, de forma a diminuir distâncias e facilitar a 

comunicação de pensamentos, dúvidas e opiniões.  Os entrevistados foram 

numerados sequencialmente de 1 a 8, precedidos do prefixo S, de SINTRAF. 
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4.1.2 Formuladores da Política de Recursos hídricos  

 

 

As entrevistas com os formuladores da política de recursos hídricos foram 

realizadas entre 24 de agosto e 5 de setembro de 2011 com o objetivo de entender 

de que forma riscos, vantagens e desvantagens do reúso planejado de água são 

percebidos por estes atores.  Assim sendo, buscou-se avaliar a possibilidade de 

inserção do reúso planejado de água nas políticas públicas de gestão de recursos 

hídricos em relação à sua viabilidade legal, política e institucional. As entrevistas 

forneceram a perspectiva de atores que estavam ligados direta ou indiretamente 

com a questão do reúso.  

A população em estudo incluiu representantes de setores que são 

representados no CONERH. Esta etapa teve como objetivo identificar a forma como 

as percepções coletivas sobre o reúso podem ganhar significado junto às 

instituições que atuam nos setores de água, saneamento e meio-ambiente, ou que 

tenham relação direta ou indireta com eles.  

Apesar de intensa insistência, foi muito difícil conseguir entrevistas com esse 

grupo de atores. De tal forma, que alguns só aceitaram responder o questionário por 

e-mail.  Embora tenham sido realizados contatos, por e-mail e telefone, com 60 

membros do CONERH e de setores representados neste órgão, apenas 14 

responderam as entrevistas, 5 por e-mail e 9 pessoalmente. Apesar dessa 

dificuldade, as entrevistas foram bastante ricas em informações, tendo sido 

entrevistados os principais segmentos, considerando-se os interesses da agricultura 

familiar do Semiárido (Quadro 9 e Quadro 10). 

 

ENTREVISTADO ORGANIZAÇÃO CARGO SETOR 
ENTREVISTADO OP 1 EMBASA Diretor de Operações Poder Público 
ENTREVISTADO OP 2 PETROBRÁS Geólogo / Gerente Usuário 
ENTREVISTADO OP 3 Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano 
Diretor de Águas 
Urbanas 

Poder Público  

ENTREVISTADO OP 4 CREA Superintendente  Sociedade 
Civil 

ENTREVISTADO OP 5 Escola Estadual Souto 
Soares 

Professora Sociedade 
Civil 

Quadro 9: Entrevistas com formuladores de política de recursos hídricos respondidas por e-
mail. 
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NOME ORGANIZAÇÃO CARGO SETOR 
ENTREVISTADO OP 6 CERB Coordenador de 

tecnologias 
alternativas 

Usuário  

ENTREVISTADO OP 7 EMBASA Gerente / assessor 
técnico 

Poder 
Público 

ENTREVISTADO OP 8 Federação de Produtores 
Rurais da Bahia 

Representante  Usuário  

ENTREVISTADO OP 9 Associação de Agricultores 
Irrigantes da Bahia 

Diretor  Usuário 

ENTREVISTADO OP 10 Secretaria de Agricultura Superintendente de 
Irrigação 

Poder 
Público 

ENTREVISTADO OP 11 Prefeitura de São 
Domingos 

Prefeito Poder 
Público 

ENTREVISTADO OP 12 INEMA Coordenador De 
Recursos Hídricos 

Poder 
Público 

ENTREVISTADO OP 13 UFBA Diretora Sociedade 
Civil 

ENTREVISTADO OP 14 UFBA Professor Associado Sociedade 
Civil 

Quadro 10: Entrevistas respondidas pessoalmente. 

 

 

4.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS SECUNDÁRIOS 

 

 

Nesta fase realizou-se o levantamento da bibliografia, das leis e da estrutura 

institucional relacionadas aos objetivos do estudo. Buscou-se subsidiar teoricamente 

o trabalho de pesquisa, obter informações sobre experiências existentes em reúso 

de água, bem como que foram empregados como exemplos e elementos de 

comparação.  Também foram levantados textos oficiais e recomendações que 

tratem do tema do reúso de água nas esferas estadual e federal e no âmbito 

internacional. 

A revisão de literatura compreendeu o aprofundamento do levantamento de 

artigos publicados em periódicos técnicos/científicos e livros dentro dos principais 

assuntos relacionados com a pesquisa: reúso agrícola de efluentes tratados de 

esgotos; políticas de gestão de recursos hídricos; percepção coletiva do reúso.   

 



115 
 

 

4.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

A primeira consideração a ser feita diz respeito à confiabilidade: a pergunta 

deve ser respondida da mesma forma (pelo mesmo respondente, considerando que 

a pessoa não mudou de ideia nesse meio tempo) em diferentes situações.  Uma 

questão que não é respondida de forma consistente, não é confiável.  Esta situação 

pode ser causada por perguntas mal formuladas (VAUS, 2002).  A confiabilidade 

deste estudo foi verificada sobrepondo-se algumas entrevistas e questionários. 

Verificando-se, desta forma, que não havia problemas de ambiguidade de perguntas 

e falta de consistência nas respostas. 

A segunda verificação refere-se à validade interna e externa: a validade 

interna garante que a pesquisa está avaliando o que pretende avaliar e não outra 

coisa (VAUS, 2002). No caso do atual estudo, é importante que o respondente não 

confunda esgoto tratado com água tratada, o que poderia resultar em uma falsa 

percepção positiva do reúso. Deve-se buscar garantir que fatores externos, como 

descontentamento com órgãos oficiais e falta de confiança no entrevistador não 

influenciem nas respostas. Para evitar esse tipo de problema, as entrevistas foram 

sempre iniciadas com uma apresentação cuidadosa do entrevistador, por meio de 

um morador da comunidade que servia de interlocutor, e também do próprio projeto 

de pesquisa. Assim, a entrevista era iniciada quando se estabelecia uma condição 

de confiança entre entrevistador e respondente.  A validade externa está relacionada 

á possibilidade de generalização da pesquisa (VAUS, 2002).  Este aspecto foi 

avaliado em termos das características da população amostrada, que em si 

compreende uma comunidade rural típica do Semiárido Baiano. 

As informações coletadas foram organizadas de acordo com a origem (grupo 

de atores entrevistados) e o instrumento de coleta. Em seguida os dados foram 

categorizados e analisados de acordo com os conceitos, dimensões e indicadores 

apresentados anteriormente na Figura 7.  Cabe salientar que os dados utilizados 

para elaboração do modelo lógico foram obtidos de dois diferentes instrumentos: a 
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entrevista semidirigida e do questionário fechado.  Esses dados foram utilizados 

para avaliar o nível de aceitação ou rejeição do reúso agrícola.  

A análise objetiva dos dados foi fundamental para a avaliação de caráter mais 

subjetivos das informações coletadas nas entrevistas e na reunião com agricultores 

sindicalizados, onde as razões aceitação ou rejeição do reúso agrícola foi analisada 

sob a luz da fundamentação teórica e das experiências nacionais e internacionais.  

Assim sendo, buscou-se nos textos oficiais o reflexo da opinião de formuladores da 

política de recursos hídricos, como também a influência de experiências 

internacionais.  
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5 REÚSO DE ÁGUA NO BRASIL 

 

 

O Brasil teve um crescimento populacional acentuado nos últimos cem anos, 

passando de 10 milhões de habitantes em 1870 para 190 milhões em 2010. O 

processo de industrialização e urbanização, que alimentou essa mudança, teve 

início a partir de 1930, quando se observa uma mudança de tendência na curva de 

crescimento populacional (Figura 7). Em 1950, apenas 36% da população vivia na 

área urbana, as 1970, 56% da população já está vivendo em cidades, alcançando 

em 2010 a taxa de 84% de urbanização (IBGE, 2011).   

 

  

Figura 7: Crescimento da população no Brasil e processo de Urbanização 

Fonte: IBGE, 2011 

 

Esse processo gerou grandes pressões sobre os recursos hídricos, tanto no 

aspecto de quantidade, quanto de qualidade de água.  Os serviços de saneamento 

no Brasil não foram capazes de dar conta do crescimento acelerado da população 

nas cidades.  Desta forma, esgotos domésticos e industriais têm sido lançados sem 

tratamento em corpos receptores, provocando uma grave deterioração da qualidade 

das águas.  Logo, apesar da maioria das grandes cidades brasileiras estarem em 

regiões úmidas, os mananciais locais não são capazes de suprir a demanda, sendo 
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necessário buscar água de boa qualidade cada vez mais longe dos centros urbanos 

(REBOUÇAS et al., 1999). 

O Brasil se reconhece como um país rico em água, contando com 12% da 

água doce disponível em todo o mundo. Mas, apesar da oferta de água ser grande 

em termos globais, as diferenças regionais são muito grandes e a degradação dos 

corpos de água tem tido um impacto negativo sobre a disponibilidade desse recurso.  

Baixos índices pluviométricos e uma formação hidrogeológica peculiar fazem com 

que a região Nordeste seja a região mais afetada pela escassez de água, em 

contraste com a exuberância da Bacia Amazônica na Região Norte (ANA, 2011). 

A questão do saneamento básico no Brasil tem tido uma significativa evolução 

nas últimas décadas.  Atualmente, mais de 99% dos municípios brasileiros já contam 

com rede de abastecimento de água, embora apenas 78,6% dos domicílios sejam 

atendidos.  Em termos do número de domicílios, isto representa uma melhoria de 

15% em relação ao ano de 2000. Deve-se observar, contudo, as distorções 

regionais (Figura 8), onde as regiões Norte e Nordeste apresentam-se em razoável 

desvantagem em relação ao resto do país. Em relação à coleta e tratamento de 

esgotos, a situação é mais grave, e o crescimento desses serviços tem sido mais 

lento. Atualmente, apenas 55% dos municípios e 44 % dos domicílios são atendidos 

por coleta de esgoto, um crescimento de 3 % e 10% respectivamente.  Em relação 

ao tratamento, 28,5% dos municípios brasileiros contam com o serviço (IBGE, 2011).  

A consequência da ineficiência da rede de coleta e tratamento de esgotos 

domésticos adequados é a causa da degradação da qualidade da água nos rios, 

lagos, aquíferos subterrâneos e águas costeiras. De acordo com o monitoramento 

realizado em 2009, apenas 4% dos corpos d’ água avaliados estão classificados 

como de qualidade ótima. Nas proximidades das regiões metropolitanas, encontram-

se as piores situações de qualidade de água, destacando-se: São Paulo, Curitiba, 

Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador (ANA, 2011).   

O lançamento de efluentes não tratados em corpos d’água compromete 

seriamente a qualidade das águas em todo o país, principalmente próximo a áreas 

urbanas.  A participação dessas águas em outros usos, inclusive em usos potáveis, 

é uma prática comum em todo o país, que se configura como reúso indireto, não 

planejado, ou não intencional. Esta situação permanece apesar da Política Nacional 

de Recursos Hídricos ter determinado “o enquadramento dos corpos de água em 



 

classes, segundo os usos preponderantes da água”, o que deveri

políticas para redução do lançamento de cargas poluentes nos rios.   

Figura 8: Percentual de domicílios atendidos por redes de abastecimento de água e coletora de 
esgoto por grande região 

Fonte: IBGE, 2011 

 

O reúso planejado direto de efluentes de esgotos tratados ainda não é uma 

prática usual no Brasil e tem sido realizado em caráter experimental. Destacam

as experiências realizadas pelo Programa de Pesquisas em Saneamento Básico 

PROSAB (Rede Cooperativ

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

O PROSAB, do qual participaram diversas universidades e que tem a 

colaboração de algumas companhias de abastecimento e saneamento, teve como 

parte dos seus objetivos desenvolver e aperfeiçoar tecnologias de saneamento de 

adequadas à realidade nacional, de baixo custo e fácil aplicabilidade, incluindo o 

reúso agrícola (BASTOS, 2003).  As experiências realizadas no âmbito do PROSAB 

avaliaram a utilização de esgotos tratados para diversos tipos de atividades 

agrícolas – irrigação, hidroponia, piscicultura e produção animal (produção de 

alimentos para animais), considerando diferentes tipos de tratamento dos efluentes e 

diversos tipos de cultivo e criaçã
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O reúso planejado direto de efluentes de esgotos tratados ainda não é uma 

prática usual no Brasil e tem sido realizado em caráter experimental. Destacam

as experiências realizadas pelo Programa de Pesquisas em Saneamento Básico 
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dos seus objetivos desenvolver e aperfeiçoar tecnologias de saneamento de 
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classes, segundo os usos preponderantes da água”, o que deveria conduzir a 

políticas para redução do lançamento de cargas poluentes nos rios.    
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riscos biológicos, riscos ambientais e os aspectos agronômicos e técnicos (BASTOS, 

2003; GONÇALVES, 2003 e FLORENCIO, 2006).  

Os experimentos em irrigação foram realizados para as culturas de milho, 

gramíneas, pimentão, mamona, acerola, arroz, sorgo, feijão e hortaliças.  Foram 

testados diversos métodos de irrigação, incluindo: sulcos, inundação, rega manual, 

gotejamento, inundação e inundação subsuperficial.  Foram testados efluentes de 

diferentes tratamentos, entre os quais reator UASB mais filtro de areia e lagoa de 

polimento mais filtro de areia. Os resultados foram avaliados em termos de 

produtividade, comparada a práticas convencionais e qualidade sanitária e riscos à 

saúde (BASTOS, 2003).     

O uso de efluentes tratados em hidroponia foi avaliado pela UNICAMP e pela 

UFRN na produção de flores e de produtos para alimentação animal. Incluíram o 

cultivo em meio líquido e também em substrato inerte, ao qual foi aplicada a solução 

nutritiva, no caso, o efluente de esgoto tratado.  Os resultados agronômicos e 

sanitários foram satisfatórios nas experiências realizadas e confirmam a importância 

da seleção da cultura e do método de irrigação para garantir a segurança sanitária. 

A piscicultura também teve bons resultados para a utilização de efluentes tratados 

nos níveis recomendados pela OMS. Os produtos para alimentação animal foram 

avaliados em relação ao risco para os consumidores humanos da carne ou do leite 

dos animais alimentados com esses vegetais.  Os resultados não demonstraram 

riscos à saúde humana (BASTOS, 2003).   

A SABESP- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 

atualmente, fornece efluentes tratados de esgotos para Indústrias, empresas de 

construção civil, prefeituras, comércio, transportadoras, com tarifas que variam de 

acordo com a qualidade da água a ser fornecida. O serviço está disponível em 5 

estações de tratamento da capital e em algumas regiões do interior (SABESP, 

2009). 

Já no final da década de 1990, a Universidade Federal do Ceará – UFC 

realizava pesquisas em reúso agrícola. O desempenho de culturas irrigadas com 

esgoto – sorgo, algodão e forrageira – foram comparados com as mesmas culturas 

irrigadas com água e mostraram diferenças significativas favoráveis ao reúso.  Os 

efluentes usados eram originários da Estação de Tratamento de Esgoto do Campus do 

Pici, do tipo lodos ativados com aeração prolongada (MOTA et al., 1997). 
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Experiência realizada no Nordeste Semiárido com três sistemas de pós 

tratamento de efluente anaeróbio: wetland, leito de brita demonstraram que o pós 

tratamento em filtro anaeróbio gera um efluente com qualidade para irrigação 

irrestrita.  Os outros dois tratamentos obtêm efluentes com boa concentração de 

nutrientes para culturas adequadas ao Semiárido, mas a qualidade microbiológica 

restringe o seu uso a irrigação restrita (SOUZA et al., 2005). 

 

 

5.1 A REGIÃO SEMIÁRIDA BRASILEIRA 

 

 

A Região Semiárida brasileira é caracterizada pelo clima e pela vegetação, 

chove pouco (menos que 800 mm por ano) de forma irregularmente distribuída ao 

longo do tempo e do espaço, ocasionando secas que têm forte impacto sobre a 

região. Além da baixa pluviometria, as altas temperaturas (médias entre 23º e 27º 

C), os altos índices de evaporação e a predominância da vegetação de caatinga 

associados a condições ambientais adversas, pobreza, desigualdade social e o fraco 

desempenho econômico têm definido a feição dessa região (SUDENE, 2011). 

Alguns autores, dentre os quais se destaca Rebouças (1997), defendem que a 

“cultura da seca” e não a real falta de água é a responsável pela pobreza no 

Semiárido.  A sua afirmação está baseada na condição do Semiárido brasileiro como 

um dos mais úmidos do mundo, sendo, desta forma, a falta d’água apenas um 

elemento a “exigir maior empenho e maior racionalidade na gestão dos recursos 

naturais” (REBOUÇAS, 1997, p. 128).  A vegetação por sua vez é caracterizada pela 

caatinga, o bioma que domina a Região Semiárida.  Tradicionalmente, pouco 

valorizada, tem sido continuamente alterada e desmatada, contribuindo para o 

agravamento da aridez e da baixa produtividade dos solos desta região.  

A Região Semiárida é definida como a área de atuação da SUDENE, onde, 

segundo a Constituição Brasileira de 1988, devem ser aplicados 50 % dos recursos 

do Fundo de Financiamento do Nordeste (FNE). A atual delimitação da Região 

Semiárida brasileira foi definida pela Portaria N° 89 de 2005 do Ministério de 
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Integração Nacional, que atualizou a lista dos municípios que integram a Região 

Semiárida do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE. Essa 

delimitação foi realizada de forma a permitir a inclusão de municípios anteriormente 

fora da área de atuação da SUDENE. Foram considerados como pertencentes à 

Região Semiárida, os municípios com características que atendessem pelo menos 

um dos três critérios seguintes, considerando-se a região como um espaço contíguo: 

precipitação média anual menor que 800 mm; índice de classificação de umidade de 

Thornthwaite menor ou igual a 0,5; e risco de seca igual ou superior a 0,60. Desta 

forma, a nova Região Semiárida brasileira (Figura 9) compreende os estados de 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e 

Minas Gerais, abrangendo um total de 1.134 municípios, em uma área de cerca de 

980 mil km2, com uma população de cerca de 27 milhões de habitantes (BRASIL, 

2005). 
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Figura 9: Nova Delimitação do Semiárido Brasileiro 

Fonte: Ministério da Integração Nacional, 2008 

 

A Caatinga é o bioma exclusivamente brasileiro, que compreende uma 

significativa variedade de espécies da fauna e da flora, muitas das quais existem 

apenas na Região Semiárida brasileira.  Este bioma tem sido continuamente 

devastado, para dar lugar a pastagens e cultivos como também pelo extrativismo da 
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madeira e a caça indiscriminada. Atualmente, a caatinga tem sido derrubada para 

uso como combustível, de uso doméstico ou industrial, com grande impacto sobre o 

que resta da vegetação. Esta situação tem agravado a condição de aridez e de 

pouca fertilidade dos solos, consequentemente, contribuindo para a baixa 

produtividade da região (SCHAER-BARBOSA et al., 2006). Esta situação de 

empobrecimento tem se refletido em diversos aspectos da economia regional que 

tem sido incapaz de manter um parque industrial relevante, que gere empregos e 

riquezas. Desta forma, a região abriga 28% da população brasileira e participa de 

pouco menos de 14% do PIB (COELHO, 2008).  
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6 O SEMIÁRIDO NA BAHIA 

 

 

O Semiárido na Bahia abrange 265 municípios em 391 mil km2, cerca de 2/3 

do Estado, contendo cerca de 7 milhões de habitantes, dos quais 53% em áreas 

urbanas (Figura 9).  A caatinga, bioma que domina a região, caracteriza-se por ser 

composta por espécies xerófilas, lenhosas, deciduais, em geral espinhosas, com 

ocorrências de plantas suculentas e áfilas, de padrão tanto arbóreo quanto 

arbustivas.  A geologia regional é bastante variada, mas o predomínio de rochas 

cristalinas caracteriza a região e tem uma forte influência nas águas regionais. As 

baixas precipitações (médias abaixo de 800 mm) e as altas taxas de 

evapotranspiração potencial (acima de 1.000mm), caracterizam o clima Semiárido. A 

hidrografia da região é dominada por cursos d’água intermitentes, que têm vazão 

apenas em períodos de chuva. Apenas alguns rios de maior porte se destacam 

como rios perenes como: rio São Francisco, rio Pardo, rio de Contas, e rio 

Paraguaçu e rio Itapicuru (SEI, 2011).   

 

O clima é o elemento que define esta região do estado da Bahia. Apontada 

como principal restrição ao desenvolvimento econômico e social, a escassez de 

água associada ao clima semiárido influencia fortemente o meio ambiente e a 

socioeconomia local, ciclicamente agravada pelo fenômeno cíclico da seca. O clima 

tem forte influência sobre outras características físicas como vegetação, fauna e 

hidrologia.  As relações entre homem e ambiente delineiam os aspectos sociais, 

econômicos e políticos dessa sociedade tão marcada pela escassez de água. 

Condicionada a uma difícil adaptação às asperezas do clima, a ocupação do 

Semiárido da Bahia apenas se intensificou a partir do século XVIII com o aumento 

da população branca e sua consequente expansão para os sertões em busca de 

terras para criação de gado. A partir do século XIX, as secas periódicas foram 

reconhecidas como um problema grave a trazer graves perdas de vidas humanas e 
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danos à economia e tem sido o alvo das políticas de desenvolvimento econômico e 

social dessa região, sempre associadas às políticas da água (ALVES, 1982).  

A escassez de chuvas no Semiárido brasileiro prejudica o desenvolvimento 

das atividades agrícolas e a pecuária, com fortes impactos econômicos e sociais. Tal 

fato dificulta a fixação do homem na região, em função da redução na qualidade de 

vida, em virtude da diminuição na produção de alimentos e na geração de recursos 

financeiros. Faz-se necessário conservar as águas doces de melhor qualidade para 

os usos mais nobres, como abastecimento humano e animal, e buscar utilização de 

águas marginais, sejam as águas salobras, sejam as de esgoto doméstico, para a 

irrigação (SCHAER-BARBOSA, 2006). 

 

 

6.1 EXPERIÊNCIA EM REÚSO NO SEMIÁRIDO BAIANO 

 

 

O Grupo de Recursos Hídricos da UFBA tem atuado no município de São 

Domingos e Irecê em diversos projetos que abrangem a investigação de soluções 

sustentáveis em conservação da água, entre os quais se inserem os seguintes 

projetos (complementares entre si): 

– Modelo de Reúso Planejado como Alternativa para Bacias do Semiárido 

(SCHAER-BARBOSA et al.,2006)   

– Reúso Agrícola como Estratégia para Redução da Poluição de Rios em 

Região Semiárida (MEDEIROS et al, 2012). 

– Tecnologias de Saneamento Ecológico para Região Semiárida na Bacia 

dos Rios Verde e Jacaré (MEDEIROS, 2010). 

O primeiro projeto envolveu dois experimentos em saneamento ecológico 

para a zona rural da Região Semiárida: um sanitário ecológico seco com separador 

de urina;e sistemas experimentais de reúso de águas cinzas. 

O sanitário ecológico seco é um sistema ambientalmente sustentável, que 

não utiliza água e é muito barato.  Foi instalada uma unidade experimental em uma 
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pequena propriedade rural da comunidade de São Domingos.  A proposta de 

implantação do sistema vem da ideia de que é necessário investigar alternativas que 

minimizem a demanda de água e permita a recirculação dos nutrientes presentes na 

excreta humana.  O sanitário ecológico seco permite que o material fecal e a urina 

tratados retornem ao solo, de maneira segura, evitando a contaminação dos 

aquíferos e propiciando a reutilização dos nutrientes presentes na excreta humana 

(SCHAER-BARBOSA,2006). 

É reconhecido que material fecal e urina, quando combinados, originam uma 

decomposição que produz mal-odor, atrai moscas, produz enfermidades e 

contamina o ambiente.  Sabe-se também, que na urina estão presentes 95 % dos 

nutrientes excretados e 5 % dos patógenos, ocorrendo o inverso com relação às 

fezes.  O sanitário ecológico separa a urina do material fecal mediante uma bacia 

separadora, enquanto a primeira é acumulada por um período de 20 dias em um 

recipiente para posterior uso agrícola, o material fecal cai diretamente em uma outra 

câmara onde passa por um processo de secagem e autodecomposição, por um 

período de 6 meses, destinando-se o composto obtido ao uso agrícola.  Estes 

períodos de repouso garantem que eventuais parasitas e bactérias patogênicas 

estejam inativos antes da aplicação agrícola das excretas tratadas (SCHAER-

BARBOSA, 2006). 

As águas cinzas são aquelas que provenientes das pias – cozinha e banheiro 

– , do chuveiro e da lavanderia, não são tão perigosas para a saúde como as águas 

negras (que provêm dos vasos sanitários), mas contêm uma significativa quantidade 

de nutrientes, matéria orgânica e bactérias.  O aproveitamento de águas cinzas, 

normalmente desprezadas e acumuladas em poças nos quintais, pode permitir a 

existência de pequenas hortas para complementação alimentar na Região 

Semiárida.  Mesmo durante o período de estiagem, foi observado, em comunidades 

rurais da Região Semiárida, que a água acumulada em cisternas permanece 

disponível para os diversos usos da casa, sendo em seguida desperdiçadas, 

lançadas diretamente sobre o solo nu (SCHAER-BARBOSA, 2006).   

Sistemas muito simples de tratamento, que utilizam materiais como folhas 

secas, cinzas e solos, foram construídos para, a um só tempo, tratar e disponibilizar 

a água para a criação de hortaliças, com um mínimo esforço dos moradores. A 

adoção de soluções de saneamento ecológico mostrou resultados satisfatórios, 
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relevantes para a zona rural da Região Semiárida, uma vez que se apresentou 

eficiente em relação à (SCHAER-BARBOSA, 2006):  

– Prevenção e remediação da degradação de corpos hídricos, uma vez que 

não consome água e evita a sua poluição.  Particularmente, no caso dessa 

região, onde a baixa densidade demográfica e a escassez de água tornam 

inviáveis a implantação de sistemas convencionais de abastecimento de 

água e coleta e tratamento de esgotos.  Soluções individuais podem ser 

adequadas a essa situação.   

– Promoção de ações que conjugam melhorias sanitárias com fertilização da 

terra para produção de alimentos. 

– Funcionamento como barreira à proliferação de doenças infecciosas, já 

que evita o contato de pessoas e animais com excretas humanas não 

tratadas. 

– Produção de fertilizante seguro e de baixo custo, favorecendo a 

recuperação de solos. 

– Viabilização da construção de banheiros tecnologicamente adequados à 

região a fim de permitir o acesso da comunidade a este elemento 

necessário à dignidade e autoestima. 

– Aceitação social: a comunidade em estudo mostrou-se disposta e 

interessada, mesmo considerando o manuseio de fezes e urina. 

O saneamento ecológico mostrou ser solução adequada ao Semiárido porque 

ao mesmo tempo em que minimiza processos de degradação do solo e dos cursos 

d’água, contribui para o aumento da produção agrícola e melhor aproveitamento da 

água.  

A experiência de aplicação dos subprodutos do sanitário na agricultura tem se 

mostrado muito produtiva.  Resultados positivos desta experiência foram observados 

no Zimbábue, onde fazendeiros aplicaram urina e material fecal em lotes 

experimentais, que comparados à agricultura tradicional renderam melhores 

resultados (GUZHA et al., 2005); na Suécia a mesma experiência tem proporcionado 

bons resultados, garantindo a proteção contra agrotóxicos de importantes 

mananciais (JOHANSSON et al., 2001).    
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Saneamento ecológico pode ser parte da solução para escassez de água, 

deterioração da qualidade de corpos hídricos e falta de recursos para prover e 

manter sistemas de esgotamento sanitário.  A viabilidade do sanitário seco depende 

grandemente da aceitação e satisfação do usuário.  Dentro da experiência mexicana 

com sanitários secos, notou-se que a satisfação do usuário está fortemente ligada à 

sua motivação, participação no processo e serviço de apoio adequado (CORDOVA, 

2005). 

O segundo projeto envolveu investigar, adaptar e desenvolver tecnologias, 

analisando a viabilidade técnica e econômica de práticas de conservação da água 

que incluam: utilização de esgoto doméstico tratado na produção agrícola em 

sistema hidropônico e piscicultura; e implantação de saneamento ecológico. Desta 

forma, foi elaborado modelo de reúso de água, incluindo a capacitação de membros 

da comunidade, envolvidos na concepção, execução e gestão do projeto, garantindo 

a sua sustentabilidade. 

O objetivo central do reúso é a proteção da água, evitando ou diminuindo o 

consumo e o lançamento de efluentes em corpos hídricos, ao tempo em que se 

recupera e recicla nutrientes presentes nas excretas humanas para aplicação na 

agricultura.  Foi elemento fundamental do projeto, prover tratamento confiável, 

proteger a saúde pública e ter aceitação social. Foram integrados saneamento, 

desenvolvimento social, produção agrícola e proteção à saúde humana e ao meio 

ambiente, assim como a redução do consumo de água (SCHAER-BARBOSA, 2006 

e MEDEIROS et al, 2012).  

Os projetos foram desenvolvidos em duas etapas: 

− Operação de sistema de reúso agrícola de água para irrigação de 

milho a fim de analisar o efeito do sistema solo/planta sobre a 

qualidade do efluente; 

− Operação de sistema de reúso agrícola de água para plantio de capim 

em hidroponia para avaliar os efeitos do uso de efluente tratado como 

solução nutriente, em termos da produtividade da planta e da qualidade 

microbiológica.   
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O projeto de reúso consta de um módulo de tratamento composto de dois 

tanques de fibra de vidro conectados entre si, sendo o primeiro a Fossa Séptica, 

com volume de 10.000L e o segundo o Filtro Biológico Anaeróbio de Fluxo 

Ascendente, com volume de 5.000L. O meio de suporte do filtro biológico foi 

composto por seixos com dimensões variando de 1,5x11,0x6,0cm a 4,5x4x2,5cm 

(MEDEIROS et al., 2012).  

Após o tratamento, o efluente foi direcionado para o sistema de irrigação 

composto de sulcos fechados e nivelados. O sistema de hidroponia foi implantado 

ao lado do sistema de irrigação utilizando o mesmo efluente em leitos a céu aberto.  

Este experimento ainda está em execução. Nos espaços entre os sulcos, foi 

plantado milho. Entre maio de 2010 e junho de 2011, foram coletadas doze amostras 

de esgoto. Os pontos de coleta foram os poços de sucção das bombas que 

recalcam o esgoto bruto e o esgoto tratado para o reservatório de irrigação. As 

análises foram feitas no Laboratório Central da EMBASA, compreendendo os 

seguintes parâmetros: Demanda Química de Oxigênio (DQO), Fósforo Total e 

Nitrogênio Amoniacal (MEDEIROS et al, 2012). 

Os resultados mostraram que reúso agrícola associado a um sistema de 

tratamento simplificado foi capaz de promover a retenção da matéria orgânica e do 

nitrogênio amoniacal contidos nos efluentes domésticos urbanos, evitando assim o 

lançamento destes efluentes nos corpos d’água, podendo ser assim uma estratégia 

de ação preventiva permanente de diminuição dos custos de combate à poluição 

das águas, contribuindo para o alcance das metas de qualidade das águas, 

sobretudo em regiões semiáridas (MEDEIROS et al, 2012). 

A segunda etapa do projeto teve como meta a produção de capim para 

forragem animal utilizando o mesmo efluente tratado, referido no experimento citado 

anteriormente, desta vez em sistema hidropônico, onde a solução nutritiva foi 

substituída pelo efluente de esgoto tratado. Foram avaliados tempo de crescimento, 

peso de matéria seca e fresca, produção e produtividade. A  hidroponia é uma 

técnica de cultivo de plantas sem a utilização de solo, de forma que os nutrientes 

minerais são fornecidos através de uma solução nutritiva balanceada para as 

necessidades da planta que se deseja cultivar (ABUJAMRA et al, 2005 apud 

SANTOS, 2011). A técnica empregada foi a mesma desenvolvida pelo PROSAB 
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(BASTOS, 2003), adaptando-se às condições do Semiárido da Bahia. Foram 

testados três tipos de tratamento: 

− Substrato, alimentado com solução nutritiva, sistema fechado 

− Substrato, alimentado com esgoto tratado, sistema fechado 

− Substrato, alimentado com esgoto tratado, sistema aberto 

Em seis canteiros a céu aberto, construídos em fibra de vidro, utilizando fibra 

de sisal como suporte.  Atualmente, este projeto ainda não forneceu resultados 

(SANTOS, 2011). 

O projeto referente a Tecnologias de Saneamento Ecológico para Região 

Semiárida na Bacia dos Rios Verde e Jacaré foi elaborado com o objetivo de realizar 

estudos em conservação da água, incluindo a implantação, na Escola Agrícola de 

Irecê, de sistema de tratamento e reúso de água para fertirrigação4 de mamona, 

criação de peixes e capacitação de membros da comunidade e de agentes de 

desenvolvimento na bacia dos rios Verdes e Jacaré bacia do Médio São Francisco.  

A unidade experimental do projeto de pesquisa foi construída na Escola 

Agrícola de Irecê – ESAGRI, no domínio do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios 

Verde e Jacaré.  O sistema de tratamento de esgotos constituído de um sistema 

fossa, seguida de filtro anaeróbio e lagoa facultativa, foi implantado, atendendo a 

demanda de tratamento de esgotos de 120 alunos em regime de internato e mais 

300 alunos nos turnos da manhã e da tarde na ESAGRI. Foram plantados 1,2 ha de 

mamona, dos quais 0,6 ha foi irrigado com efluentes tratados e 0,6 ha com água 

proveniente de aquífero subterrâneo.  Os melhores resultados foram obtidos para a 

plantação irrigada com efluentes tratados (MEDEIROS, 2010). 

 

 

 

 

                                                 
4 Denomina-se fertirrigação a irrigação realizada com água enriquecida com nutrientes (fertilizantes), como é o 
caso da irrigação com efluentes de esgotos. 
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6.2 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS 

SÍTIO DO ESTUDO EM PERCEPÇÃO DOS AGRICULTORES EM REÚSO 
AGRÍCOLA 

 

 

O estudo foi desenvolvido no distrito de Santo Antônio (11°30’ de latitude Sul 

e 39°37’ de longitude Oeste) pertencente ao município de São Domingos, situado no 

nordeste do estado da Bahia a 250 km de Salvador.  O município está localizado na 

bacia do rio Paraguaçu, às margens do seu afluente, o rio Jacuípe, inserido na 

Mesorregião Geográfica do Nordeste Baiano, Território de identidade do Sisal 

(Figura 10 e Figura 11) (SEI, 2011). São Domingos faz limite com os municípios de 

Gavião, Nova Fátima, Retirolândia, Santaluz e Valente.  Encontra-se a 11º e 27’ de 

Latitude Sul e 39º 31’ de Longitude Oeste, com altitude média de 310 m em relação 

ao nível do mar (SEI, 2011). O município de São Domingos, como muitos nessa 

região, surgiu de uma grande fazenda, em torno da qual se organizou uma 

comunidade, que inicialmente fazia parte, em conjunto com Valente, do Município de 

Conceição do Coité. Apenas em 1988, foi criado o município de São Domingos com 

o seu desmembramento do município de Valente (IBGE, 2011).   
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Figura 10: Localização do Território do Sisal  

Fonte: SEI, 2011. 
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Figura 11: Localização do município de São Domingos na Bahia 

Fonte: SEI, 2011. 

 

O Território do Sisal é composto por 20 municípios, ocupando uma área total 

de 20 mil km2, contendo uma população de 570 mil habitantes.  Destacam-se como 

maiores centros regionais as cidades de Serrinha, Conceição do Coité e Monte 

Santo.  São Domingos figura como o segundo menor município em população e é o 

quarto menor em área. As precipitações médias nesse território ficam abaixo dos 

600 mm anuais. Toda a região, inserida na Unidade geoambiental do Pediplano 
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Sertanejo, caracteriza-se pela geologia de rochas cristalinas, que não favorecem a 

formação de aquíferos.  Assim sendo, domina a paisagem seca e monótona a 

caatinga arbórea aberta, bastante impactada pela ação humana (SEI, 2011). 

Como município da Região Semiárida, a pluviosidade anual média é de 508 

mm, com período chuvoso ocorrendo entre novembro e dezembro, e temperatura 

média anual de 23,9º. A vegetação, como em todo o Território de Identidade do Sisal 

é a caatinga, composta por espécies xerófilas, algumas das quais são cactáceas. 

Dessa forma, na composição vegetal predominante ocorrem: juazeiro (Ziziphus 

joazeiro Mart.), umburana, mandacaru (Cereus jamacuru – cactácea) e umbuzeiro 

(SEI, 2011). 

O município tem 9.221 habitantes (IBGE, 2011), sendo que 64% dessa 

população habita a área urbana. Quase 100 % dos 3.723 domicílios em São 

Domingos são particulares, destaca-se o fato de 20 % desses imóveis estarem 

fechados. Outro dado demográfico interessante é que dos 511 habitantes ocupados 

na economia formal, 373 (72 %) estão empregados no serviço público municipal. 

Nenhum emprego formal é oferecido no setor agrícola (SEI, 2011). A pirâmide etária 

do município (IBGE apud MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011) indica uma concentração 

em torno da faixa de 20 a 29 anos com 20 % da população. 

Os parcos mananciais superficiais e subterrâneos da Região Semiárida têm 

sido destruídos pela inexistência de saneamento básico adequado e pela sua 

incapacidade para autodepuração.  Devido às condições ambientais, políticas e 

econômicas dessa região, as soluções tradicionais não são viáveis.  Na sede do 

município e no Distrito de Santo Antônio, foi implantado um sistema coletor de 

esgoto, constituído de tubulação em concreto, lançando efluentes em diversos 

pontos dos arredores da cidade. As áreas de lançamento dos efluentes têm se 

tornado atrativas para pequenos criadores, que estão usando o esgoto para irrigar a 

pastagem, sem qualquer tratamento. Além dos resíduos líquidos, o manejo dos 

resíduos sólidos é um grande problema. É comum ver lixo espalhado nos quintais e 

margens de estrada.  Esta atitude demandou a inserção desta questão nos debates 

e nas ações empreendidas no projeto (MEDEIROS, 2008). 

A zona rural de São Domingos é dominada por propriedades de pequeno e 

médio porte dedicadas à agricultura familiar. A maior parte das casas não tem 

banheiro ou qualquer outra instalação hidráulica; é uma comunidade rural não muito 
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dispersa, mas o suficiente para inviabilizar o abastecimento domiciliar; durante boa 

parte do ano, não haveria água suficiente para descargas sanitárias hídricas, caso 

fossem construídos sanitários convencionais (SCHAER-BARBOSA, 2006). 

Em visita a casas da zona rural, observou-se que: devido ao alto custo do gás 

de cozinha, a maioria das pessoas está usando fogão a lenha, com alto impacto 

sobre o frágil meio ambiente; quase todos têm alguma criação de pequeno porte 

(galinhas, cabras, ovelhas e porcos) próximo à casa e, muitas vezes com acesso à 

casa – dejetos permanecem espalhados nos arredores ; restos de comidas e outros 

resíduos sólidos orgânicos são usados para alimentar os animais, enquanto 

plásticos e papeis são queimados ou espalhados nos arredores das casas; moscas 

são abundantes em todos os ambientes; atualmente, muitas possuem cisternas para 

armazenamento de água de chuva coletada nos telhados, poucas, no entanto, são 

bem mantidas; a maioria das casas têm filtros cerâmicos para água de beber, mas a 

maioria das pessoas tende a beber a água não filtrada diretamente do pote; águas 

cinzas resultantes de banhos, lavagem de roupas e pratos são lançadas no solo sem 

nenhum cuidado; todos declararam ter verminoses, no entanto, também declararam 

que a diarréia não é um problema frequente. Em visita  a uma escola elementar que 

atende a comunidade rural de Morro do Mamote, constatou-se  que a cisterna da 

escola estava em condições higiênicas inadequadas e, devido à falta constante de 

água os sanitários da escola estão sempre em péssimas condições de uso 

(SCHAER-BARBOSA, 2006). 

O sisal, introduzido nesta região da Bahia no início do século XX, tornou-se 

uma importante fonte de divisas para o Estado a partir de 1940, durante a 2ª Guerra 

Mundial, quando houve aumento da procura pela fibra natural para a indústria naval, 

chegando ao seu apogeu em 1970.  De acordo com Machado (2011) o Território do 

Sisal apresenta como característica a concentração de pequenas propriedades; a 

natureza familiar da organização da produção; e a combinação de criação de gado, 

plantação de sisal e policultura.  

Estas características se reproduzem no município de São Domingos onde 862 

estabelecimentos de agricultura familiar ocupam 15 mil ha, enquanto os 82 

estabelecimentos não familiares ocupam uma área de 8 mil ha.  Ou seja, a 

agricultura familiar ocupa cerca de 2/3 da área das propriedades agrícolas, com 

propriedades de, em média, 17,5 ha (SEI, 2011). 
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A partir dos dados acima apresentados, o potencial para reúso de efluentes 

em São Domingos foi calculado de acordo com as recomendações da FUNASA 

(BRASIL, 2006) considerando-se:  

− População residente na zona urbana: 5.900 habitantes; 

− Consumo de água per capita estimado: 150 l por habitante por dia; 

− Taxa de retorno do esgoto: 80 %; 

− Consumo de água na agricultura irrigada: 1 l.s-1.ha-1; 

Obtendo-se:  

Contribuição diária de esgoto = 150 x 5.900 x 0,8 = 708.000 l.dia-1; 

Vazão de esgoto = 8,2 l.s-1 ; ou seja: 

A zona urbana de São Domingos tem potencial para irrigar 

8, 2 hectares com a aplicação de efluentes de esgotos. 

O valor acima corresponde a uma estimativa.  Os métodos de irrigação, o 

clima e as necessidades da cultura vão estabelecer valores mais precisos de 

consumo e de área que pode ser irrigada com esta água. Embora a área 

potencialmente irrigável seja pequena, deve-se considerar que, bem gerida em 

termos da escolha das culturas a serem irrigadas, pode representar um impacto 

significativo, sobretudo em períodos de seca. 

Em relação à economia, a principal contribuição para o PIB municipal vem do 

setor de serviços (R$ 20,48 milhões em 2008), seguido, em grande desvantagem 

pelo setor agropecuário (R$ 8,67milhões) e, com uma contribuição muito pequena o 

setor industrial (R$ 2,90 milhões).  O setor agrícola ainda é dominado pela produção 

de sisal, que também responde pelo setor industrial, embora a área plantada não 

tenha crescido nos últimos anos (SEI, 2011).  

O Distrito de Santo Antônio, distrito do município de São Domingos, é um 

pequeno núcleo urbano de 400 casas (EMBASA, 2009) às margens do rio Jacuípe, 

que conta com abastecimento domiciliar de água potável e uma rede coletora de 

esgoto rudimentar, que lança os efluentes nos arredores da cidade perto das 

margens do rio. Os problemas ambientais trazidos por essa situação são percebidos 

pela comunidade, que mostra preocupações quanto aos riscos. Apesar disso, as 
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terras alagadas pelo esgoto têm sido utilizadas por seus proprietários como pastos 

na época de seca, uma vez que são as únicas áreas que permanecem verdes nesse 

período (SCHAER-BARBOSA, 2006). 

O embasamento cristalino, típico de Região Semiárida na Bahia, e os 

elevados níveis de evaporação favorecem a salinização de águas superficiais e 

subterrâneas no município.  Por essa razão, a população rural tem adotado a 

solução de coletar águas de chuva no telhado e armazená-la em cisternas, para a 

qual tem recebido o apoio de programa do Governo do Estado.  Anualmente, a 

estiagem ocasiona escassez de água que afeta sobremaneira a população rural, 

devido à perda de pastos e lavouras.  O solo apresenta alto grau de degradação, 

devido ao desmatamento para utilização da vegetação como alimento dos animais e 

para plantação de palma e sisal.  Entretanto, durante os curtos períodos chuvosos, a 

vegetação rasteira, predominantemente constituída por gramíneas, apresenta rápido 

crescimento (SCHAER-BARBOSA, 2006).  



139 
 

 

 

7 A PERCEPÇÃO SOBRE O REÚSO AGRÍCOLA DE ÁGUA NO SEMIÁRIDO 
DA BAHIA 

 

 

O conceito de percepção social sobre o reúso agrícola foi definido neste 

estudo como um conjunto de opiniões, pontos de vistas colhidos junto a agricultores 

familiares e formuladores de política de recursos hídricos no Semiárido da Bahia.  

Neste sentido, os instrumentos de pesquisa – questionários, entrevistas e análise 

documental – foram usados na verificação dos indicadores definidos no modelo de 

análise.  A percepção dos agricultores do distrito de Santo Antônio foi apreendida 

através de entrevistas semidirigidas e questionários fechados, o que permitiu dar 

suporte à análise da percepção sobre o reúso de água. 

 

 

7.1 A PERCEPÇAO DOS AGRICULTORES 

 

 

A escassez de água, recorrente no Semiárido Baiano, tem levado à busca por 

fontes alternativas que diminuam o impacto das estiagens. O reúso de água, ainda 

que se apresente como uma prática reconhecida internacionalmente, não faz parte 

do conjunto de medidas adotada para mitigar as consequências da falta de água 

para manutenção de atividades agrícolas durantes períodos de seca.  As respostas 

às entrevistas e questionários realizados indicam o nível de aceitação ou rejeição do 

reúso e como ele se manifesta.   

Dentre os 105 agricultores pesquisados (que representa 79,5 % da população 

de 132 agricultores familiares de Santo Antônio) 62 são homens e 43 mulheres 

(Tabela 1). Dentre estes destaca-se a concentração nas faixas etárias mais 



 

elevadas: não foram localizados agricultores familiares com menos de 25 anos e, na

faixa de 25 a 29 anos, apenas 3 representantes. Assim sendo, a amostra 

pesquisada apresenta uma aglutinação  nas referidas faixas etárias (
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TOTAL 
Tabela 1: Distribuição por sexo e idade da amostra de agricultores familiares.
Fonte: Elaboração própria com base 

 

Figura 12: Agricultores 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada

 

Dentre os agricultores pesquisados observa

dos que têm menos e oito anos de estudo. Além disso, observa

escolaridade cresce à medida que se diminui a idade, como pode ser observado na 

Figura 13, a seguir. Quando se analisa a escolaridade segundo o seco se consta 

que as mulheres têm melhor escolaridade, com ensino médio completo.
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elevadas: não foram localizados agricultores familiares com menos de 25 anos e, na

faixa de 25 a 29 anos, apenas 3 representantes. Assim sendo, a amostra 

pesquisada apresenta uma aglutinação  nas referidas faixas etárias (
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62 43 
: Distribuição por sexo e idade da amostra de agricultores familiares.

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada 

: Agricultores familiares – distribuição da amostra por faixa etária e por sexo

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada

Dentre os agricultores pesquisados observa-se uma concentração 

menos e oito anos de estudo. Além disso, observa

escolaridade cresce à medida que se diminui a idade, como pode ser observado na 
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Figura 13: Nível de escolaridade dos a

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada
 

 

Os agricultores familiares de Santo Antônio trabalham em terras próprias ou 

familiares, que na maior parte dos casos estão na família a várias gerações 

14).  Quase a totalidade destes agricultores (96 %) tem exercido essa atividade 

desde o final da infância. Os estabelecimentos rurais variam de pequenos lotes a 

propriedades de médio porte.  Como é da cultura local, as áreas dos 

estabelecimentos foram informadas em “tarefas”

(aproximadamente 1 a 200 ha), com maior concentração nas faixas de 30 a 70 

tarefas (13 a 30 ha) ( (Figura 

pelo BNDS por meio do PRONAF atende cerca de um terço dos agricultores de 

Santo Antônio, com valores financiados variando entre R$ 500,00 e R$ 10.000,00 

com uma média de R$ 4.500,00, com impacto significativo para este grupo. 

                                                
5 Tarefa é uma unidade de medida de área utilizada na região Nordeste, que na Bahia equivale a 
4.356 m2 ou 0,44 hectares. 
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distribuição da amostra por sexo e faixa 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada 

Os agricultores familiares de Santo Antônio trabalham em terras próprias ou 
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pelo BNDS por meio do PRONAF atende cerca de um terço dos agricultores de 

Santo Antônio, com valores financiados variando entre R$ 500,00 e R$ 10.000,00 

com uma média de R$ 4.500,00, com impacto significativo para este grupo.  
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Figura 14: Propriedade 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada

Figura 15: Tamanho (área) dos estabelecimentos dos agricultores familiares

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada

 

O acesso à água é um aspecto importante na manutenção de atividades 

agrícolas, sobretudo quando não se pode contar com chuvas regulares, como é o 

caso da Região Semiárida 

nesta região, de estar localizado às margens do rio Jacuípe, que embora não seja 

um rio perene, raramente seca totalmente.  Além disso, o distrito conta com a 

Adutora do Sisal que aduz água da barragem de São José do Jacuípe.  
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: Propriedade da terra entre os agricultores de Santo Antônio

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada
 
 
 

: Tamanho (área) dos estabelecimentos dos agricultores familiares

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada

O acesso à água é um aspecto importante na manutenção de atividades 
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Região Semiárida da Bahia. O distrito de Santo Antônio tem o privilégio, 
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Santo Antônio 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada 

 
: Tamanho (área) dos estabelecimentos dos agricultores familiares 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada 
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para armazenamento de água de chuva, têm sido construídas em grande número e 

já atendem quase 50 % dos estabelecimentos rurais. Cabe destacar que a água 

armazenada nas cisternas atende apenas parte do consumo doméstico, não sendo 

suficiente para atender outras demandas. A maior parte dos estabelecimentos conta 

com algum tipo de armazenamento para uso agrícola como pequenas barragens, 

algumas naturais nessa região, ag

 

 

Figura 16: Fontes 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada
 
 

O município de São Domingos

entanto, esta aparece apenas como terceira atividade mais realizada pelos 

agricultores familiares, d

milho, feijão, mandioca e palma forrageira, seguido da 

leite (Figura 17).  O interesse dos pequenos agricultores em relação a produção de 

leite é surpreendente, devido às dificu

vez que esse tipo de gado exige e consome muita água e forragem. Ainda 

surpreendente é o pouco destaque que tem a criação de caprinos e ovinos.
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para armazenamento de água de chuva, têm sido construídas em grande número e 

já atendem quase 50 % dos estabelecimentos rurais. Cabe destacar que a água 

nas cisternas atende apenas parte do consumo doméstico, não sendo 

suficiente para atender outras demandas. A maior parte dos estabelecimentos conta 

com algum tipo de armazenamento para uso agrícola como pequenas barragens, 

algumas naturais nessa região, aguadas e tanques (Figura 16).  

Fontes de água utilizados pelos agricultores em Santo Antônio

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada

O município de São Domingos caracteriza-se pela cultura do sisal. No 

entanto, esta aparece apenas como terceira atividade mais realizada pelos 

, destacando-se, em primeiro lugar os cultivos temporários de 

milho, feijão, mandioca e palma forrageira, seguido da criação de gado bovino para 

O interesse dos pequenos agricultores em relação a produção de 

leite é surpreendente, devido às dificuldades intrínsecas do clima semiárido, uma 

vez que esse tipo de gado exige e consome muita água e forragem. Ainda 

surpreendente é o pouco destaque que tem a criação de caprinos e ovinos.
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já atendem quase 50 % dos estabelecimentos rurais. Cabe destacar que a água 

nas cisternas atende apenas parte do consumo doméstico, não sendo 

suficiente para atender outras demandas. A maior parte dos estabelecimentos conta 

com algum tipo de armazenamento para uso agrícola como pequenas barragens, 

 

 

em Santo Antônio 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada 
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Figura 17: Principais cultivos agrícolas 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada

 

A criação de gado para a produção de leite tem sido uma importante atividade 

para os agricultores de Santo Antônio. A presença de um pequeno laticínio e 

cooperativa garante a venda do leite produzido, fazendo com que esta atividade 

apresente boa rentabilidade nos períodos úmidos. Durante os períodos de estiagem 

a produção cai até pela metade e os agricultores precisam comprar ração e, 

algumas vezes, pagar pelo transporte de água, diminuindo a rentabilidade da 

prática. A maior parte dos produtores de leite tem entre 3 e 14 vacas produzindo, 

configurando uma importante fonte de renda (

 

Figura 18: Distribuição das vacas leiteiras nos estabelecimentos rurais

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada
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Principais cultivos agrícolas e rebanhos dos agricultores de Santo Antõnio

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada

A criação de gado para a produção de leite tem sido uma importante atividade 

para os agricultores de Santo Antônio. A presença de um pequeno laticínio e 

cooperativa garante a venda do leite produzido, fazendo com que esta atividade 

apresente boa rentabilidade nos períodos úmidos. Durante os períodos de estiagem 

a produção cai até pela metade e os agricultores precisam comprar ração e, 

pagar pelo transporte de água, diminuindo a rentabilidade da 

prática. A maior parte dos produtores de leite tem entre 3 e 14 vacas produzindo, 

configurando uma importante fonte de renda (Figura 18). 

: Distribuição das vacas leiteiras nos estabelecimentos rurais

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada
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dos agricultores de Santo Antõnio 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada 

A criação de gado para a produção de leite tem sido uma importante atividade 

para os agricultores de Santo Antônio. A presença de um pequeno laticínio e de uma 

cooperativa garante a venda do leite produzido, fazendo com que esta atividade 

apresente boa rentabilidade nos períodos úmidos. Durante os períodos de estiagem 

a produção cai até pela metade e os agricultores precisam comprar ração e, 

pagar pelo transporte de água, diminuindo a rentabilidade da 

prática. A maior parte dos produtores de leite tem entre 3 e 14 vacas produzindo, 

 

: Distribuição das vacas leiteiras nos estabelecimentos rurais 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada 

11%

16%

OVINOS 

24%

25% 30%



 

As incertezas relacionadas ao clima semiárido e o

que resulta das atividades agrícolas de pequena escala, fazem com que a maior 

parte dos agricultores familiares desta região busque alguma outra atividade 

remunerada (Figura 19).  Destaca

população, atendendo 38% do conjunto de agricultores, correspondendo à 

distribuição etária. Um bom percentual desse grupo declarou possuir negóci

próprios além da atividade agrícola. No entanto, vale destacar que constam destas 

atividades desde aluguel de pastos, produção e venda de ovos, artesanato, 

açougue, feira, salão de beleza a farmácia, mercadinho e loja de materiais de 

construção. Outras atividades exercidas pelos agricultores incluem trabalhos 

eventuais como pedreiros e auxiliares de trabalhos diversos. Observa

apenas um pequeno percentual, 16%, está incluído em programas de transferência 

de renda, como o bolsa família, dos quais a

renda além da agricultura. O emprego fixo 

e inclui empregos como professor, merendeira, gari, vereador, entre outros. Apenas 

4% dos agricultores declararam não ter outra renda além 

 
 

Figura 19: Fontes de renda complementares dos agricultores familiares

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada
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As incertezas relacionadas ao clima semiárido e o pouco retorno financeiro 

que resulta das atividades agrícolas de pequena escala, fazem com que a maior 

parte dos agricultores familiares desta região busque alguma outra atividade 

).  Destaca-se a importância das aposentadorias entre esta 

população, atendendo 38% do conjunto de agricultores, correspondendo à 

distribuição etária. Um bom percentual desse grupo declarou possuir negóci

próprios além da atividade agrícola. No entanto, vale destacar que constam destas 

atividades desde aluguel de pastos, produção e venda de ovos, artesanato, 

açougue, feira, salão de beleza a farmácia, mercadinho e loja de materiais de 

atividades exercidas pelos agricultores incluem trabalhos 

eventuais como pedreiros e auxiliares de trabalhos diversos. Observa

apenas um pequeno percentual, 16%, está incluído em programas de transferência 

de renda, como o bolsa família, dos quais apenas 5% vive exclusivamente desta 

renda além da agricultura. O emprego fixo atende apenas 12 indivíduos

e inclui empregos como professor, merendeira, gari, vereador, entre outros. Apenas 

4% dos agricultores declararam não ter outra renda além das atividades agrícolas. 

: Fontes de renda complementares dos agricultores familiares

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada
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pouco retorno financeiro 

que resulta das atividades agrícolas de pequena escala, fazem com que a maior 

parte dos agricultores familiares desta região busque alguma outra atividade 

se a importância das aposentadorias entre esta 

população, atendendo 38% do conjunto de agricultores, correspondendo à 

distribuição etária. Um bom percentual desse grupo declarou possuir negócios 

próprios além da atividade agrícola. No entanto, vale destacar que constam destas 

atividades desde aluguel de pastos, produção e venda de ovos, artesanato, 

açougue, feira, salão de beleza a farmácia, mercadinho e loja de materiais de 

atividades exercidas pelos agricultores incluem trabalhos 

eventuais como pedreiros e auxiliares de trabalhos diversos. Observa-se que 

apenas um pequeno percentual, 16%, está incluído em programas de transferência 

penas 5% vive exclusivamente desta 

indivíduos deste grupo 

e inclui empregos como professor, merendeira, gari, vereador, entre outros. Apenas 

das atividades agrícolas.  

 
: Fontes de renda complementares dos agricultores familiares 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada 
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sisal, que permitem uma melhor análise das respostas relativas à percepção em 

relação ao reúso de água.  Destaca-se como característica desta população o 

número decrescente de jovens, explicado pelas migrações temporárias ou 

permanentes para outras regiões do país, notadamente para o Centro-Oeste.  Desta 

forma, a opinião dos maiores de 60 anos, tem um forte impacto no total geral.   

 

 

7.1.1 Aceitação ou Rejeição do Reúso por Parte dos Agricultores  

 

 

Considerando-se uma abordagem de aspectos mais gerais para mais 

específicos, foi levantada a atitude imediata da percepção dos agricultores em 

relação ao reúso, procurando verificar o quanto esta prática poderia implicar ou não 

em uma oportunidade de acesso à água e aumento da produção agrícola.  A 

resposta inicial indica o quanto o indivíduo agricultor está aberto a uma nova 

tecnologia que aumente a oferta de água e melhore alguns aspectos negativos do 

meio ambiente local, como o lançamento de esgoto bruto a céu aberto ou no rio, 

mas para o qual ainda não considerou todas as implicações.  Esta resposta é 

particularmente importante por estar relacionada à percepção de risco em relação a 

uma tecnologia nova e também ao interesse que a atividade possa despertar na 

comunidade.  A forma como o indivíduo ou a comunidade percebe o reúso está 

intrinsecamente ligada à forma como se percebe o ambiente em que vive, mas 

também a como se percebe o risco. A percepção de risco, principalmente em face 

de novas tecnologias pode ser polêmica devido ao temor do desconhecido e da 

sensação de perda de controle associada (SANTOS e FADUL, 2008). 

O total de respostas negativas em relação às afirmações “Reúso pode garantir 

acesso a água durante a estiagem” e “Reúso pode contribuir para aumentar produção 

agrícola” foi de 10% e 8%, respectivamente (Figura 20).  Analisando-se as variáveis 

sexo e faixa etária, observa-se uma maior resistência entre as mulheres, com 

tendência crescente com a idade, destacando-se o percentual de 44% de respostas 

negativas entre as mulheres com mais de 60 anos. Entre as mulheres jovens, por 



 

outro lado, a rejeição ao reúso tende a ser menor que entre os homens jovens. A 

resposta de um membro do grupo que externou suas razões para se opor ao reúso é 

representativa da opinião dos que se opõem ao reúso, para ela,

[...] acontece que o resíduo da água fica na terra, mas a “micotina”, a sujeira 
da água fica na água... a gente pode usar, mas não é natural...(Entrevistado 
AF 21

 
 

Figura 20: Rejeição ao reúso de água por sexo e faixa etária.

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada

 

Por outro lado, o grupo de agricultores familiares que é favorável ao reúso 

percebe claramente a oportunidade, não só de acesso a 

agricultura, como percebem claramente as vantagens ambientais do reúso.  Eles 

dizem que, 

Eu vejo mais benefício, uma vez que a gente reusando a água, a gente está 
economizando, evitando desperdício e também transformando aquela água 
que era inviável para o consumo humano. Mesmo que não seja de total 
qualidade, que seja realmente útil na vida de todo ser humano, desde que  a 
gente mora em uma região escassa de água (Entrevistado AF 3 
menor que 40 anos).

 

[...] eu acho bom. Só d
rio é ótimo (AF 4 

 

                                                
6 Para fins da análise qualitativa, os entrevistados foram identificados pelo seu número de AF
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outro lado, a rejeição ao reúso tende a ser menor que entre os homens jovens. A 

resposta de um membro do grupo que externou suas razões para se opor ao reúso é 

nião dos que se opõem ao reúso, para ela, 

[...] acontece que o resíduo da água fica na terra, mas a “micotina”, a sujeira 
da água fica na água... a gente pode usar, mas não é natural...(Entrevistado 
AF 216, mulher maior de 60 anos). 

: Rejeição ao reúso de água por sexo e faixa etária.

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada
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outro lado, a rejeição ao reúso tende a ser menor que entre os homens jovens. A 

resposta de um membro do grupo que externou suas razões para se opor ao reúso é 
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da água fica na água... a gente pode usar, mas não é natural...(Entrevistado 

 

: Rejeição ao reúso de água por sexo e faixa etária. 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada 
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[...] quando nada limpa metade da imundice que vai para o rio. Que o nosso 
rio , minha filha, parece que vai morrer (Entrevistado AF 10 – mulher, maior 
que 60 anos). 

 

Segundo Friedler (2006), as reações ao reúso tendem a se modificar de 

acordo com o grau de contato com o efluente.  Assim sendo, a opinião pública tende 

a ser mais favorável ao reúso como uma ideia, mas pode expressar opiniões 

diferentes quando a possibilidade de contato aumenta.  As questões específicas 

permitem definir qual o nível de contato é aceitável para os agricultores (Tabela 2 e 

Figura 21). 

O consumo de peixe criado em água de reúso aparece como objeto de 

rejeição mais acentuada, que pode ser atribuída às próprias características sócio-

ambientais da região, onde o consumo de peixe não é tão usual quanto à beira de 

grandes rios ou no litoral. O consumo de leite de animal alimentado com forragem 

produzida com água de reúso e a possibilidade de se trabalhar com água de reúso 

também têm rejeição significativa, embora menor que o consumo direto do milho, 

apresentado opiniões contraditórias entre os entrevistados. Como exemplos de 

respostas negativas e positivas, têm-se,   

É ótimo!  Eu acho certo. Para o gado poderia ser...Mas o leite eu não tomava 
não!!!(Entrevistado AF 16 – mulher, entre 40 e 60 anos). 

 

[...] acho que o organismo do gado é mais forte e pode eliminar o que tiver. 
(Entrevistado AF 15 – mulher, maior que 60 anos). 

 

Eu acho que depois do animal se alimentar não tem nada a ver não. 
(Entrevistado AF 6 – homem, entre 40 e 60 anos). 

Apesar de haver uma rejeição significativa ao consumo direto de milho 

irrigado com água de reúso, a maior parte desta população, 72 %, não faz objeções 

ao consumo de milho ou outro alimento que var ser consumido após processamento 

ou cozimento, particularmente se considerarmos a parcela mais jovem, com 84 % de 

aceitação.  Algumas falas resumem o sentimento aos limites aceitáveis para o reúso 

agrícola de água.   

Tem que tratar, né? Ficar um esgoto muito imundo não dá. Vai atingir muito a 
população, os bichinhos...Para ‘capinho’ tava bom..., para mamona tava 
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bom..., na alimentação (humana) eu acho um pouco fora (Entrevistado AF 2– 
homem, entre 40 e 60 anos). 

 

Reúso para alimentação animal, acho correto (Entrevistado AF 13 – homem, 
menor que 40 anos). 

 

[...] se os outro comeu e não morreu, eu também como (Entrevistado AF 17 – 
homem, maior que 60 anos). 

Outras restrições em relação ao reúso foram anotadas e incluem: aceitar o 

reúso restrito a águas de pias e chuveiros ou reúso apenas do esgoto da própria 

casa. No entanto, a maior parte das respostas positivas foi bastante direta, assertiva 

sobre a aceitação do reúso, não demonstrando reações negativas em relação ao 

reúso, nas aplicações propostas. 
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MULHERES HOMENS 

TOTAL <40 40-59 >=60 <40 40-59 >=60 

Não aceitaria reúso de água para forragem animal 0% 24% 44% 9% 12% 16% 16% 
Não consumiria  leite produzido por animal alimentado 
com forragem irrigada com água de reúso 23% 29% 44% 18% 23% 20% 25% 

Não consumiria carne  produzida por animal 
alimentado com forragem irrigada com água de reúso 15% 24% 44% 9% 19% 20% 21% 

Não consumiria milho ou outro alimento consumido 
cozido ou processado irrigado com água de reúso 15% 38% 56% 18% 23% 24% 28% 

Não consumiria peixe criado em água de reúso 38% 67% 78% 36% 46% 44% 50% 

Não trabalharia em agricultura irrigada com água de 
reúso 15% 38% 56% 9% 12% 32% 26% 

Tabela 2: Rejeição pessoal ao reúso de água por sexo e faixa etária – Respostas negativas. 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada 

 

 



 

Figura 21: Rejeição pessoal ao reúso de água por sexo e faixa etária.

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada
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: Rejeição pessoal ao reúso de água por sexo e faixa etária. 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada 

<40 40-59 ≥60

HOMENS TOTAL

Não aceitaria reúso de água para forragem animal

Não consumiria  leite produzido por animal alimentado 
com forragem irrigada com água de reúso

Não consumiria carne  produzida por animal 
alimentado com forragem irrigada com água de reúso

Não consumiria milho ou outro alimento consumido 
cozido ou processado irrigado com água de reúso

Não consumiria peixe criado em água de reúso

Não trabalharia em agricultura irrigada com água de 
reúso
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Não aceitaria reúso de água para forragem animal

Não consumiria  leite produzido por animal alimentado 
com forragem irrigada com água de reúso

Não consumiria carne  produzida por animal 
alimentado com forragem irrigada com água de reúso

Não consumiria milho ou outro alimento consumido 
cozido ou processado irrigado com água de reúso

Não consumiria peixe criado em água de reúso

Não trabalharia em agricultura irrigada com água de 



 

A partir das respostas obtidas, fez

se a restrição ao reúso: foram consideradas 6 categorias (

o número de repostas negativas ao reúso de água, aferindo

restrição pessoal ao reúso de água (

 
Categoria 

Sem restrições 
Poucas restrições 
Restrições moderadas 
Restrições acentuadas 
Rejeita fortemente 
Rejeita totalmente 
Quadro 11: Grau de rejeição ao reúso

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada

 

 
<40 

Sem restrições 9 

Poucas restrições 2 
Restrições 
moderadas 0 

Restrições fortes 1 
Rejeita com 
exceções 1 

Rejeita totalmente 0 

TOTAL 13 
Tabela 3: Restrição ao reúso agrícola entre agricultores de Santo Antônio

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada
 
 

Figura 22: Nível de rejeição do reúso agrícola entre agricultores

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada

6%

A partir das respostas obtidas, fez-se ainda uma outra análise, quantificando

se a restrição ao reúso: foram consideradas 6 categorias (Quadro 

o número de repostas negativas ao reúso de água, aferindo-se a intensidade da 

restrição pessoal ao reúso de água (Tabela 3 e Figura 22) . 

Número de respostas negativas
agricultor da amostra

0 
1 
2 
3 
4 
5 

: Grau de rejeição ao reúso 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada 

Mulheres Homens 

 40-59 >=60 <40 40-59 

7 2 9 12 

4 5 2 7 

3 0 0 1 

1 0 2 

2 0 0 3 

4 2 0 1 

 21 9 11 26 
: Restrição ao reúso agrícola entre agricultores de Santo Antônio

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada 

 
: Nível de rejeição do reúso agrícola entre agricultores

Elaboração própria com base na amostra pesquisada

46%

25%

7%

6%
8% 8%

Sem restrições Poucas restrições

Restrições moderadas Restrições fortes

Rejeita com exceções Rejeita totalmente
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se ainda uma outra análise, quantificando-

Quadro 11), de acordo com 

se a intensidade da 

Número de respostas negativas por 
agricultor da amostra 

TOTAL >=60 

9 48 

6 26 

4 8 

2 6 

2 8 

2 9 

25 105 
: Restrição ao reúso agrícola entre agricultores de Santo Antônio 

 

: Nível de rejeição do reúso agrícola entre agricultores 

Elaboração própria com base na amostra pesquisada 
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7.1.2 Percepção de Risco entre os Agricultores Familiares 

 

 

A percepção de risco foi avaliada em relação às respostas aos principais 

aspectos identificados na literatura e durante as entrevistas: riscos ambientais, 

riscos à saúde, riscos comerciais (dificuldade de comercializar produtos irrigados 

com água de reúso) e, foi incluída, a rejeição por fatores emocionais, identificada 

simplesmente como nojo.  Verifica-se que (Tabela 4, Figura 23) a preocupação com 

a saúde domina a percepção de risco, sendo a preocupação com os riscos 

comerciais, também, significativa, assim como o fator nojo.   

Os riscos ambientais são os menos percebidos.  A maior parte vê o reúso 

como um benefício ambiental.  Apenas um entrevistado declarou preocupação com 

o efeito que gorduras e sabões poderiam ter no solo. Em relação à percepção de 

risco, faixa etária e sexo mostraram-se aspectos importantes, como pode ser 

observado no gráfico (Figura 24). Destacam-se: o risco comercial é percebido como 

mais significativo entre homens com menos de 40 anos; o risco à saúde é mais 

importante entre mulheres de 40 a 60 anos e homens com mais de 60 anos, da 

mesma forma que o nojo (rejeição emocional sem razão específica); o risco 

ambiental tem menor peso entre os homens entre 40 e 60 anos. 

 

Riscos percebidos 

mulheres homens 

TOTAL <40 40-59 >=60 <40 40-59 >=60 

Riscos comerciais 9% 9% 5% 5% 8% 8% 43% 

Riscos a saúde 5% 11% 5% 5% 8% 12% 45% 

Riscos ambientais 4% 5% 5% 3% 1% 8% 25% 

Rejeição emocional (nojo) 5% 9% 5% 4% 6% 10% 38% 
Tabela 4: Percepção de Risco entre agricultores por sexo e faixa etária 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada 
 



 

Figura 23: Percepção de risco do reúso de água 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada

Figura 24: Percepção de risco do reúso de água entre agricultores

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada

 

O último dado tratado numericamente diz respeito à relação do público com 

as autoridades sanitárias que atuam no local.  Nesta região, a CERB tem atuado na 

perfuração de poços, co

abastecimento de água.  No município de São Domingos, o abastecimento de água 

é realizado pela EMBASA, cuja cobertura para abastecimento urbano de água cobre 
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: Percepção de risco do reúso de água entre agricultores de Santo Antônio.

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada
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perfuração de poços, construção de barragens, adutoras e sistemas de 

abastecimento de água.  No município de São Domingos, o abastecimento de água 

é realizado pela EMBASA, cuja cobertura para abastecimento urbano de água cobre 

Identidade do Sisal. A prefeitura de São Domingos construiu e 
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distribuição por faixa etária e sexo. 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada 

 
de Santo Antônio. 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada 

O último dado tratado numericamente diz respeito à relação do público com 

as autoridades sanitárias que atuam no local.  Nesta região, a CERB tem atuado na 

nstrução de barragens, adutoras e sistemas de 

abastecimento de água.  No município de São Domingos, o abastecimento de água 

é realizado pela EMBASA, cuja cobertura para abastecimento urbano de água cobre 

ra de São Domingos construiu e 
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opera o sistema de coleta de esgoto existente na sede do município e no distrito de 

Santo Antônio.  

As comunidades do município e do referido distrito têm se organizado em 

associações comunitárias e sindicato que têm atuado i

frentes e contam com o reconhecimento local. No entanto, entre os agricultores 

familiares de Santo Antônio apenas cerca de 50 % faz parte de alguma associação, 

entre os quais 33 % desse grupo de atores estão associados à Associação 

Santoantoniense de Desenvolvimento Comunitário (ASDEC).  Esta última bastante 

atuante no distrito.  

Tendo sido perguntados sobre qual entidade deveria operar e fiscalizar um 

futuro sistema de reúso de água, o grupo que participou das entrevistas 

semidirigidas nomeou e qualificou quatro possibilidades: a comunidade, treinada e 

organizada; a prefeitura, a EMBASA e a CERB.  Desta forma, no questionário 

fechado, os entrevistados escolheram entre as entidades nomeadas, qual ou quais 

(admitindo escolhas múltiplas

ilustra os resultados obtidos nas duas fases (entrevista e questionário fechado).  

Pode-se verificar que a Prefeitura tem o menor nível de credibilidade.  A comunidade 

organizada apresenta um nível consistente com a parcela da população associada à 

ASDEC.  Em primeiro lugar encontra

tempo de atuação na região,

continuamente a cobertura de abastecimento de água.

Figura 25: Nível de confiança da comunidade

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada
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opera o sistema de coleta de esgoto existente na sede do município e no distrito de 

As comunidades do município e do referido distrito têm se organizado em 

associações comunitárias e sindicato que têm atuado intensamente em diversas 

frentes e contam com o reconhecimento local. No entanto, entre os agricultores 

familiares de Santo Antônio apenas cerca de 50 % faz parte de alguma associação, 

entre os quais 33 % desse grupo de atores estão associados à Associação 

Santoantoniense de Desenvolvimento Comunitário (ASDEC).  Esta última bastante 

Tendo sido perguntados sobre qual entidade deveria operar e fiscalizar um 

futuro sistema de reúso de água, o grupo que participou das entrevistas 

das nomeou e qualificou quatro possibilidades: a comunidade, treinada e 

organizada; a prefeitura, a EMBASA e a CERB.  Desta forma, no questionário 

fechado, os entrevistados escolheram entre as entidades nomeadas, qual ou quais 

(admitindo escolhas múltiplas) seriam confiáveis para operar o reúso. A 

ilustra os resultados obtidos nas duas fases (entrevista e questionário fechado).  

car que a Prefeitura tem o menor nível de credibilidade.  A comunidade 

organizada apresenta um nível consistente com a parcela da população associada à 

ASDEC.  Em primeiro lugar encontra-se a CERB, cuja posição é devida ao longo 

tempo de atuação na região, seguida da EMBASA, que tem expandido 

continuamente a cobertura de abastecimento de água. 

: Nível de confiança da comunidade nos operadores de recursos hídricos

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada
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opera o sistema de coleta de esgoto existente na sede do município e no distrito de 

As comunidades do município e do referido distrito têm se organizado em 

ntensamente em diversas 

frentes e contam com o reconhecimento local. No entanto, entre os agricultores 

familiares de Santo Antônio apenas cerca de 50 % faz parte de alguma associação, 

entre os quais 33 % desse grupo de atores estão associados à Associação 

Santoantoniense de Desenvolvimento Comunitário (ASDEC).  Esta última bastante 

Tendo sido perguntados sobre qual entidade deveria operar e fiscalizar um 

futuro sistema de reúso de água, o grupo que participou das entrevistas 

das nomeou e qualificou quatro possibilidades: a comunidade, treinada e 

organizada; a prefeitura, a EMBASA e a CERB.  Desta forma, no questionário 

fechado, os entrevistados escolheram entre as entidades nomeadas, qual ou quais 

) seriam confiáveis para operar o reúso. A Figura 25 

ilustra os resultados obtidos nas duas fases (entrevista e questionário fechado).  

car que a Prefeitura tem o menor nível de credibilidade.  A comunidade 

organizada apresenta um nível consistente com a parcela da população associada à 

se a CERB, cuja posição é devida ao longo 

seguida da EMBASA, que tem expandido 

 

nos operadores de recursos hídricos 

Fonte: Elaboração própria com base na amostra pesquisada 
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7.1.3 A Percepção de Agricultores Familiares do SINTRAF 

 

 

Os agricultores reunidos no Sindicato de Trabalhadores da Agricultura 

Familiar de São Domingos (SINTRAF) apresentam a opinião de que, mesmo 

estando inserido em uma problemática ambiental e social similar aos agricultores de 

Santo Antônio, não têm interesse direto na experiência de reúso em curso naquela 

localidade.  Desta forma foi possível realizar uma breve verificação das informações 

obtidas nas entrevistas em Santo Antônio, por meio de uma reunião com um 

pequeno grupo de oito agricultores familiares associados, não inseridos no sítio de 

realização do experimento.  

Os agricultores reunidos declararam que têm criação de ovelha e alguns 

também têm sisal. Para os que não plantam sisal, a agricultura proporciona pouco 

rendimento e mesmo com a criação de ovelha, não é suficiente para a manutenção 

das famílias.  Assim como ocorre em Santo Antônio, a maioria deles tem outras 

atividades para garantir renda.  

 

Eu crio assim ovelha. Tem roça, assim, para o próprio consumo.  Aqui é difícil 
plantar porque é seco. O sol é muito forte, aí é complicado. Mas de vez em 
quando ainda planta milho, dá aquele milhozinho assim, sem graça. Passei 
toda a minha vida assim, sabe (Entrevistada S1 – mulher, entre 20 e 40 anos) 

 

A reação à primeira pergunta, sobre o que pensavam a respeito do reúso de 

água, gerou inicialmente um silêncio. Depois, uma primeira reação negativa: 

 

Por que é assim, mas, nesse caso, que é a opinião que nós estamos dando 
aqui, eu mesma não tenho coragem de usar um alimento desse, de uma 
horta (Entrevistada S4 – mulher, entre 20 e 40 anos).  
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Mas, depois de esclarecido que não seria para horta.  Mais uma vez a 

pergunta foi formulada: “E no caso de uma forragem, algo para oferecer para um 

animal?” que resultou em uma resposta positiva. Outras respostas positivas foram 

proferidas, mas, mais uma vez havia algum equívoco: 

 

Eu acho que para produzir alimento para o animal, para a gente consumir a 
carne ou leite, eu acho bom, eu acho que não tem problema nenhum. Mas, 
para o meu consumo mesmo, eu não tomaria não [expressão de nojo] 
(Entrevistada S2 – mulher, entre 20 e 40 anos). 

 

Mais uma vez, foi esclarecido o propósito do projeto em realizar reúso 

agrícola em situações restritas à alimentação animal. Ao que o grupo voltou a 

afirmar interesse positivo. Individualmente, afirmaram não ver problema em usar 

forrageiras para alimentação de animais para corte ou leite.  

Esta situação mostra a importância da transparência e da necessidade de 

comunicação com os grupos de interesse. Muito facilmente, pode ser gerada uma 

percepção negativa, caso não fique muito claro quais as ações pretendidas.  No 

curso da reunião foi também confirmado um dado fundamental colhido em Santo 

Antônio: a importância para este grupo que o esgoto seja tratado para a realização 

do reúso.  

Ao serem perguntados se teriam disponibilidade para pagar pela água de 

reúso, as opiniões ficaram divididas: alguns declararam que pagariam, se fosse 

realmente vantagem, a exemplo de: “Eu acho que sim. Como a água que vem no 

encanamento, se precisamos nós pagamos. [refletindo um pouco]. Eu acho que sim 

(Entrevistada S1)”; os outros disseram que não pagariam porque acreditam que o 

município tem água o suficiente para vencer uma seca: 

 

É que cada povoado tem um açude, tem uma represa, né? Eu creio que 
ninguém se interessa.  Não ia dar certo não. Que tem muita represa. Quem 
tem roça, tem dois, três tanques, prá secar, só quando tem mesmo quase 
dois anos de seca (Entrevistada S4 – mulher, entre 20 e 40 anos). 

 

Outro aspecto importante levantado pelos entrevistados foi o grau de atraso 

da região em termos de saneamento básico, destacando a dificuldade das famílias 
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da zona rural em ter acesso à água.  Evidentemente, a ampliação dos serviços de 

saneamento, incluindo a melhoria da qualidade da água distribuída, e a implantação 

do tratamento de esgotos são ações que precedem o reúso de água.  No entanto, o 

lançamento de esgotos à céu aberto coloca em grave risco a comunidade exigindo 

uma solução apropriada para os problemas. 

 

 

7.2 A PERCEPÇÃO DE FORMULADORES DA POLÍTICA DE RECURSOS 
HÍDRICOS 

 

 

O grupo de formuladores da política de recursos hídricos compreende 

representantes dos setores Usuário, Poder Público e Sociedade Civil, mais 

especificamente, Saneamento, Recursos Hídricos, Agricultura, Saúde, Educação e 

Indústria, garantindo que as categorias relevantes ao tema reúso agrícola de água 

no Semiárido estivessem representadas. 

Este grupo apresenta como característica comum o conhecimento, em níveis 

diversos, a respeito da prática de reúso de água.  O conjunto de operadores de 

recursos hídricos apresenta experiência nessa prática: os entrevistados OP 1 e OP 7 

conduziram experimentos em reúso de efluentes tratados de esgotos; o entrevistado 

OP 6 realizou experimento em reúso de rejeito de dessalinizador; o entrevistado OP 

12 participou de experimento de reúso de água para o cultivo de flores; o 

entrevistado OP 3 coordena a elaboração de um Plano de  Manejo de Águas 

Pluviais e Esgotamento Sanitário que inclui o reúso (levantamento dos existentes e 

proposições). O entrevistado OP 5 tem experiência pessoal no reúso doméstico de 

águas cinzas e o entrevistado OP 2 tem experiência em reúso industrial. Observa-se 

que, embora não seja uma prática que se configure como uma política pública, já 

está sendo amplamente divulgada e testada no Estado da Bahia. 

O entrevistado OP 3 foi ainda o coordenador da elaboração da Resolução nº 

75, de 29 de julho de 2010, que estabelece procedimentos para disciplinar a prática 

de reúso direto não potável de água na modalidade agrícola e/ou florestal. 
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7.2.1 Aspectos Legais e Institucinais 

 

 

A implementação de programas de reúso agrícola está estreitamente 

vinculada ao arranjo institucional e legal. É esta estrutura que vai permitir ou impedir 

que o reúso seja incorporado na agenda de políticas públicas, em todas as esferas 

de governo. Leis, regras e políticas específicas são fundamentais para a 

implantação do reúso, mas também fazem parte desta estrutura, leis que 

regulamentem: uso da água; lançamento de efluentes; uso do solo; e proteção ao 

meio ambiente, além disso, este arcabouço legal deve definir claramente 

responsabilidades e culpabilidades em relação à prática do reúso.  

Os formuladores de política de recursos hídricos concordam que é 

fundamental a ampla discussão entre técnicos, poder público, usuários de água e 

sociedade civil, para uma adequada regulação do reúso. É consenso a necessidade 

de se definirem papéis entre os órgãos de governo a fim de fomentar o reúso.  

Entrevistados OP 1, OP 6, OP 7 e OP 12 afirmam que não é função das 

organizações em que atuam (EMBASA, CERB e INEMA) realizar reúso, com o que 

estão de acordo representantes do setor usuário (agrícola). Seria necessário que o 

Poder Público atribuísse responsabilidades nesse sentido.   

Em que se destaque, 

Considerando que as concessionárias de saneamento não foram inicialmente 
concebidas sob esse pressuposto, torna-se necessário, do ponto de vista 
institucional, que haja políticas específicas para mudança da cultura interna 
com relação a esse tema. Nesse sentido, cabe adotar uma postura de 
estimular, quando da concepção dos projetos de tratamento de esgoto, a 
localização de potenciais pontos de consumo dessa matéria prima para que 
sejam firmadas parcerias nesse sentido. (Entrevistado OP 1 – Poder Público). 

É evidente que não é uma vocação da empresa de saneamento a realização 

de irrigação com água de reúso.  É necessário definir a articulação institucional que 

permita a integração com agências governamentais que realizem ou fomentem a 

realização do reúso. 



160 
 

[...] o Estado não é produtor, não quer plantar nada. Então vai fazer a 
utilização daquilo para alguém. Tem que ter alguém que queira explorar 
empresarialmente aquela água. Porque não vai ser coisa para o Governo 
fazer. Mas ainda não se conseguiu grupos que se interessem em fazer o 
reúso (Entrevistado OP 9 – Setor Usuário). 

 

O Entrevistado OP 7 levanta a questão da falta de clareza da legislação atual 

em relação à abrangência da responsabilidade profissional. Como ainda falta uma 

regulação clara, pode criar sérios problemas aos profissionais das empresas de 

saneamento, que poderiam ser chamados a responder legalmente por problemas de 

saúde pública atribuídos ao reúso.  Ainda em relação à legislação atual, o 

representante da EMBASA observou que a atual legislação é excessivamente 

restritiva, sendo exageradamente exigente em relação aos padrões de qualidade, 

constituindo um entrave à realização do reúso. Concordando com ele, representante 

da sociedade civil afirma: 

O padrão de qualidade é estabelecido entre quem trata o esgoto e quem 
compra. A atual legislação impede o reúso. Se o fornecedor de efluente 
tratado te diz: é esgoto. A partir daí você lida com ele da forma adequada 
como se deve lidar com esgoto. (Entrevistado OP 14). 

 

Um aspecto mencionado pelos entrevistados, fundamental para a implantação 

do reúso, é a articulação interinstitucional. Uma vez que o reúso envolve as áreas de 

recursos hídricos, saneamento, agricultura e saúde pública, além de outras como 

desenvolvimento agrário e combate à pobreza, a articulação entre os diversos 

organismos do Estado é fundamental, além da, já mencionada, articulação com o 

setor privado, como foi observado pelos Entrevistados OP 8 e OP 9, representantes 

da Federação de Produtores Rurais da Bahia e da Associação de Agricultores 

Irrigantes da Bahia, consideram que:  

[...] (a articulação interinstitucional) será indispensável para “facilitar” a 
implantação do reúso. Uma legislação “burocrática” poderá criar muitas 
dificuldades (Entrevistado OP 2, Usuário). 

 

[...] essa constatação se estende aos outros órgãos públicos que de alguma 
forma podem ser envolvidos com a questão. Portanto, seria fundamental que 
houvesse uma articulação com as entidades ligadas à gestão dos recursos 
hídricos, do uso do solo para fins agrícolas e o órgão ambiental do estado. A 
instalação de fronteiras agrícolas poderia, a partir dessa articulação, estar 
submetida ao aproveitamento desses efluentes, sempre que viável, contando 
ainda com o apoio do órgão ambiental durante o processo de licenciamento 
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das ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) e de empreendimentos 
agrícolas, instituindo esse aproveitamento como uma medida de adequação 
desses dois tipos de empreendimentos (Entrevistado OP 1, Poder Público). 

Em um tom mais otimista, o referido entrevistado considera que: 

[...] não é difícil não. Procurando seguir as recomendações e articulando com 
as outras secretarias a gente consegue. A ANA tem normas próprias para 
isso e bastaria segui-las (Entrevistado OP 10, Poder Público). 

 

7.2.2 Custos do Reúso 

Os custos relativos à prática do reúso apresentam-se como uma questão 

bastante polêmica: não há consenso se os custos aumentariam ou diminuiriam, seja 

no tratamento do esgoto ou na sua utilização agrícola; não há consenso sobre quem 

deveria pagar os custos do reúso. Os entrevistados que atuam em gestão de 

recursos hídricos e saneamento defendem que o usuário pague pelo menos parte do 

custo de tratamento do esgoto, enquanto que os representantes da agricultura não 

concordam com essa ideia.  

A metodologia de cálculo de custos apresentada por Winpenny (2010) 

demonstra que é, de fato, necessária uma análise econômica caso a caso para 

determinar a viabilidade econômica do reúso. Na Região Semiárida, sobretudo, no 

Território do Sisal, onde a produção agrícola tem tido cada vez menos 

representatividade na economia, é difícil equacionar positivamente a relação custo 

benefício.  No entanto, a necessidade de diminuir as cargas poluentes que chegam 

nos rios e, ao mesmo tempo, encontrar soluções de tratamento de esgotos que 

sejam economicamente viáveis, como determinam as políticas nacional e estadual, 

possivelmente farão o pêndulo da economia mover-se favoravelmente a favor do 

reúso.   

Os entrevistados OP 2 e OP 3, representantes da Petrobrás e SEDUR, 

respectivamente, acreditam que o reúso é uma alternativa economicamente viável, 

podendo ser vantajosa no Semiárido. Outros entrevistados, representantes do 

CREA, Secretaria da Agricultura, Federação dos Produtores Rurais e EMBASA (OP 

4, OP 10, OP 8 e OP1) acreditam que os custos seriam elevados, dificultando a 

implantação desta prática, sendo levantados os seguintes aspectos: 

[...]  creio serem elevados, para o cenário atual, levando-se em conta que o 
custo da água é relativamente baixo. Entretanto, se levarmos em conta o 
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princípio do poluidor-pagador, a futura cobrança pelo uso das águas pelas 
agências de bacias e eventuais barreiras por danos ambientais, impostas por 
países desenvolvidos, a médio e longo prazo esses custos serão absorvidos 
pela cadeia produtiva. Talvez, num primeiro momento, seja mais interessante 
ao produtor, buscar métodos mais eficientes de irrigação para reduzir o 
volume de água utilizado, já que o seu custo tende a crescer (Entrevistado OP 
4 – Sociedade Civil). 

Este comentário do representante do entrevistado OP 4 está de acordo com a 

necessidade de se manter o equilíbrio econômico, mas não considera os valores 

relativos a potenciais melhorias sociais e ambientais que podem resultar do reúso de 

água. Também não considera que a melhoria da fertilidade do solo e o acesso à 

água, como mostra experiência internacional, pode resultar da prática do reúso, 

podem permitir aumentar o interesse sobre a agricultura do Semiárido, permitindo a 

introdução de culturas de maior valor. 

[...] tem vantagem para os dois: a empresa de saneamento economiza 
alguma coisa e o agricultor tem acesso a uma água que não teria. Deveria ter 
um rateio entre os dois. Acho que é mais vantagem para a empresa de 
saneamento. (...) É difícil pagar por água de reúso quando se tem água 
natural de graça (Entrevistado OP 10, Poder Público). 

A disposição de esgoto no solo tem sido uma prática de tratamento de 

esgotos adotada desde o século XIX em países da Europa, nos EUA e na Austrália. 

Como tal, o reúso para fins agrícolas pode integrar o sistema de tratamento com 

vantagens econômicas.  

[...] reúso resolve problema ambiental e econômico, e traria benefício 
financeiro à empresa de saneamento. Onde está definido que o agricultor tem 
que pagar por essa água? (Entrevistado OP 8, Usuário). 

Essa mudança da cultura traz reflexos nos aspectos operacionais e nos 
custos das concessionárias, bastante positivos. Ao se implantar um projeto de 
tratamento que vise adequar a qualidade dos esgotos, no sentido de serem 
aproveitados na agricultura, a matéria orgânica deixa de ser um potencial 
poluente e passa a ser a matéria prima do processo de produção de 
alimentos. Esse é o princípio do chamado “reúso direto planejado”, diante do 
qual o esgoto é tratado e encaminhado diretamente ao ponto onde será 
utilizado. Considerando que o efluente final deixa de ser um passivo e passa 
a ser uma matéria prima, é constituída uma nova fonte de receita para a 
empresa (Entrevistado OP 1, Poder Público). 

Esta perspectiva de redução de custos com adubação é observada por 

Haruvy (1997) e confirmada por Jimenez et al. (2004). É notável que, no 

México, o reúso de água, não apenas melhorou a estrutura e a fertilidade do 

solo, como também, as lâminas de água de reúso usadas para retirar o 

excesso de sal do solo, fez aumentar significativamente a disponibilidade de 

água subterrânea no estado de Hidalgo. 
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7.2.3 Benefícios do Reúso 

 

O reúso agrícola de efluentes tratados de esgoto coloca-se como uma nova 

fonte de água a estar disponível para usos com menor exigência de qualidade, 

pretendendo diminuir o impacto sobre os mananciais hídricos do crescimento das 

demandas por água nas cidades e na agricultura, bem como evitar a poluição destes 

mananciais com efluentes de esgoto, além de ser uma fonte de nutrientes para o 

solo.   

Há uma convergência de opiniões no que se refere às vantagens, 

principalmente para o Semiárido, do reúso: reconhecendo-o como uma oportunidade 

de aproveitamento de água e dos nutrientes presentes no esgoto para irrigação de 

lavouras e recuperação de solos. As vantagens mais óbvias do reúso de água, como 

prática capaz de mitigar os efeitos da escassez de água, são percebidas por todos 

os entrevistados, que percebem claramente que a utilização correta ampliará a 

oferta, principalmente para a irrigação (Entrevistado OP 3, SEDUR).  Para o setor 

usuário agrícola:  

[...] eu entendo de agricultura e acho que (o reúso agrícola) é uma 
oportunidade (Entrevistado OP 8 - Usuário). 

 

[...] o uso para irrigação, que é o caso do nosso objetivo aqui, eu não vejo 
muita desvantagem não, tem mais vantagens...né? Inclusive por ser no caso 
de esgoto tratado, que é o caso da maioria aqui, é quase uma fertirrigação.  

Nós temos uma excelente opção para reúso de esgotos, que é a cana-de-
açúcar. A cana-de-açúcar é bastante resistente, é uma cultura que 
normalmente não é destinada ao consumo humano (Entrevistado OP 10, 
Setor Poder Público). 

 

A utilização correta ampliará a oferta, principalmente para a irrigação e terá 
impacto positivo sobre a produção de alimentos (Entrevistado OP 2, Setor 
Poder Público). 

 

Estudos demonstram que poderá ocorrer redução de custos com adubação e 
que em alguns casos a água reutilizada poderia funcionar como 
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fertilização/irrigação. Acredito que boas práticas de irrigação com água 
proveniente de outros processos (reúso) aumentará a produção agrícola, 
notadamente no Semiárido. Em relação à poluição, devem ser consideradas 
as condições campo, tais como volume a ser lançado e a profundidade do 
aquífero, para que não haja contaminação do lençol freático. O reúso tende a 
diminuir a demanda e a evitar o lançamento de resíduos diretamente nos 
mananciais (Entrevistado OP 3, Setor Poder Público). 

 

A região sofre com escassez de água constante, fazendo com que o réuso de 
água seja uma opção importante para lavoura em conjunto com outras 
medidas para armazenamento de água de chuva e barragens subterrâneas 
(Entrevistado OP 11, Setor Poder Público). 

As vantagens do reúso, descritas no capítulo 2, parecem ser claramente 

percebidas pelos entrevistados, como promover a conservação da água e do solo e 

o uso racional da água. Os entrevistados destacaram as vantagens para o 

Semiárido, que poderia contar com um suprimento de água regular, que aliviaria os 

efeitos da seca.   

 

 

7.2.4 Riscos e Problemas Associados ao Reúso 

 

O reúso de água é uma atividade que envolve riscos à saúde pública, riscos 

ambientais e riscos econômicos.  Em termos dos riscos ambientais, os entrevistados 

observaram que o impacto em termos da contaminação do solo e das plantas e a 

degradação do solo e da paisagem depende do manejo adequado do reúso.  O que 

significa constante monitoramento e planejamento da aplicação da água de reúso. 

Para o Entrevistado OP 2, setor usuário, é necessário acompanhamento técnico e 

fiscalização.  No que concordam os seguintes entrevistados, que acrescentam: 

Há sim a possibilidade de aumento de degradação dos solos, tanto pelo uso 
inadequado da irrigação, quanto por práticas agrícolas mal conduzidas 
(Entrevistado OP 4 – Sociedade Civil).  

 

Neste caso, o entrevistado refere-se a riscos agronômicos de perda de 

fertilidade do solo, com o aumento dos teores de substâncias tóxicas para as 

plantas, como também alterações na estrutura do solo. 
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A aplicação de efluentes contendo matéria orgânica e nutrientes deve ser 
precedida ainda por um estudo da capacidade de suporte inerente ao solo 
utilizado. O sódio contido no esgoto tratado pode, a depender do tipo de solo 
em questão, aumentar o nível de salinização e comprometer algumas 
culturas. Porém, considerando a realidade brasileira, onde a maior parte dos 
solos está submetida a níveis pluviométricos altos, essa condição é 
minoritária. No caso do Nordeste, principalmente no Semiárido, este aspecto 
merece ser analisado para que a cultura utilizada seja de caráter resistente 
(Entrevistado OP 1, Poder Público). 

 

Os entrevistados concordam que embora o risco exista, o reúso feito com 

manejo adequado, da forma correta não acarreta riscos á saúde. Lembrando-se que 

esta prática envolve dois grandes grupos de risco: o dos trabalhadores que vão lidar 

com a irrigação e o grupo de consumidores de produtos produzidos com água de 

reúso.  Observa-se que; 

Riscos sempre vamos ter. O que agente tem que ter na verdade, é uma certa 
segurança do ponto de vista das metodologias para o que se aplica. [...] De 
uma maneira geral, eu não vejo nenhuma restrição, desde que seja bem 
indicada e considerando a segurança que merece para cada indicação. [...] O 
mais importante é a indicação do que se vai destinar o reúso. Que não seja 
uso indiscriminado. Sempre que possível, do ponto de vista da saúde 
humana, o risco deve ser próximo a zero.  Trabalhadores que lidam com 
esgoto fazem parte de um grupo ocupacional de risco para determinadas 
doenças. [...] Trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos 
de contaminação e doença dos trabalhadores e suas famílias.  Reduzir ao 
máximo o risco para o consumidor (Entrevistado OP 13, Sociedade Civil). 

O risco à saúde do trabalhador, mencionado pelo entrevistado 13, configura-

se como uma das questões mais destacadas na literatura: Blumenthal et al. (2001), 

observou a maior incidência de doenças relacionadas à infestação por helmintos 

entre agricultores que trabalham com água de reúso e aumento da incidência de 

doenças entéricas entre crianças das famílias desses agricultores. No entanto, estas 

observações foram realizadas entre agricultores que trabalham com irrigação com 

esgoto bruto no México. A adoção de parâmetros de qualidade técnicas de irrigação 

adequados não devem aumentar os riscos aos trabalhadores.   

 

Em relação aos riscos à saúde, há que se levar em consideração que a 
desinfecção dos produtos alimentícios deve ser feita sempre no ponto de 
consumo, não importando qual tenha sido o seu processo de produção. 
Dessa forma, considerando que o tipo e a concentração de contaminantes 
existentes no esgoto doméstico são amplamente estudados e conhecidos, os 
processos de desinfecção ordinariamente utilizados no tratamento de esgotos 
são garantidores de um consumo seguro para muitas frutas, a maior parte dos 
cereais e certos tipos de outros vegetais.  
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Ademais, os padrões de qualidade de efluentes que podem ser utilizados para 
os diversos tipos de reúso agrícola estabelecidos pela Organização Mundial 
da Saúde são tipicamente alcançados pelos métodos de tratamento de esgoto 
amplamente difundidos no Brasil e adotados pela Embasa. (Entrevistado OP 
1, Poder Público). 

O entrevistado OP 1, representante da EMBASA evidenciou a participação de 

outros atores no processo, no caso os comerciantes ou os próprios consumidores 

que seriam responsáveis pela desinfecção dos produtos no ponto de consumo. Essa 

não tem sido a tendência internacional.  A fim de evitar surtos de doenças 

veiculadas pelo contato de alimentos com águas contaminadas, é fundamental 

garantir a segurança dos alimentos ofertados à população, são as recomendações 

da OMS (2006). Esta posição indica que a empresa de saneamento não tem 

interesse em assumir responsabilidades relativas a esses riscos. 

O entrevistado OP 8, representante da Federação de Produtores Rurais da 

Bahia relativa os riscos à saúde em função dos riscos que a escassez de água 

representa, mas não deixa de salientar a importância de observar os critérios de 

segurança. O prefeito (OP 11) destacou a questão da escolha de produtos. A 

escolha de cultivos não alimentares, forrageiras ou alimentos que serão consumidos 

após processamentos que eliminem riscos microbiológicos é uma forma de evitar os 

riscos ao consumidor.  Em tais situações os parâmetros de qualidade podem ser 

menos rígidos facilitando a implantação de reúso onde os recursos para tratamento 

de esgoto sejam limitados. 

As principais preocupações em relação ao reúso seriam de como usar essa 
água e o que poderia ser feito com essa água, em que lavoura poderia ser 
reutilizada, em que situação seria útil para o produtor rural. (Entrevistado OP 
11, Poder Público). 

Outros problemas associados ao reúso referem-se à continuidade das ações 

e à confiança nas autoridades que atuam na fiscalização sanitária. A continuidade 

de ações tem duas instâncias, a primeira diz respeito aos programas de governo, 

que não mantêm a continuidade entre gestões, e a segunda refere-se à própria 

comunidade que muitas vezes mostra-se incapaz de manter as ações, uma vez que 

o Estado sai do processo (Entrevistados OP 7 e OP 12, Poder Público). A 

fiscalização sanitária, por sua vez, é um importante elemento para a implantação do 

reúso, que pode apresentar problemas de credibilidade junto às comunidades, que 

se apresenta como uma questão, que os entrevistados acreditam poder ser 

resolvido institucionalmente (Entrevistado OP 9). 
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7.2.5 Motivos para Aceitação ou Rejeição do Reúso 

 

 

Considerando-se as dimensões econômica, ambiental, social e político-

institucional, encontramos diversos indicadores positivos ou negativos que 

conduzem à aceitação ou rejeição ao reúso.  O presente grupo de atores 

entrevistados relatou, na visão deles, quais seriam as razões para essas atitudes.  

Apesar da escassez coriônica de água ser a mais forte característica desta Região, 

uma das razões citadas pelos Entrevistados OP 1, OP6 e OP 9 para o pouco 

interesse ou rejeição ao reúso de água refere-se à noção de que existe uma 

abundância de água, tornando o reúso desnecessário. Questões culturais, 

educação, medo do novo e vontade política são outros entre os fatores mais citados, 

nas respostas listadas abaixo.  

De um modo geral, as principais barreiras que dificultam a aplicação em larga 
escala do reúso de esgoto doméstico para fins agrícolas se referem ao 
preconceito associado à utilização desses efluentes [...] repugnância e temor 
de se contrair doenças. A falta de articulação entre as entidades que projetam 
e operam os SES (Sistemas de Esgotamento Sanitário) e aquelas ligadas aos 
empreendimentos produtores de alimentos também pode ser obstáculo para 
um uso mais generalizado dessa prática. [...] o fato de dispormos de grandes 
extensões de terras férteis e, na maior parte das regiões, água em 
abundância (Entrevistado OP 1, Poder Público) 

O entrevistado OP 1 apresenta as razões que dificultam a implantação do 

reúso consonantes com as apresentadas na literatura: razões culturais e riscos 

econômicos. Bem como a percepção de que o reúso de água não desperta interesse 

pela abundância de água disponível para a agricultura. Percepção fortalecida pelo 

fato de que as regiões com menor disponibilidade de água no Semiárido não têm 

produção agrícola significativa.  

 

Creio que a rejeição é cultural, por falta de esclarecimentos quanto à 
importância social e econômica dessa prática (Entrevistado OP 4, Sociedade 
Civil). 
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A comunicação com as comunidades envolvidas e o seu envolvimento em 

todas as etapas da implantação do reúso é de extrema importância para a aceitação 

do reúso de água (BAGGETT, 2005 e HARTLEY, 2006), aspecto também observado 

pelo entrevistado OP 4, representante do CREA e OP 7, representante da EMBASA.  

 

Tem tudo a ver com esclarecimento e educação. As pessoas devem saber 
que os riscos sanitários são contornáveis (Entrevistado OP 7, Poder Público). 

[...] Quando você não entende uma coisa, você tem medo. É preciso que se 
passe a segurança a quem está utilizando essa água, de que essa água pode 
ser usada daquela forma como está prescrito. [...] A resistência ao uso da 
água de reúso pelo agricultor depende da forma como o assunto é tratado. 
[...] O reúso não é uma questão técnica é uma questão política (Entrevistado 
OP 8, Usuário). 

 

O entrevistado OP 8 expressa bem a rejeição por medo do desconhecido, 

reforçando a necessidade de comunicação com a comunidade. Assim como o 

entrevistado OP 9. 

 

É uma conscientização que leva tempo. Um dia vai haver tanta falta de água, 
que a água de reúso vai ter valor. [...] Não há ainda uma preocupação de que 
a água é escassa, tem que ser aproveitada (Entrevistado OP 9, Usuário). 

 

Acredito que poderia existir uma rejeição por ser uma modalidade nova de 
aquisição de água. Mas acredito que não seria um empecilho (Entrevistado 
OP 9, Usuário). 

Mais uma vez, a percepção de que não há escassez de água é colocada. 

Acredito que o medo relativo aos riscos pesa mais que o custo. O 
impedimento de colocação no mercado de produto obtido com reúso. 
(Entrevistado OP 12, Poder Público) 

A opinião do entrevistado OP 12, do INEMA, considera a possibilidade de 

aumento de custo, relativo ao possível pagamento de taxas pelo fornecimento de 

esgoto, contra o uso gratuito da água.  Cabe lembrar que o reúso configura-se como 

uma oportunidade, não imposição.  Assim sendo, apenas será realizado quando 

apresentar eficiência econômica. 

A gente vive em uma sociedade fecofóbica. A gente é educado a achar ruim o 
dejeto. Se não existe reúso é porque a demanda da agricultura das regiões 
onde existe efluente que poderia ser aproveitado, não existe essa demanda 
(Entrevistado OP 14, Sociedade Civil). 
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7.2.6 Elementos Necessários à Implantação do Reúso 

 

As vantagens reconhecidas do reúso ainda não foram suficientes para instituí-

lo como prática reconhecida no planejamento dos recursos hídricos ou do 

saneamento.  Os entrevistados expuseram o que consideram necessário para que o 

reúso de água, particularmente o reúso agrícola, entre na agenda das políticas 

públicas de saneamento, agricultura e desenvolvimento agrário.  

Educar a população, das crianças aos técnicos, aparece como um dos 

elementos mais importantes entre os citados pelos Entrevistados OP 7, EMBASA, 

OP 9, Federação de Produtores Rurais da Bahia, OP 12, INEMA, e OP 14, UFBA . 

Outro aspecto que teve destaque diz respeito à necessidade de incentivos 

governamentais. Observa-se também,  

 

[...] um dos pontos fundamentais para fomentar o reúso seria a imposição do 
estudo dessa alternativa como disposição final dos efluentes. Se essa 
alternativa for estudada desde a etapa de concepção das ETE [...], o 
licenciamento ambiental atuará como um estimulador da adoção dessa 
prática.  Respeitar os condicionamentos sócio culturais da sociedade, que 
implicam na rejeição de alimentos cultivados com esgotos, buscando-se 
romper essas barreiras gradualmente através da aplicação do reúso em 
culturas que não sejam de consumo direto [...] , tais como cereais [...]. 
Disseminar, através de programas de Educação Ambiental, a consciência que 
as técnicas usualmente aplicadas no tratamento de esgoto são capazes de 
fornecer um efluente seguro a ser utilizado no reúso, tanto para o consumidor 
quanto para os trabalhadores (Entrevistado OP 1, Poder Público). 

 

O entrevistado OP 1, representante da EMBASA, elenca como elementos 

necessários à implantação do reúso a atuação do Estado, incorporando a prática na 

política de saneamento, como alternativa para disposição e tratamento de efluentes.  

Um aspecto importante, colocado pelo entrevistado, ao fato que o reúso pode se 

tornar mais interessante para as companhias de saneamento na medida em que as 

restrições para lançamento de efluentes em corpos d’água se tornem mais 

rigorosas, obrigando-as a empregar métodos dispendiosos de tratamento ou buscar 

alternativas como o reúso.  Mais uma vez, a necessidade de comunicação e 
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fortalecimento do entendimento da comunidade sobre a prática é destacada como 

elemento fundamental ao sucesso da implantação do reúso. 

 

Compreensão pela sociedade que o recurso água é finito e que ações de 
preservação de corpos hídricos, produção de água, redução de desperdício, 
redução de perdas nos sistemas de adução e reúso de águas cinzas são 
fundamentais para garantirmos o acesso de todos, a médio e longo prazos 
(Entrevistado OP 4, Sociedade Civil). 

 

O entrevistado OP 4 menciona a necessidade de gestão da demanda, 

evitando desperdícios, e levanta uma possibilidade de reúso de águas cinzas, que 

significa aproveitar apenas as águas usadas que não são misturadas a fezes e 

urina. Esse tipo de reúso apresenta menores riscos, mas tem maior dificuldade de 

instalação.  

 

Falta incentivo, política pública, formar um programa específico e cabe 
alguma injeção de dinheiro do Estado. Uma parceria público-privada com 
dinheiro particular e a gente pode acelerar (Entrevistado OP 11, Setor Poder 
Público). 

 

O entrevistado encerra este item destacando a necessidade de articulação 

entre os diversos segmentos da sociedade e a necessidade de se formular políticas 

pública com orçamentos específicos para o reúso de água. 

 

 

7.3 PONDERANDO AS DIVERSAS VISÕES SOBRE REÚSO DE ÁGUA 

 

 

O reúso planejado de água, com todas as vantagens reconhecidas, é uma 

prática que tem avançado lentamente em todo o mundo. Em alguns países, como 

Israel e Estados Unidos, está consolidada. No entanto, em países europeus com 

reconhecida escassez de água, como é o caso dos países mediterrâneos, ainda não 

está completamente radicada, como é o caso da Espanha, onde foi necessária uma 
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grande crise de gestão de recursos hídricos para que a prática fosse 

institucionalizada, mas ainda tem representatividade limitada. Nos países com 

maiores extensões de área irrigada por esgoto, como China e México, a regulação 

está ocorrendo após a implantação não planejada da prática.  As dificuldades 

institucionais estão em definir padrões de qualidade e de risco aceitável, bem como 

definir a divisão de responsabilidades e custos. As questões sociais dizem respeito à 

percepção sobre o reúso, que depende de comunicação apropriada com a 

sociedade.  Estes aspectos podem ser verificados tanto em situações em que o 

reúso surge como uma oportunidade de melhor gestão das águas e do saneamento, 

quanto quando, já ocorrendo sem planejamento, constata-se ser imperativa a 

regulação.   

Quando se comparam as situações do México e do Semiárido da Bahia, 

observa-se que:  

− As características ambientais são semelhantes, clima Semiárido e 

solos pobres;  

− Processos históricos de crescimento da população, concentração de 

renda e urbanização, também apresentam traços em comum; 

− A situação geográfica da Cidade do México gerou um lançamento de 

esgotos crescente em um vale seco, criando uma condição que foi 

apropriada pela população; 

− A maior região metropolitana está no litoral, não havendo possibilidade 

de aproveitamento dos efluentes; 

− As pequenas cidades da Região Semiárida da Bahia têm, durante 

muito tempo, lançado esgotos sem tratar nos cursos d’água, causando 

sua degradação. No entanto, esses lançamentos não têm sido 

suficientes para causar aumento de vazão significativo; 

− Depois de cem anos utilizando esgotos brutos na irrigação, a 

percepção social a respeito da prática não é objeto de estudo, porque 

não há questionamentos a respeito. A percepção de autoridades 

sanitárias e especialistas em saneamento e saúde pública a respeito 
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dos seus riscos, por outro lado, tem conduzido a estudos e a adoção 

de políticas de regulação do reúso no México; 

− Na Bahia, ainda que os pastos irrigados incidentalmente em torno dos 

lançamentos de esgoto sejam usados pelo gado, o reúso não é 

reconhecido. A prática do reúso apresenta-se, aos agricultores como 

algo novo, causando interesse positivo, mas também preocupação e 

alguma desconfiança expressa quando afirmam que aceitam o reúso 

desde que a água seja tratada. Esta visão vai ao encontro da opinião 

dos formuladores de política de recursos hídricos que determinaram 

critérios bastante rigorosos expressos na Resolução No 75 de 2010.  

Pode-se considerar que, apesar das semelhanças entre o Semiárido do 

México e da Bahia, a forma como o reúso de efluentes se apresentou a esses dois 

grupos de agricultores resultou em percepções bem diferentes. A atitude de 

formuladores da política, no entanto, apesar de não serem uniformes, apresentam 

características semelhantes entre os dois países, caminhando no sentido de uma 

visão do saneamento compatível com as recomendações internacionalmente 

aceitas.  

Os grupos entrevistados na Bahia tendem a declarar, de imediato, um 

interesse positivo, mais sutilmente os aspectos negativos, percebidos em relação ao 

reúso são revelados. As entrevistas demonstram que, do ponto de vista dos 

agricultores familiares, oportunidades de melhoria das condições de acesso à água, 

ou a simples possibilidade de participar em novos empreendimentos que 

representem avanços são, a princípio, bem vindos. Os formuladores de política de 

recursos hídricos reconhecem no reúso uma oportunidade de avanço em relação à 

gestão das águas, que precisa ser abraçada. Não é possível a este grupo ser 

simplesmente contrário ao reúso. Desta forma, as razões que têm dificultado a 

implantação do reúso não ficam em primeiro plano do discurso, apesar de terem um 

peso significativo. A análise dos indicadores fornece uma leitura dessas percepções 

verificadas nos dois grupos. 

Agricultores familiares e formuladores de política de recursos hídricos, na 

Bahia, vêm o reúso de água sob pontos de vista diferentes.  Considerando os 
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indicadores listados no Modelo de Análise, aprecia-se como estes indicadores são 

verificados entre estes dois grupos (Quadro 12). 

 

INDICADORES 
AGRICULTORES 
FAMILIARES 

FORMULADORES DE 
POLÍTICA DE RECURSOS 
HÍDRICOS 

Acesso a água Percepção positiva  Percepção positiva  
Produção agrícola Percepção positiva Percepção positiva 
Diminuição da poluição Percepção positiva Percepção positiva 
Pressão sobre os 
mananciais Percepção positiva Percepção positiva 

Conservação da água Percepção positiva Percepção positiva 
Custos de tratamento de 
esgoto -- Percepção positiva 

Custos de abastecimento -- Não mencionado 

Custos com tecnologia -- Mencionado como uma 
dificuldade  

Custos com adubação Não configura como 
preocupação expressa Percepção positiva  

Riscos à saúde Relevante em nível manejável Relevante, mas contornável 
Fatores emocionais e 
culturais Relevante em nível manejável Relevante, mas contornável 

Contaminação/ 
degradação do solo Preocupação expressa Preocupação expressa 

Contaminação de 
alimentos Relevante em nível manejável Relevante, mas contornável 

Degradação de paisagens Não configura como 
preocupação expressa 

Não configura como 
preocupação expressa 

Confiança na fiscalização 
sanitária 

Positiva em relação às 
autoridades da esfera 
estadual que atuam na região 

Expressa como questão 
institucional 

Articulação 
interinstitucional -- Percebido como problema 

Continuidade de ações -- Percebido como problema 
Quadro 12: Verificação dos indicadores de aceitação do reúso de água 

Fonte: elaboração própria. 

 

Considerando-se os resultados obtidos, os dois grupos de atores percebem o 

reúso agrícola de água como uma nova fonte de água, uma oportunidade de acesso 

à água sempre disponível em períodos de estiagem.  O que resultaria em um 

potencial aumento de produção agrícola, em cultivos com menor exigência de 

qualidade de água.  

O reúso é também visto como uma prática que pode contribuir para melhorias 

ambientais.  As vantagens ambientais são percebidas claramente por ambos os 

grupos estudados no que diz respeito à diminuição da pressão sobre os mananciais, 
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diminuição da poluição da água, conservação da água, sobretudo de fontes de água 

do Semiárido, sempre sob constante estresse.  

A questão dos custos relativos ao reúso relaciona-se sobretudo à implantação 

de uma nova tecnologia, aos impactos sobre os custos de tratamento do efluente de 

esgoto e o custo de adubação.  Formuladores de recursos hídricos estão de acordo 

que, embora a adoção de novas tecnologias possa eventualmente significar a 

necessidade de novos investimentos, particularmente em monitoramento da 

qualidade do efluente e dos produtos agrícolas. O rateio dos custos do tratamento 

do esgoto constitui um ponto polêmico, onde há pouca convergência entre 

operadores de recursos hídricos e representantes do setor agrícola, pertencentes ao 

grupo de formuladores de política. A possibilidade de redução dos custos de 

adubação com a utilização da água de reúso é percebida positivamente por uma 

parte dos formuladores de política de recursos hídricos. 

Os riscos em relação ao reúso são percebidos pelos dois grupos, que 

percebem a relevância nos riscos à saúde, como também os fatores emocionais e 

culturais que podem levar à rejeição do reúso. Os riscos à saúde são considerados 

contornáveis, dependendo de esclarecimento da população, treinamento técnico e 

manejo adequado do reúso de água. Os fatores emocionais e culturais dependem 

também da correta abordagem da população acerca do reúso, bem como da 

elucidação dos processos, benefícios e riscos envolvidos nessa prática. 

Os riscos ambientais estão associados aos riscos percebidos de 

contaminação, salinização e alterações estruturais do solo.  A contaminação pode 

ocorrer pela presença de patógenos, parasitas, bactérias e vírus; produtos químicos, 

metais pesados e medicamentos presentes no esgoto.  A monitoração adequada do 

efluente, solo e plantas pode garantir a segurança necessária. Em relação á 

salinização, existe o risco dos sais presentes no esgoto contribuírem para a 

salinização do solo, o que exige um manejo cuidadoso da irrigação.  

A confiança na fiscalização sanitária não se coloca como um problema nos 

grupos estudados. Mas, sob o ponto de vista institucional, a articulação 

interinstitucional e a continuidade de ações e programas são problemas relevantes. 

Há convergência de opinião indicando que a implantação do reúso depende 

de: vontade política; educação e treinamento de todos os setores envolvidos; e 
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reconhecimento da necessidade de se realizar o reúso. Considerando-se esses 

resultados, pode-se deduzir que o reúso planejado de água no Semiárido Baiano 

ainda não ocorre pelos seguintes motivos:  

− Há uma percepção de abundância de água, mesmo no Semiárido. Esta 

percepção existe porque a adução de água, a partir de grandes 

açudes, tem garantido o abastecimento urbano e as atividades rurais, 

atualmente, têm pouco valor econômico na maior parte do Semiárido. 

As áreas em que a produção agrícola é valorizada são aquelas onde, 

de fato, há disponibilidade de água; 

− Embora já exista resolução instituindo normas legais para a realização 

do reúso, é necessária a definição clara de papéis para a sua 

implementação; 

− É necessário definir o rateio de custos do reúso, como também a 

disponibilidade de pagamento de taxas dos setores interessados. Para 

tal é fundamental que a produção agrícola tenha valor econômico. Ou 

seja, a implementação do reúso no depende de mudanças no arranjo 

produtivo agrícola; 

− A percepção de risco em relação ao reúso é muito forte, tanto entre os 

agricultores, quanto entre formuladores da política. Como já existem 

estudos, entre os quais destacam-se o PROSAB, estabelecendo 

padrões de segurança para o reúso, falta trazer esses resultados para 

o debate político e usar os meios existentes de comunicação com a 

sociedade, materializados nos Comitês de Bacia, para permitir a 

criação do arranjo institucional e legal que implemente a prática e insira 

o reúso de água no planejamento dos recursos hídricos 

As entrevistas realizadas assinalam, portanto, que a percepção do reúso 

como uma necessidade ou a ausência dessa percepção vai definir se essa prática 

será implantada na Bahia.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O reúso agrícola, sob o ponto de vista de agricultores e formuladores de 

política, tem aspectos favoráveis e desfavoráveis. Por um lado, apresenta-se como 

uma oportunidade que beneficiaria a sociedade e o meio ambiente. Como tal, 

provoca uma reação positiva destes atores, que, na medida em que ponderam os 

riscos e os custos passam a revelar as feições negativas desta prática, como 

percebidas por estes grupos, como os riscos ao meio ambiente e à saúde e os 

eventuais custos da implantação de uma nova tecnologia.  O reúso agrícola de água 

implica em mudanças de ordem institucional, para o qual é necessário que haja 

vontade política, gerada por um fator motivador forte, como o interesse social e 

econômico. Para que tenha sucesso, é necessário que o reúso seja percebido como 

uma necessidade de agricultores e de formuladores de política de recursos hídricos.  

A percepção do agricultor familiar a respeito do uso do esgoto tratado na 

agricultura foi avaliada a partir das respostas da amostra pesquisada, que 

apresentou características peculiares associadas à atual situação socioeconômica 

do Território de Identidade do Sisal. Destaca-se o pequeno número de jovens entre 

os entrevistados, apresentando uma característica demográfica diferente da 

observada para o município de São Domingos, apesar da alta representatividade 

demográfica da amostra.  Este fato pode ser justificado pela baixa capacidade de 

atração das atividades agrícolas, fazendo os jovens buscarem atividades com 

remuneração regular no setor de serviços ou no serviço público municipal. Como 

resultado da pesquisa, destaca-se o fato de boa parte dos agricultores do distrito de 

Santo Antônio manterem atividades geradoras de renda paralelas à agricultura.  

Esta dificuldade de manter a atividade agrícola como geradora de renda na Região 

Semiárida tem impacto direto na falta de interesse pelo reúso agrícola. 

A rejeição total ao reúso como uma opção de acesso a água é pouco 

expressiva e está relacionada à percepção de risco sanitário, embora a repulsa, sem 

motivo racional expresso, também seja importante.  No entanto, a preocupação com 

riscos comerciais, relativos à dificuldade em comercializar produtos produzidos com 

água de reúso é bastante destacada entre os entrevistados.  Esta constatação é 
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negada por parte dos agricultores familiares, participantes da reunião no SINTRAF, 

que consideram o uso de hormônios para criação de gado um risco maior à saúde.   

O risco à saúde é a principal preocupação dos agricultores e formuladores de 

política entrevistados, que consideram que o risco à saúde do trabalhador e do 

consumidor deve ser reduzido ao máximo. No entanto, há divergências quanto aos 

critérios de segurança a serem adotados, considerados necessários pelos 

representantes da saúde ou excessivos pelos representantes do setor agrícola.  A 

resolução estadual sobre reúso de água reflete as recomendações da OMS, que 

adota critérios bastante restritivos em termos da qualidade dos efluentes aplicados 

na agricultura, seguidos pela grande maioria dos países que praticam o reúso 

planejado da água.  A experiência mexicana confirma que a falta de tratamento 

aumenta a incidência de doenças entéricas junto à população de agricultores, ainda 

que não tenham sido relatados surtos de doenças graves.  

O risco ambiental de contaminação e degradação dos solos, percebido por 

parte dos entrevistados, foi verificado pela experiência internacional em diversos 

países, incluindo a Itália e a Bolívia.  Embora ainda não tendo sido observado no 

México, segundo estudos referenciados, as análises de solo indicam que este é um 

problema potencial para a prática neste país. Contradizendo os dados da análise, os 

agricultores mexicanos demonstram que os solos, originalmente pobres do Vale do 

Mezquital, tornaram-se férteis e produtivos graças às grandes quantidades de 

esgoto não tratados que inundam periodicamente as suas lavouras. As duas 

situações de degradação e de melhoria da qualidade foram observadas na Índia em 

regiões diferentes. Essas discrepâncias indicam a necessidade de mais estudos e 

do contínuo monitoramento dessa prática.  A necessidade de monitoramento das 

condições da água e do solo apresenta-se como uma das principais questões a 

dificultarem a implantação de sistemas planejados de reúso. Além do alto custo das 

análises, a concentração dos laboratórios em grandes centros urbanos dificulta a 

logística da tarefa. 

A percepção de atores locais que atuam na formulação e operação das 

políticas de recursos hídricos aponta para a fragilidade institucional local. Apesar da 

percepção positiva em relação à prática, os representantes do setor de operação de 

recursos hídricos e saneamento demonstraram claramente não ser o papel das 

instituições que representam realizar o reúso.  Alguns entrevistados apontaram os 
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riscos legais relacionados à falta de arranjo institucional adequado à implantação da 

prática. Pode-se concluir que é necessária a definição clara de papeis e 

responsabilidades.  

A dificuldade de implementar políticas de gestão de águas e saneamento 

quando o problema já está consolidado é visível na situação mexicana.  É difícil 

reverter uma prática de longos anos realizada em uma grande extensão territorial.  

Introduzir novas práticas mais seguras de reúso de água depende do envolvimento 

da população e requer intensa comunicação social. Em uma situação, como a do 

Semiárido Baiano, em que a prática ainda não existe, há a oportunidade de se 

alinhar os interesses dos agricultores aos critérios dos formuladores das políticas 

ambientais e de recursos hídricos, para a efetivação de práticas seguras de reúso 

que garantam resultados positivos para os agricultores.  

Em pequena escala já são observados, no distrito de Santo Antônio, 

exemplos de reúso não planejado dos esgotos lançados sem tratamento a céu 

aberto, que precisam ser revertidos a fim de garantir a segurança sanitária e 

alimentar da população.  Cabe às instituições públicas abordar e tratar o problema 

antes que ganhe dimensões críticas. A regulação do reúso, definindo parâmetros e 

papéis a serem exercidos pelas instituições envolvidas, deve evitar riscos e impactos 

negativos da prática. Da mesma forma, a regulação e a atuação positiva de 

instituições governamentais deverá gerar esclarecimento, valorizando os produtos 

obtidos com o reúso, evitando dificuldades com a comercialização.  

Fatores de ordem ambiental, social, econômica e político-institucional 

determinam a formação da visão dos diversos atores sobre o reúso de água. O fator 

ambiental determina a necessidade de se realizar reúso, uma vez que a escassez 

de água e o empobrecimento dos solos configuram-se como ponto de partida da 

transformação do efluente de esgoto de um rejeito em um recurso, na percepção 

social.   

A cultura, como fator social vai ser sempre determinante para aceitação do 

reúso, pelas reações associadas a essa prática, como nojo, e pela relação da 

população com a água e com a agricultura.  A economia é fator decisivo na medida 

em que os resultados agrícolas do reúso podem ou não gerar interesse a depender 

do valor econômico da agricultura em cada região. O arcabouço político-institucional 

é fundamental para viabilização dessa pratica: sem instituições e leis fortes apoiando 
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e controlando o reúso, esta prática não tem condições de ocorrer de forma planejada 

e segura para todos os atores interessados. 

A escassez de água é o fator ambiental que impulsiona o reúso agrícola.  Em 

tais ocorrências, a experiência mostra que, se não houver uma iniciativa 

governamental para conduzir a implantação de sistemas seguros, o reúso não 

planejado da água tende a ocorrer. Da mesma forma, a exemplo da Espanha, águas 

recuperadas apresentam-se como uma fonte alternativa a ser considerada na gestão 

integrada dos recursos hídricos em situações de conflito pelo uso da água. Face à 

falta de água, as comunidades tendem a ter uma percepção mais positiva do reúso, 

diz a experiência internacional. No entanto, a pesquisa no Semiárido Baiano 

demonstrou que a carência não seria por si suficiente para assegurar a aceitação da 

comunidade, que demanda garantias institucionais de tratamento do efluente.  

A carga de nutrientes presente no esgoto é uma das vantagens reconhecidas 

na prática do reúso agrícola. A irrigação com esses efluentes é denominada 

fertirrigação porque fertiliza ao mesmo tempo em que irriga.  No entanto, esta 

característica não é determinante para a realização do reúso. Ao contrário, os 

nutrientes apresentam-se como vantagem, mas também são percebidos como risco, 

uma vez que a aplicação sem critério desses efluentes pode levar a alterações 

estruturais e químicas do solo, causando perda de fertilidade.  Essa questão não 

despertou o interesse dos agricultores entrevistados, cujos interesses estão 

fortemente direcionados à oferta de água. Os formuladores da política, por sua vez 

têm uma visão clara de vantagens e riscos da fertirrigação. 

O nojo é a questão cultural mais grave a se impor contra a água de reúso. 

Embora não seja uma reação racional, é uma reação profundamente arraigada, 

ligada aos nossos instintos mais básicos de sobrevivência.  Se, apenas no século 

XIX, foi claramente entendida a relação entre o contato com excretas humanas e a 

transmissão de doenças, muito antes disso todas as civilizações humanas sempre 

buscaram se abastecer de águas limpas e se desfazer de excretas e dejetos da 

melhor maneira possível, acreditando, muitas vezes, que o mau cheiro causava 

doenças.  Portanto, não é inesperada a rejeição ao reúso de água. O que a pesquisa 

e a experiência internacional indicam é que, apesar de importante, este é um fator 

contornável, na medida em que fiquem claros os benefícios do reúso e que seja 
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estabelecida uma relação de confiança entre os operadores de todo o sistema de 

reúso e a população.  

A percepção dos agricultores familiares a repeito da segurança à saúde ficou 

evidente quando afirmaram que aceitam o reúso desde que o esgoto seja tratado.  

As entrevistas também evidenciam a confiança nos operadores de saneamento e 

recursos hídricos do Estado, EMBASA e CERB. Estas opiniões vão de encontro às 

respostas obtidas junto aos formuladores da política de recursos hídricos, que 

declaram que o risco da prática de reúso de água deve ser o menor possível, seja 

para agricultores ou consumidores de produtos obtidos com água de reúso. Por 

outro lado, este último grupo destaca a importância de se buscar critérios realistas 

que garantam níveis de segurança adequados à prática, mas que não a tornem 

dispendiosa ao ponto de se tornar inviável. Este equilíbrio pode ser alcançado pelo 

trânsito de informações entre a empresa de saneamento e os agricultores, de forma 

que estes últimos tenham conhecimento suficiente para realizar a utilização correta 

dos efluentes tratados. Considerando-se as percepções abordadas, sobretudo no 

que diz respeito ao meio ambiente e á saúde, verifica-se ser necessária a realização 

de estudos de análise de riscos a partir da comparação com práticas que não 

envolvam o reúso, a fim de que se possa definir o quanto esta prática tende a 

aumentar potencialmente estes riscos.   

A percepção da escassez sinaliza a necessidade de se considerar outras 

fontes de água. Nesse tipo de situação, efluentes de esgoto, tratados ou não, que 

passem a criar uma disponibilidade constante, serão aproveitados pelas 

comunidades por onde passa, a exemplo do que ocorre no México e na Bolívia.  No 

México, a capital federal produz efluentes para irrigar, apenas no Vale do Mezquital, 

cerca de 100 mil hectares, criando uma área com extensão suficiente para gerar 

produção agrícola de interesses econômicos significativos.  São Domingos, como a 

maior parte dos municípios do Semiárido, tem população urbana pequena, limitando 

o tamanho da área que poderia ser irrigada a pouco expressivos oito hectares.  A 

produção agrícola local tem baixa expressão econômica, destacando-se apenas o 

sisal, que não tem tido crescimento da área plantada e não se beneficiaria da 

irrigação. O crescimento da pecuária, confirmado pelos entrevistados, indica que 

essa atividade poderia ser beneficiada pela irrigação de culturas forrageiras.   
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A divisão de opiniões observada entre os entrevistados em torno do rateio de 

custos demonstra a importância do fator econômico para a implementação do reúso.  

Entre os agricultores familiares, alguns declararam que, se o resultado fosse bom, 

em termos financeiros, eles teriam interesse em pagar pela água de reúso. Mas, a 

surpreendente reação imediata de outros foi declarar que não tinham interesse, 

mesmo porque como havia muitos açudes no município, não chegava a faltar água. 

Afirmativa particularmente notável em plena estiagem, quando já não havia pastos 

verdes e os reservatórios das propriedades rurais estavam secos, que pode ser 

interpretada como indisponibilidade para pagar qualquer taxa por água de reúso, 

mais uma vez confirmando o baixo valor que as atividades do setor primário têm 

atualmente na região.  

Os representantes do setor agrícola, membros do CONERH, fizeram 

afirmações semelhantes ao declararem que havendo acesso gratuito à água, não 

haveria disponibilidade em pagar por água de reúso. Estes atores destacaram 

também o fato de considerarem que o custo do reúso deveria ser assumido pela 

companhia de saneamento que teria vantagens operacionais no tratamento de 

esgotos. Outro aspecto relevante levantado foi que, na maior parte do Semiárido da 

Bahia, os agricultores “não sabem usar a água”. Ou seja, não há uma cultura de 

agricultura irrigada por falta de acesso à água em boa parte dessa Região, 

resultando em lavouras de subsistência com pouco valor econômico. 

O reúso tem tido sucesso em situações onde há escassez de água, mas 

também onde a produção agrícola tem alto valor. A implantação de sistemas 

planejados exige esforço do setor público em se articular e interesse dos agricultores 

em suplantar barreiras culturais e investir tempo e recursos em uma nova tecnologia. 

É necessário identificar oportunidades economicamente motivadoras para que sejam 

direcionados esforços nesse sentido. A diminuição de potenciais custos com 

tratamento de esgotos pode ser o fator motivador para a empresa de saneamento, 

que incentivaria o Estado a buscar arranjos institucionais adequados e opções 

viáveis de reúso agrícola, que apresentem também valor social.  Em resumo, os 

arranjos necessários dependem da definição de atribuições e responsabilidades 

entre os órgãos que operam o saneamento, os que fomentam a agricultura e os que 

realizam a fiscalização.  
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As percepções colhidas junto aos dois grupos de atores entrevistados 

fornecem uma resposta um pouco diferente da hipótese formulada.  Embora as 

reações de nojo, repulsa e de percepção de risco à saúde sejam relevantes, são 

questões contornáveis face à percepção favorável que tem o reúso como uma fonte 

confiável de água. As dificuldades que os agricultores têm tido em se manterem 

nessa atividade devido ao baixo valor das lavouras no Semiárido configuram-se 

como o maior obstáculo à implantação do reúso. O pouco desenvolvimento que tem 

tido, mesmo as lavouras tradicionais, como é o caso do sisal, faz com que os 

investimentos privados e públicos, nesse setor, se concentrem em regiões, dentro 

do Semiárido, onde já existe uma agricultura de alto valor econômico, como é o caso 

da Chapada Diamantina e Irecê.   

Outro problema para implantação dessa prática é que cerca de 70% dos 

municípios têm população total de até 10 mil habitantes, o que não permitiria irrigar 

grandes extensões de terra.  Cidades de maior porte como Feira de Santana, Vitória 

da Conquista e Irecê apresentam-se como algumas das poucas oportunidades de 

realização de reúso em extensões mais significativas.  Seria então necessário que o 

poder público buscasse identificar lavouras que fossem de interesse dos pequenos 

municípios do Semiárido, com valor econômico e de impacto social nas pequenas 

extensões de terra que pudessem ser irrigadas. Uma possibilidade seriam as 

frutíferas, que apresentam baixo risco, por não terem contato com o solo, e têm alto 

valor comercial. 

A busca de soluções para o aumento da oferta de água aos agricultores do 

Semiárido que contemplem o reúso depende de esforços em todas as esferas de 

governo: federal, estadual e local. Na esfera federal, instituições de pesquisa e 

desenvolvimento, como universidades e EMBRAPA, devem continuar a pesquisar 

soluções tecnicamente viáveis, economicamente interessantes e seguras do ponto 

de vista da saúde e do meio ambiente. Cabe ao Governo Federal o primeiro passo 

na consolidação institucional do reúso.  Não é possível realizar empreendimentos 

desse tipo sem que haja alinhamento entre as leis locais, estaduais e federais, bem 

como entre as agências de regulação de água e meio ambiente.  Aos governos 

estaduais, pertencem as maiores tarefas: articular as diversas secretarias e órgãos 

do governo envolvidos nessa prática, buscar recursos e viabilizar a implantação do 

reúso. As prefeituras municipais têm como incumbência a articulação com o governo 
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estadual e com os agricultores familiares, a fim de criar um ambiente aberto para 

troca de informações que favoreça a busca das vocações agrícolas que possam ter 

resultados sociais e econômicos positivos e a capacitação da comunidade para o 

reúso de água.  

Este é um desafio que se coloca, em um momento da história de grandes 

crises ambientais e elevada urbanização, em que é necessário buscar soluções que 

compatibilizem essa nova realidade.  O reúso demonstrou gerar interesse suficiente, 

seja entre agricultores ou entre formuladores da política, para que se persiga o seu 

desenvolvimento e implantação.  Para ter efeito, essa prática deve ser integrada a 

outras tecnologias apropriadas para o Semiárido, que associem gestão de recursos 

hídricos, saneamento e produção agrícola a fim de promover melhores condições 

sociais e econômicas na região rural do Semiárido, tais como: saneamento 

ecológico, barragens subterrâneas e cisternas para aproveitamento de água de 

chuva. Estas ações, como quaisquer outras, dependem, para o seu sucesso, de 

continuidade de estudos, desenvolvimento tecnológico, intervenção e 

acompanhamento, com presença permanente do Estado no Semiárido, em todas as 

suas esferas.  
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APÊNDICE 1 – ROTEIROS DE ENTREVISTA 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Os roteiros foram elaborados como modelos abertos que foram adaptados à 

situação presenciada pelo entrevistador, como também foram utilizados nas 

entrevistas respondidas por e-mail. 

Objetivos: 

Identificar aceitação ou rejeição ao reúso; 

O que favorece a aceitação; 

O que causa rejeição. 

Vantagens ou desvantagens econômicas percebidas pelos interlocutores. 

Custos do reúso – quem paga? 

Especificamente, em relação aos agricultores: 

− Relação com a água: 

− Acesso; 

− Armazenamento; 

− Tratamento (?); 

− Usos. 

− Produção agrícola: 

− Principal produção: sazonal / perene; 

− Forma de organização dos agricultores: 

− Pertence a alguma / a qual pertence; 

− Atividades da associação; 

− Outras atividades coletivas (mutirões.) 

Especificamente, em relação aos formuladores de políticas de água e 

saneamento: 
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− Relação com a gestão de água ou saneamento (formulador ou 

operador de política); 

− Política ambiental do órgão em que trabalha; 

− Nível de influência sobre a formulação ou operação da política; 

− Nível de contato com a população atendida e com agricultores; 

− Principais problemas percebidos em relação ao abastecimento de água 

(no semiárido): 

− Capitação, adução, tratamento e distribuição. 

− Custos da operação. 

− Principais problemas percebidos em relação ao saneamento 

(esgotos apenas) 

− Coleta, condução, tratamento e disposição final. 

− Custos; 

− Viabilidade econômica dos atuais sistemas. 

 

Roteiro para Entrevistas com Agricultores. 

DADOS DEMOGRÁFICOS 
Nome completo Gênero  

(  ) masculino 
(  ) feminino 

Idade  
 
 

 
INFORMAÇÕE PRELIMINARES 
Há quanto tempo é agricultor? 
O que cultiva?  
Culturas perenes 
Culturas sazonais 
Valor do cultivo 
 
A terra em que cultiva é de sua propriedade? Qual a área? 
 
Recebe algum financiamento? Qual? Quanto? 
 
Tem outra fonte de renda? 
Emprego; 
Aposentadoria; 
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Auxílio  
Faz parte de alguma associação?  
Qual?  
Quais as atividades das associação? 
Outras atividades coletivas (mutirões, “ajuntórios”, etc.) 
 
 
Acesso a água e/ou armazenamento: 
Água do rio; 
Poço; 
Água de chuva: 
Cisterna; 
Açude (aguada). 
 
QUESTÕES ESCPECÍFICAS 
Introduzir o tema do reúso: Explicar, de forma acessível o projeto de reúso. 
8. Como considera que o reúso de água poderia influenciar as seguintes questões: 

− Produção (aumento / diminuição) 

− Renda (aumento / diminuição) 

− Escassez de água /Acesso a água 
 
 
− Riscos à saúde – aumento ou diminuição 

− Impacto sobre a produção agrícola 

− Fatores emocionais/culturais 

− Contaminação do solo e das plantas com produtos químicos e 
microorganismos. 

− Degradação de paisagens 

− Degradação dos solos 

− Confiança na fiscalização sanitária  

− Confiança nos órgãos envolvidos em distribuição de água e saneamento. 

 
Tendo em vista as respostas acima, aceita ou rejeita o reúso? Em que grau 
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(totalmente ou parcialmente)? 
 
 
Haveria condições em que aceitaria ou rejeitaria o reúso (aceitação parcial)? 
 
 
 
 

Roteiro para Entrevistas com Formuladores da política. 

DADOS DEMOGRÁFICOS 
Nome completo Gênero  

(  ) masculino 
(  ) feminino 

Idade  
 
 

 
DADOS PRELIMINARES 
Órgão em que trabalha 
 
Atividades fim do órgão 

Função / cargo 
 
Principais atividades 
 
 
 

O que pode dizer sobre a política ambiental do órgão. 
 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 
6. Que tipo de experiência ou conhecimento tem em relação ao reúso? 
CERB tem experiência com reúso de água de dessalinizador.  Os projetos realizados pela 
CERB têm caráter experimental. 
 

7. Qual a opinião a respeito do reúso agrícola? Considerando os seguintes aspectos: 

− Vantagens e desvantagens 
o Institucionais; 
A CERB não faz irrigação, portanto não faz reúso. 
 
 
 
o Operacionais; 
o Custos. 
O representante da CERB acredita que quem recebe água de reúso deve pagar, desde que 
haja viabilidade econômica. Ele admite que seria necessáriopo 
− Escassez de água /Acesso a água 

− Riscos à saúde  - aumento ou diminuição 
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− Impacto sobre a produção de alimentos 

− Não redução do quadro de escassez de água 

− Fatores emocionais/culturais 

− Custos de tratamento de esgoto – aumento ou diminuição 

− Diminuição de custos com adubação 

− Aumento da produção 

− Diminuição da poluição / conservação da água 

− Pressão sobre os mananciais 

− Contaminação do solo e das plantas com produtos químicos e microorganismos. 

− Degradação de paisagens 

− Degradação dos solos 

− Confiança na fiscalização sanitária  
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− Articulação interinstitucional 

− Continuidade de ações 

4. Qual o motivo da aceitação ou rejeição? 

5. O que considera necessário à implantação do reúso? 
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APÊNDICE 2 – CONSENTIMENTO EXPRESSO PARA ENTREVISTA 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ENTREVISTA 

 

Pelo presente instrumento, eu, abaixo firmado e identificado, autorizo, 

graciosamente, a aluna do curso de Doutorado em Administração do NPGA/UFBA , 

MARTHA SCHAER BARBOSA, a utilizar minha entrevista, a ser veiculada, 

EXCLUSIVAMENTE, no material em texto desenvolvido como Tese de Doutorado E 

incluída em outros artigos e trabalhos acadêmicos relativos ao projeto de pesquisa 

que tem como objetivo analisar comparativamente como as percepções de 

agricultores familiares e de formuladores e operadores de políticas de recursos 

hídricos, influenciam a implantação de políticas de reúso no semiárido da Bahia. 

 

 

_______________, _____ de ________________ 2012.  

Assinatura:  ________________________________________ 

Nome: ___________________________________________ 
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APÊNDICE 3 – ENTREVISTAS 

 

AGRICULTORES ENTREVISTADOS 

N NOME DATA DA ENTREVISTA 
1 IRAELSON LIMA DE OLIVEIRA 01/08/2011 
2 ELIZALDA OLIVEIRA SILVA 02/08/2011 
3 ANTONIO NEVES DE OLIVEIRA 02/08/2011 
4 JAILTON VIEIRA 02/08/2011 
5 JEAN OLIVEIRA SILVA 02/08/2011 
6 DIOGO DE MATOS SANTOS 02/08/2011 
7 MARIA LIMA CORDEIRO 02/08/2011 
8 FRANCISCA CONCEIÇÃO NOGUEIRA 02/08/2011 
9 ANISIO CONCEIÇÃO SANTANA 02/08/2011 
10 LUIZ MOTA DA SILVA 02/08/2011 
11 AGENILDA LOPES DA SILVA SANTOS 02/08/2011 
12 JOSÉ NEVES GOMES 02/08/2011 
13 LUIZA NOGUEIRA SANTANA 02/08/2011 
14 REGINALDO LOPES BARBOSA 02/08/2011 
15 MARIA DINALVA VIEIRA DE ALMEIDA 02/08/2011 
16 ROBERTO DA COSTA ARAÚJO 02/08/2011 
17 DANUSA DA COSTA ARAÚJO 02/08/2011 
18 GERALDO FERREIRA SANTANA 02/08/2011 
19 ABIENÉ JOÃO DA CUNHA 02/08/2011 
20 VALTERMIR CARNEIRO DE FREITAS 02/08/2011 
21 JOSÉ OLIVEIRA SILVA 02/08/2011 
22 RUBENS DA SILVA CARDOSO 03/08/2011 
23 EDSON OLIVEIRA CARNEIRO 03/08/2011 
24 RUBENILSON TEIXEIRA SOARES 03/08/2011 
25 SONIA OLIVEIRA DA CUNHA 03/08/2011 
26 ANDRÉ JESUS DA SILVA 03/08/2011 
27 JOSÉ VIEIRA LIMA 03/08/2011 
28 MARINALDO CARNEIRO BRANDÃO 03/08/2011 
29 CARLOS CUNHA DE MATOS 03/08/2011 
30 FABIO LUIZ DA SILVA FERREIRA 03/08/2011 
31 REINALDO SANTANA SANTOS 03/08/2011 
32 CLAUDETE CUNHA DE MATOS 03/08/2011 
33 HAMILTON JOSÉ CARNEIRO LOPES 05/08/2011 
34 IZA RAQUEL CARNEIRO SILVA 23/09/2011 
35 MILTON DOS SANTOS ARAÚJO 17/12/2011 
36 CÁSSIA DA SILVA SANTOS 17/12/2011 
37 AGDA VIEIRA ARAÚJO 17/12/2011 
38 JARIELSON DOS SANTOS SANTANA 17/12/2011 
39 LUCIANO ARAÚJO DOS SANTOS 17/12/2011 
40 FRANCISCO CARVALHO DE OLIVEIRA 17/12/2011 
41 VALDENICE DE MENEZES OLIVEIRA 17/12/2011 
42 ANA PAULA GOMES SOUZA 17/12/2011 
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ENTREVISTAS TRANSCRITAS – AGRICULTORES 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: As entrevistas foram gravadas a partir das apresentações iniciais, 

que não constam nas transcrições. 

 
 
DATA: 01/08/2011 

ENTREVISTADO: IRAELSON LIMA DE OLIVEIRA – AF 1 -  

 

MARTHA 

Essa é a minha primeira entrevista, estou entrevistando Iraelson que foi presidente 

da associação de pequenos agricultores. Qual é o nome da associação? 

 

IRAELSON 

Associação Santoantoniense de Desenvolvimento Comunitário. 

 

MARTHA 

Você atualmente é tesoureiro da associação, não é isso? 

 

IRAELSON 

Isso 

 

MARTHA 

Vou começar informando a você sobre o que é reúso, que é uma coisa que eu vou 

fazer com todo mundo. Porque como é uma novidade, nem todo mundo tá por 

dentro. 

A gente aqui tá tratando uma parte do esgoto que é gerado aqui neste distrito de 

Santo Antônio. Que a gente notou que de alguma forma, por bem ou por mal, de 

alguma forma ele é utilizado porque a gente tá em uma região em que tem muita 

seca, na hora que você tem água que, limpa ou suja, está sendo lançada em cima 

do terreno e desperdiçada, há uma pressão para que seja usada.   
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Então a idéia do reúso é tratar o esgoto dentro de uma tecnologia que seja viável 

para uma comunidade como essa.  Não adianta a gente pensar em altas 

tecnologias, tem que ser viável, mas de uma maneira correta, que seja segura 

também, né? E que a gente possa usar esse esgoto tratado na agricultura de uma 

maneira segura e condizente com as condições locais e que sejam do interesse das 

pessoas locais. E aí a gente quer saber o que as pessoas pensam a respeito. É 

muito importante saber como as pessoas se relacionam com isso.   

Que idade você tem, Iraelson? 

 

IRAELSON 

33 anos 

MARTHA 

A quanto tempo você é agricultor? 

IRAELSON 

Praticamente assim, desde pequeno com meus pais que eu já tenho experiência, a 

partir de uns 15 ou 16 anos mesmo que eu comece a fazer algumas atividades mais 

frequentes pela minha responsabilidade. 

MARTHA 

E você cultiva o que aqui? 

IRAELSON 

no momento, no caso, eu trabalho com um pouco de hortaliças e também trabalho 

com caprinocultura leiteira, ovinocultura de corte. 

MARTHA 

A caprinocultura leiteira, qual é o destino do leite, exatamente? 

IRAELSON 

Nós vendíamos para um laticínio que tem o governo em um povoado aqui do 

município. Só que ultimamente, houve um problema aí, questão de vigilância, e está 

fechado.  

MARTHA 

Sei,.. 

IRAELSON 

E também, no momento estou sem produzir. Mas nós temos também, o pessoal da 

APAEB  que também tem um laticínio. Eles pegam parte a produção toda do 

município. 
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MARTHA 

A terra que você cultiva é da sua propriedade? 

IRAELSON 

Minha propriedade, uma pequena parte, e eu também tenho uma parceiria com meu 

pai, em uma outra área em que agente trabalha em parceiria. 

MARTHA 

Você tem uma idéia da área da sua propriedade? 

IRAELSON 

A minha no caso hoje são um pouco mais que 3 tarefas, 

MARTHA 

Quanto dá isso em hectares? 

IRAELSON 

Não sei exatamente, mas é em torno de  menos de 1,5 há. 

MARTHA 

E seu pai tem uma área maior? 

IRAELSON 

Uma área de 36 tarefas, que da uns 15 há 

MARTHA 

Vocês têm ou já tiveram algum financiamento? 

IRAELSON 

Eu sim, meu pai, não 

MARTHA 

De onde? 

IRAELSON 

Banco do NE, crédito rural. 

MARTHA 

Isso foi feito recentemente? 

IRAELSON 

Sim. Eu tomei agora recente. Eu acessei o PRONAFI C e, no caso, estou no prazo 

de carência. Nem comecei a pagar ainda as parcelas. 

MARTHA 

Certo.  E você pode dizer de quanto foi? 

IRAELSON 

Foram R$ 5.800,00. 



208 
 

MARTHA 

Certo. E você tem alguma outra fonte de renda? Tem algum outro tipo de trabalho, 

emprego? 

IRAELSON 

Hoje no caso, eu trabalho em um pequeno comércio, no abate de caprino, ovino. 

Sou também diretor do sindicato dos trabalhadores rurais. E minhas atividades 

rurais. 

MARTHA 

Essa pergunta já foi respondida, se você faz parte de alguma associação.  E com 

relação ao acesso à água, aqui em sua casa você tem acesso à água da EMBASA, 

e na roça? 

IRAELSON 

Na roça nós temos barreiros. Só que agora mesmo, neste período, nós temos dois lá 

com uma boa capacidade de água cadaum, um já secou e o outro já está próximo a 

secar. Nós estamos em tempo de estiagem.  Recentemente passou o período de 

inverno, que era para ter chuva e não tivemos.  Aí o volume de água que já era 

pouco... 

MARTHA 

Vocês têm alguma cisterna? 

IRAELSON 

Não. 

MARTHA 

Agora vamos para as coisas mais específicas. Em relação ao reúso, você acha que 

o reúso é uma bo oportunidade para você, é interessante? 

IRAELSON 

Sim, eu acho que é interessante, que é uma boa oportunidade.  Agora, sim, não sei 

se todo mundo a idéia, talvez. Uma técnica para estar desenvolvendo para estar 

reusando. Aí .  Essa experiência que vocês estão fazendo aí, é mais uma orientação 

para estar nos ajudando; 

MARTHA 

Mas, você acha que , na sua opinião pessoal, que você usaria? Você acha bom o 

reúso? Você acha que pode aumentar sua produção? 

IRAELSON 
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Sim. Até porque, a gente que trabalha com produção rural, quanto mais reserva 

alimentar nós tivermos, melhor, porque na região semiárida tem períodos de longa 

estiagem que tem que ter reserva alimentar. 

MARTHA 

Você acha que pode chegar ao ponto de ter um efeito positivo na sua renda? 

IRAELSON 

Sim. Porque quando você, né..vai produzir mais , vai gerar mais renda. 

MARTHA 

Você tem receio, por exemplo, que possa dar um efeito negativo na renda? 

IRAELSON 

Não....  

MARTHA 

E, bom, com relação ao risco à saúde, como é que você vê a questão do reúso? 

IRAELSON 

Acho assim, que se for feito assim com uma pesquisa, que diminui a contaminação 

da água até , acho que não tem problema.  

MARTHA 

Você não tem receio de contaminação do solo, da planta ou da água, em relação ao 

reúso. 

IRAELSON 

Não. Como relação, como no caso, para irrigar forrageira, no caso. 

MARTHA 

Se for forrageira, você não teria restrições, mas com outras culturas você teria? 

IRAELSON 

Dependeria também, assim, dos resultados das pesquisas. Se realmente comprovar 

que,..., aí não teria problema. 

MARTHA 

Você tem confiança na EMBASA. Você tem confiança na vigilância sanitária que 

você tem aqui no município? 

IRAELSON 

Para ser sincero não. Mesmo porque agente vê que não tem uma boa atuação, 

principalmente nas comunidades.  Acho que teria que ter uma atuação melhor. Eu 

mesmo, atualmente, não sei nem quem é a vigilância sanitária 

MARTHA 
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E com relação à distribuição de água e saneamento, qual a sua relação com a 

EMBASA. 

IRAELSON 

Na verdade, aqui, pelo fato de ser uma comunidade não tão grande assim, eu acho 

que é razoável. Só falta água mesmo, um dia por semana. E questão do 

saneamento básico, boa parte da comunidade tem rede de esgoto. Mas o que está 

faltando é justamente isso. O destino final dessa água, tá tentando fazer esse 

tratamento para tá né?  

MARTHA 

Tendo em vista essas respostas, você aceita o reúso. Você acha que é uma coisa 

positiva, você não tem uma rejeição maior, né? E haveria... O que é a condição 

básica para você aceitar ou não aceitar o reúso? 

IRAELSON 

Aceitar o reúso, no caso, seria fazer uma experiência, né? Primeiro.  Divulgar o 

resultado dessa experiência para a gente já reutilizar essa água, realmente com a 

certeza de que ali não vai ter problema, que já foi feita uma pesquisa. Entedeu?  

 

 

DATA: 02/08/2011 

ENTREVISTADO: JAILTON VIEIRA – AF 4  

 

MARTHA 

Qual o nome do Senhor? 

JAILTON 

Jailton. 

MARTHA 

Qual é a sua idade? 

JAILTON 

39 anos 

MARTHA 

E..., me diga uma coisa, o Senhor é agricultor já a quanto tempo? 

JAILTON 

 A vida toda. 

MARTHA 
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 A vida toda...Aqui todo mundo é agricultor a vida toda. 

JAILTON 

É nossa região. É  só o que oferece aqui. 

MARTHA 

Qual é o seu principal cultivo? 

JAILTON 

Hoje? 

MARTHA 

Sim. 

JAILTON 

Hoje não está cultivando nada.  Só tem umas cabras ali. 

MARTHA 

Mas normalmente você cultiva o que? 

JAILTON 

Quando chove a gente planta feijão, abóbora, milho.. 

MARTHA 

E sisal, não? 

JAILTON 

Não, eu não cultivo sisal não. Eu tenho uma área muito pequena não dá para 

cultivar sisal não. 

MARTHA 

Precisa de uma área de quanto, para valer a pena? 

JAILTON 

Que valha a pena... em ha, a partir de 10 ha. 

MARTHA 

E qual é a sua área? 

JAILTON 

Minha área é duas tarefas. É menos de 1 ha. 

MARTHA 

 3 tarefas dá mais ou menos 1 ha, não é isso? 

JAILTON 

É isso, dá mais um pouquinho. Mais ou menos duas e meia dá um ha. 

MARTHA 
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O senhor já viu que a gente está trabalhando aqui do lado da estrada num sistema 

com aqueles dois tanques que a gente colocou ali? 

JAILTON 

 Humm... já vi alguma coisa. 

MARTHA 

A gente está fazendo lá um tratamento de esgoto para reaproveitamento do efluente 

tratado. Porque, você já viu que aqui na cidade foi colocado coleta de esgoto que 

lança esgoto ao redor da cidade.  

JAILTON 

 Positivo.. 

MARTHA 

E a gente vê o seguinte, há uma pressão, um interesse.  Como fica verde nos 

pontos onde lançam esgotos, é natural que os animais se alimentem lá, que o capim 

lá cresce melhor. Nossa idéia é tratar o esgoto e usar o esgoto de uma maneira mais 

racional, mais segura. Deixando bem claro que quando a gente trata esgoto o que 

sai ainda é esgoto tratado, não é água limpa.  Mas tem menos riscos que o esgoto 

bruto, e utilizar isso de uma forma que seja útil para a comunidade. Principalmente 

nessa época [seca] que como você disse que não dá para plantar. Podia estar bem 

melhor, já que esgoto nunca deixa de ter. 

Você tem para a sua propriedade algum financiamento par a área rural? 

JAILTON 

 Ainda não. 

MARTHA 

Ainda não... e você tem alguma outra fonte de renda? 

JAILTON 

 Às vezes eu trabalho assim... um dia, dois, fazendo um retoque ou alguma coisa 

assim. Para eu puder sobreviver, para enteirar. 

MARTHA 

Claro, é importante a gente saber isso. Faz parte da associação? 

JAILTON 

 faço. 

MARTHA 

Trabalha algumas vezes em alguma atividade coletiva, tipo mutirão, que tem por 

aqui? 
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JAILTON 

Trabalho.  

MARTHA 

 E na sua terra, de onde é que vem a água? 

JAILTON 

Só água de chuva (apontando para o céu). 

MARTHA 

 Só? 

JAILTON 

 Só. 

MARTHA 

Não tem nenhum tanque, nada? 

JAILTON 

Eu fiz um tanque de barro, mas já secou já. 

MARTHA 

 E tem uma cisterna, ou alguma coisa assim? 

JAILTON 

Não.  Não tenho não. 

MARTHA 

E o que o Senhor acha da gente tratar o esgoto e usar o esgoto tratado na 

agricultura?  Abertamente.  Não ‘tô’ aqui querendo vender nada não.  Só quer saber 

sua opinião. 

JAILTON 

 O que é que eu acho disso daí? 

MARTHA 

Sim, o que você acha? Acha bom, gostaria? 

JAILTON 

 É aquela história, na minha propriedade não chegaria porque não é bem próximo, 

entendeu? 

MARTHA 

 Sei... 

JAILTON 
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 Mas, aqui, o que eu ‘tô’ vendo ali, eu até visitei e dei uma olhada, eu acredito que 

teria que ser mais aproveitado um pouco. Não está sendo o suficiente para a minha, 

entendeu? 

MARTHA 

Não, não está sendo não.  

J – Se fizesse em todas as redes de esgoto do povoado, seria importante. 

MARTHA 

E o Senhor teria algum receio de trabalhar... Que o Senhor é agricultor, trabalhar 

com esse esgoto tratado? 

JAILTON 

Eu teria que ter uma segurança, mas para os animais, e eu tenho um pouco de 

conhecimento, eu acho que não teria problema não... 

MARTHA 

Plantar milho, por exemplo? 

JAILTON 

Isso, para fazer a forragem para os animais [aceno positivo com a cabeça] não teria 

problema não. 

Mas, para ser para o consumo humano teria que ter mais uma segurança. 

MARTHA 

Mas, para consumir o milho já cozido,  

JAILTON 

 Acho que uma bactéria não ia aguentar resistir no fogo... 

MARTHA 

 Então, seria aceitável? 

JAILTON 

 Positivo. 

MARTHA 

 E, outra coisa, a gente também está aí com uma possibilidade de criar tilápia com 

esse esgoto tratado. E aí? 

JAILTON 

 Eu gostaria. 

MARTHA 

 Ia comer a tilápia frita,  sem problema? 
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V Eu gostaria, só que lógico, com o estudo do pessoal que tem mais conhecimento, 

a gente fiaria mais esclarecido. Como ia chegar essa água e agente ter a segurança 

que não há problema nenhum. 

MARTHA 

 Em quem o Senhor confiaria para fazer essa fiscalização? A própria comunidade, 

pessoas treinadas como Iraelson (líder comunitário), o Senhor mesmo, depois de 

treinar? 

JAILTON 

 Pelo menos, as pessoas aqui graças a Deus, as pessoas até que me procuram, 

porque nessa área rural eu tenho um pouco de conhecimento em algumas coisas, 

entendeu? 

MARTHA 

Certo.. 

JAILTON 

 Na pecuária mesmo, ... 

MARTHA 

Você estudou até que série? 

JAILTON 

 Eu concluí o ensino médio. 

MARTHA 

Certo. Então o Senhor acha que a comunidade mesmo poderia gerir isso. Com 

quem o Senhor se sentiria mais confiante: com a comunidade treinada, com a 

prefeitura, a EMBASA? 

JAILTON 

 Para gerar emprego, seria importante pessoas da comunidade.  Mas qualquer uma 

que fosse habilitado seria bom. 

MARTHA 

JAILTON 

 Então, obrigada. 
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AGENILDA  

Meu nome é Agenilda Lopes da Silva Santos 

MARTHA 

Que idade você tem? 

AGENILDA  

Eu? 41. 

MARTHA 

Mas, me diga uma coisa, você estudou até que série? 

AGENILDA  

Até a 5ª. 

MARTHA 

Até a quinta... e, você trabalha como agricultora tem quanto tempo? 

AGENILDA  

Muito tempo. 

MARTHA 

Toda a sua vida adulta? 

AGENILDA  

é, muito tempo. 

MARTHA 

O que você cultiva? 

AGENILDA  

Assim, agora, num... 

MARTHA  

Normalmente, o que você cultiva? O que vocês plantam normalmente? 

AGENILDA  

Normalmente, a gente planta assim... porque agora a gente não tá plantando porque 

não teve inverno, né...milho, feijão. A gente planta sisal. A gente planta palma. E 

agente plantemos mesmo agora. 

MARTHA  

E vocês têm gado? 

AGENILDA  

Tenho. Tenho gado. Tenho umas ovelhinha, galinha. Crio tudo na roça. 

MARTHA  

Quantas ovelhas? 
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AGENILDA  

o tanto? .. rs... 

MARTHA  

mais ou menos... 

AGENILDA  

assim , umas trinta. Umas vinte e cinco galinhas, parece. 

MARTHA  

a galinha é para ovo, ou... 

AGENILDA  

pra ovo. Eu vendo os ovos. 

MARTHA  

certo... e tem um gado de leite? 

AGENILDA  

tenho. Por que agora mesmo a gente tem pouco, sabe.  A gente só tira mesmo de 

cinco vaca. Mas também são boa de leite. 

MARTHA 

 e qual a área que vocês cultivam? 

AGENILDA  

que a gente cultiva? 

MARTHA sim, qual a área da sua terra?  É da sua propriedade? 

AGENILDA é nossa sim. É assim, umas 50 até 55 tarefas. 

MARTHA e vocês têm algum fianciamento? 

AGENILDA como assim? 

MARTHA PRONAF?  

AGENILDA a gente tirou PRONAF. Eu não sei se é a ‘b’,...é a pequena, né, a ‘b’? 

MARTHA eu não sei. Não entendo nada disso. 

AGENILDA não entende não? Porque tem a ‘b’ e a ‘c’. Porque a gente tirou de sete 

mil e tanto. 

MARTHA e, me diga uma coisa, além da sua terra, você tem algum emprego? 

AGENILDA eu, como é que diz, tô trabalhando aqui varrendo rua, né? 

MARTHA certo. 

AGENILDA mas é provisório, assim..não é concursada não. 

MARTHA você faz parte de alguma associação? 

AGENILDA eu faço. Faço parte da do Morro do Mamote.. 
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MARTHA é mesmo?  

AGENILDA é. Porque eu moro lá também. E faço a do Morro do Mamote e faço a 

daqui, de Marilene, que eu não sei nem o nome. 

MARTHA tá bom. É que eu trabalhei Sá em Morro do Mamote. A gente que fez 

aquele banheiro lá na casa de D. Adélia. 

AGENILDA Foi? Foi vocês? Eu sou sócia lá. 

MARTHA eu cheguei a fazer umas palestras lá.Não sei se você chegou a ir. 

AGENILDA as vezes é que quando você foi... as vezes é que quando meu marido 

saía para Goiás, sou só eu para trabalhar. Aí eu não ia. Eu ficava um ano sem ir...aí 

quando ele chegava, retornava a pagar de novo. Foi uns três anos seguidos 

assim.Agora a gente tomou uma atitude assim.  Eu disse: oh rapaz, o que a gente 

tem dá para sobreviver. É saber trabalhar. É saber trabalhar, assim. Cria os 

bichinho, vai vendendo,..vai fazendo outras coisa...vai tirando leite para vender. 

Como agora mesmo, fracou o leite, fracou mesmo por causa do tempo (estiagem).  

Tirando um leitinho bom dá para sobreviver. Agora sair todo ano pra fora, como a 

gente saía. 

MARTHA você também saía? 

AGENILDA eu saía um tempo, mas eu não demorava muito. 

MARTHA e na sua propriedade, a água vem da onde? 

AGENILDA lá a gente só tem ‘presa’. Tem o rio também. 

MARTHA o rio, qual é o rio? 

AGENILDA esse mesmo rio aqui. 

MARTHA o rio Jacuípe? 

AGENILDA é. O rio Jacuípe. 

MARTHA e você tem uma presa também. 

AGENILDA tem presa sim. Tem os tanque. Tem umas grande e umas pequena. 

MARTHA certo.  E tem cisterna? 

AGENILDA tenho. Na casa que eu moro tenho. Só que a casa é de minha sogra, 

sabe? É a sede lá. E eu moro lá, que não mora ninguém. Agora meu marido ‘tá’ 

tomando conta do gado da mãe também. 

MARTHA então, já que de agricultura você entende bastante, preciso da sua opinião 

a respeito do que você acha desse negócio da gente tratar esgoto e usar na 

agricultura? 
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AGENILDA Ah... eu acho porque isso é certo, né? Porque nós desperdiça porque 

joga essa água fora, sabendo que a gente pode também colher aquela água, né? 

Porque aquela água ali serve se fizer um tratamento para se fazer uma plantação. 

Ser para qualquer outra utilidade assim, para a gente mesmo. 

MARTHA mas, você teria confiança de usar aquela água? 

AGENILDA eu acho que tenho, sabe por que? Por que se tiver tratamento.. eu tiro 

também por causa de São Paulo.  Porque São Paulo lá, eu morei lá um tempo e a 

água do rio lá, o rio Tietê é tratada. Eles trata aquela água e todo mundo bebe. Sai 

nas torneira. 

MARTHA mas a gente vai tratar só para usar na agricultura. Ainda é esgoto tratado. 

AGENILDA é.. 

MARTHA mesmo assim.  Você teria receio de usar essa água, de estar trabalhando 

com essa água? 

AGENILDA eu acho que não. 

MARTHA não teria problema. É só lavar as mãos. A gente trabalha com estrume de 

gado, essas coisas, também tem risco. 

AGENILDA é, a mesma coisa. 

MARTHA e ‘cê’ teria algum problema de dar esse milho produzido com essa água 

para o gado? 

AGENILDA não. 

MARTHA beber o leite do gado? 

AGENILDA eu acho que não tem nada não. 

MARTHA você não teria nojo nenhum. 

AGENILDA eu não. 

MARTHA nem de consumir a carne,.. 

AGENILDA não 

MARTHA usar o milho para uma canjica? 

[interferência de uma terceira pessoa na sala, rindo e fazendo graça] 

AGENILDA o compadre Hamilton, mesmo tem a rocinha aí. Ele é meu tio, né? 

[referência a roça irrigada com esgoto bruto, localizada à beira da estrada nos limites 

do distrito] 

MARTHA é seu tio? 

AGENILDA é casado com a irmã dela [apontando para a terceira pessoa na sala]. 

Que tem a casa de material de construção aí. Aí ele plantava, ele tirava o leite... 
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você tem coragem de comer? Não tenho [com ironia]? Você vê que eu comia e não 

morri.  E não morri. 

MARTHA e, me diga uma coisa, então pra você tá tudo bem. E você acha que quem 

deveria tomar conta disso? Seria a EMBASA? Seria a comunidade treinada? Seria a 

universidade? Seria a prefeitura? 

AGENILDA aí, agora, eu não tenho uma posição bem assim... 

MARTHA não, mas é seu sentimento. 

AGENILDA acharia assim, que a comunidade tomando conta, para arrumar um 

emprego, assim, você acha? 

MARTHA a gente não tá falando aí em emprego. A gente tá falando se a 

comunidade poderia tomar conta disso? Se você fosse capacitada, você tomaria 

conta de um negócio deixe? 

AGENILDA eu acho que é difícil.  Eu preferia....pode ser assim uma EMBASA..., 

qualquer órgão assim. Uma prefeitura 

MARTHA você teria confiança neles para fiscalizar o sistema 

AGENILDA é 

MARTHA você teria confiança. 

AGENILDA é 

MARTHA eles dizendo que tá tudo ok, para você... 

AGENILDA mas tem também que ter também uma fiscalização. 

MARTHA é disso que eu estou falando. A fiscalização deles seria suficiente para 

você? 

AGENILDA eu acho, né? Eles não vão fazer uma coisa que vai prejudicar o pessoal. 

Tem que dar um crédito de confiança. 

MARTHA sem, mas você confiaria mais em quem? Por exemplo, prefeitura, 

EMBASA.... 

AGENILDA pode ser a prefeitura, que eu mesmo agora tô trabalhando com limpeza 

também. Eu acho que eles são bons. Eu achando, viu menina.... 

MARTHA não, eu quero saber sua opinião.  Como é que você se relaciona com ... 

por exemplo a EMBASA que fornece água aqui, você confia na EMBASA? 

AGENILDA eu confio. 

MARTHA tá bom. Então, é só isso mesmo. 
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ENTREVISTADO: JOSÉ NEVES GOMES – AF 12  

 

MARTHA  

qual o nome completo do senhor? 

JOSÉ 

José Neves Gomes 

MARTHA  

e, o senhor tem que idade? 

JOSÉ 

eu fiz ontem 68 anos. 

MARTHA  

qual o seu nível de escolaridade? 

JOSÉ 

eu tenho o primeiro grau, aliás a quarta série. 

MARTHA  

o senhor é agricultor há quanto tempo? 

JOSÉ  

eu sou agricultor, meu pai me botou pra trabalhar com treze anos. 

MARTHA 

 certo. Então o senhor tem muita informação importante pra gente. Me diga o que é 

que o senhor cultiva? 

JOSÉ  

lá na minha terra eu cultivo é gado, é palma, as coisas que pode mesmo sobreviver 

aqui. 

MARTHA  

qual é a área da sua propriedade? 

JOSÉ  

minha área é de 260 tarefas. 

MARTHA  

e, o senhor cria gado, assim, quantas cabeças o senhor tem?  

JOSÉ  
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eu criava gado, mas depois que teve essa crise de base, eu resolvi não criar, morreu 

umas setenta cabeças , eu peguei vendi o restante, minha fazenda hoje não tem 

gado. Por causa da crise climática em nossa região.  

MARTHA 

 e o senhor tem algum financiamento na sua fazenda? 

JOSÉ  

tenho, eu tenho financiamento. 

MARTHA  

o senhor poderia me dizer de quanto, de onde é 

JOSÉ eu tenho financiamento do Banco do NE de Jacobina. 

MARTHA 

de Jacobina, certo. E de quanto é? 

JOSÉ  

seis mil, mas pagando as prestações o banco jogou as coisas para 2013. 

MARTHA  

o senhor faz parte de alguma associação? 

JOSÉ  

eu não faço parte. Fazia parte, mas deixei. Minha esposa ficou.  

MARTHA 

 qual o nome da associação? 

JOSÉ  

agora, eu esqueci. 

MARTHA  

além da agricultura, o senhor tem alguma outra fonte de renda? 

JOSÉ  

eu sempre, sempre eu tenho uma renda porque realmente eu alugo, o pasto é de 

aluguel. Dá mais renda do que eu criar.  Por que? Porque sobre a mortandade de 

gado que aconteceu comigo, eu aqui fiquei com um pouco de desgosto, hoje eu só 

faço alugar. 

MARTHA  

e, me diga uma coisa, a água na sua terra, vem de onde? 

JOSÉ  
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água, eu tenho quatro presa na minha fazenda, quatro presa, tá todas quatro seca 

por causa da crise climática. Mas tem seis anos que eu liguei a água da adutora 

(adutora do sisal) e tenho água encanada.  

MARTHA 

 e, me diga uma coisa, o senhor tem cisterna na fazenda? 

JOSÉ  

não tenho cisterna. 

MARTHA  

sobre isso que eu falei com o senhor, do reúso de água, qual é a sua opinião a 

respeito? O senhor acha que é uma prática segura? O senhor usaria na sua 

fazenda? Qual a sua opinião? 

JOSÉ  

eu acho que, eu acho na minha cabeça, meu juízo eu acho que se tivesse, por 

exemplo, se aqui usasse a água para irrigação das coisas, a coisa era outra, pra nós 

nordestino que mora no semiárido baiano.  

MARTHA  

então o senhor acha que é uma coisa positiva? 

JOSÉ  

é positivo porque a água é vida. E a água é vida para tudo, não é só para a gente, 

para os inocente, para tudo, né? E realmente, a gente não pode dizer que a água é 

tudo, e posso dizer que a água é tudo. E sem a água é ruim para gente. 

MARTHA 

 sem água a gente não vive. 

JOSÉ  

não... 

MARTHA  

o senhor teria algum receio, quais seriam as coisas que o senhor vê de bom no 

reúso e de ruim? O que é que tem de bom no reúso? O senhor já disse uma parte, 

mas o senhor acha que tem algum risco no reúso? O que o senhor acha? 

JOSÉ  

eu acho que não tem risco. Porque eu acho que vocês que vocês, representantes do 

governo, não vão fazer nada ruim para o povo. Só faz coisa boa. 

MARTHA  

sei... o senhor tem essa confiança toda? 
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JOSÉ  

tenho essa confiança toda. Principalmente nas pessoas que estudam como você 

estudou. 

MARTHA  

e o senhor não teria nenhum receio assim de algum problema de saúde, algum 

nojo? Por exemplo. O senhor comeria o milho irrigado com água de esgoto?  

JOSÉ  

não, eu não comeria. Eu comeria o milho se a água de esgoto fosse tratada. Que 

aquela água precisa ser tratada, porque se não tratar aquela água, aquele milho 

molhado com a água de esgoto fica contaminado. Eu penso assim, certo? Tratando 

aquela água, pode comer o milho. 

MARTHA  

o senhor sabendo que é esgoto tratado, não é água tratada. 

JOSÉ  

eu sabendo que é esgoto tratado, que está ali por trás, fortalecendo a agricultura 

familiar.  Não esgoto sem tratar.  

MARTHA  

e o senhor daria para o gado comer esse milho? Sem problema, sem receio. 

JOSÉ  

é, dessa maneira que eu tô falando. 

MARTHA  

e o senhor tomaria o leite do gado alimentado assim, sem problema.  

JOSÉ  

sem problema nenhum.  

MARTHA  

a gente está também com uma proposta de criação de tilápia em esgoto tratado. O 

senhor comeria essa tilápia?  

JOSÉ  

olha, a tilápia eu participaria se fosse com água tratada, água sem tratar, não. 

MARTHA  

sim, é água tratada, água de esgoto tratada, mas é esgoto tratado. 

JOSÉ  

comeria bastante e dava até conselho para que o outro comesse também. 

MARTHA  
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tá certo, tá bom. E o senhor disse que confia sempre no governo. O senhor acha 

então que o senhor confiaria na EMBASA, na prefeitura para fiscalizar um sistema 

de reúso? 

JOSÉ  

eu acredito primeiramente em Deus, segundo na Terra nos home de autoridade, 

governante e tal, Governo do Estado da Bahia e principalmente no governo 

municipal. Acho que esses órgãos tudo não faz nada ruim para o povo.  

MARTHA  

certo. O senhor pode me falar sinceramente porque eu trabalho para o governo, mas 

eu não sou governo não. 

JOSÉ 

eu falei tudo. 

MARTHA  

tá bom, falou tudo, é verdade. Então muito obrigada, viu. 
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ENTREVISTADO: LUÍZA DA NOGUEIRA SANTANA – AF 13  

 

 

MARTHA  

qual é o nome completo da Senhora? 

LUIZA 

Luíza da Nogueira Santana 

MARTHA  

e, qual é a sua idade? 

LUIZA 

61 anos 

MARTHA  

até que série a Senhora Estudou? 

LUIZA 

quarta. 

MARTHA quarta.  A senhora é agricultora a quanto tempo mais ou menos? 

LUIZA 
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toda a vida eu nasci e me criei e morei na roça. Desde os quatorze anos é que eu 

moro aqui na rua [ se refere a casa no povoado]. E sempre estive na roça... 

MARTHA  

certo.  

LUIZA 

agora, que os tempo tá ruim é que não dá para se plantar mais nada... 

MARTHA  

e a senhora cultiva o que na roça? Não dá nada? O que a senhora cultiva 

atualmente? 

LUIZA 

sempre plantava feijão, milho... 

MARTHA  

tem gado? 

LUIZA 

não. faz tempo que não tenho gado. O gado acabou. 

MARTHA  

a terra que a senhora cultiva é da sua propriedade? 

LUIZA 

é. 

MARTHA  

e qual o tamanho, mais ou menos? 

LUIZA 

pequenininho, só quarenta e cinco tarefas? 

MARTHA  

a senhora recebe algum financiamento do PRONAF ou alguma outra coisa? 

LUIZA 

não.  

MARTHA  

e, a senhora tem alguma outra fonte de renda? 

LUIZA 

não. 

MARTHA  

a senhora não tem aposentadoria? 

LUIZA 
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só aposentadoria. 

MARTHA  

a senhora faz parte de alguma associação? 

LUIZA 

faço. 

MARTHA  

e qual é a associação. 

LUIZA 

faço parte aqui das duas associação. É a  ADESC e a Santotoniense. 

MARTHA  

certo. E lá na sua terrinha, quando tem água, a água vem de onde? Água do rio? De 

poço? De onde é a água? 

LUIZA 

a água vem do riacho. 

MARTHA  

do riacho. E ele está sempre correndo? 

LUIZA 

é só quando chove mesmo. Nos tempos de trovoada forte  é que as vezes corre com 

bastante água. Mas, passou daí, é seco mesmo. Por isso, que não dá nem para se 

plantar. 

MARTHA  

e, me diga uma coisa, a senhora tem uma cisterna lá? 

LUIZA 

não. 

MARTHA  

nenhum barramento, nada? 

LUIZA 

tem um tanque. 

MARTHA  

e sobre isso que eu expliquei à senhora, que é que a senhora acha de usar esgoto 

tratado na agricultura? A senhora usaria? 

LUIZA 

Não. [ de forma firme ] 

MARTHA  
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Por que? 

LUIZA 

porque acontece que o resíduo da água fica na terra, mas a ‘micotina’ da água 

continua na água.  

MARTHA  

o que continua na água? 

LUIZA 

a poluição da água. O resíduo fica, vai a sujeira. Mas essa água nunca deixa de ser 

água de esgoto. Ela nunca deixa de ter passado por alguma coisa afetado.  

MARTHA  

certo. E, me diga uma coisa, a Senhora Por que a senhora teria receio?  Sim, seria 

água de esgoto.  Mas a senha teria medo de usar o esgoto, por que? Por nojo?   

LUIZA 

por nojo. 

MARTHA  

Por medo de ficar doente? Alguma coisa? 

LUIZA 

É. Eu acho que ela nunca deixa de ser uma água afetada. 

MARTHA  

então é só nojo mesmo. 

LUIZA 

é. 

MARTHA  

a senhora não usaria de jeito nenhum na agricultura. 

LUIZA 

se fosse para mim beber, assim... 

MARTHA  

não. Não é para beber não. É para usar no milho e comer o milho, essas coisas... 

LUIZA 

para o gado aí tá certo.  

MARTHA 

 mas, a senhora tomaria o leite desse gado alimentado com esse milho. 

LUIZA 

A gente pode usar, mas, sempre... eu acho que nunca é, nunca é natural. 
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MARTHA 

  não é natural. Então a senhora, a princípio, é contra? 

LUIZA 

é.  

MARTHA 

 aqui já valeu.  É importante saber quem é contra ou a favor do reúso. 

LUIZA 

eu sou contra para os bichos, sabe? 

MARTHA 

 mas a senhora comeria a carne de um animal alimentado com o milho.  Veja bem, a 

gente não vai dar água [de reúso] para o bicho beber ou para a gente beber.  A 

gente vai usar a água para plantar. A senhora não teria confiança nessa plantação? 

LUIZA 

não. [ com veemência] 

MARTHA 

nem a senhora se sentiria a vontade de trabalhar em uma plantação dessas. 

LUIZA 

é.  

MARTHA 

 mas, a senhora alimentaria os bichos com essa plantação? 

LUIZA 

eu não acho certo. 

MARTHA 

 então pronto.  

 

 

DATA: 02/08/2011 

ENTREVISTADO: MARINALDO CARNEIRO DA CUNHA – AF 30  

 

MARTHA 

qual o seu nome completo? 

MARINALDO 

Marinaldo Carneiro da Cunha 

MARTHA 
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você também é parente de Hamilton? 

MARINALDO  

é, somos, sim. 

MARTHA  

é..., qual é a sua idade? 

MARINALDO  

56 anos. 

MARTHA  

e, qual o seu nível de escolaridade? 

MARINALDO  

baixo... 

MARTHA  

muito menos de quatro anos? 

MARINALDO  

é... 

MARTHA  

e, me diga uma coisa, há quanto tempo o senhor é agricultor? 

MARINALDO 

 toda a minha vida. 

MARTHA  

toda a sua vida... 

MARINALDO 

 trabalho na roça, desde novo. Então no causo é ...agricultor que você fala é roça, 

né? 

MARTHA  

é. 

MARINALDO 

 toda a minha vida trabalhei em roça. 

MARTHA  

certo. E o que o senhor cultiva? O senhor cria gado? 

MARINALDO 

 tenho. Tenho umas vaquinhas. Só vaca mesmo. 

MARTHA  

o senhor tem quantas vacas de leite? 



231 
 

MARINALDO  

é doze. 

MARTHA  

doze? 

MARINALDO  

é. 

MARTHA  

e a terra em que o senhor trabalha é sua, de sua propriedade? 

MARINALDO  

é. 

MARTHA  

e o senhor sabe dizer qual o tamanho da terra? 

MARINALDO  

45 tarefas. 

MARTHA  

o senhor tem algum financiamento PRONAF, ou alguma coisa do gênero? 

MARINALDO  

acho que devo ter... é empresti é? 

MARTHA  

é u fianciamento do Banco do NE. 

MARINALDO 

 tenho, tenho. Pequenininho. 

MARTHA  

de quanto é esse fianciamento? 

MARINALDO  

bobagem. De uns mil conto. 

MARTHA  

o senhor tem alguma fonte de renda além da roça? O senhor tem aposentadoria? 

MARINALDO  

não, não tenho aposentadoria não. 

MARTHA  

nem um outro emprego? 

MARINALDO  

não. 
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MARTHA  

então sua única fonte de renda é...[interrompida] 

MARINALDO  

é a vaquinha, é o leitinho. 

MARTHA  

certo. E o senhor pertence a alguma associação? 

MARINALDO  

pertenço. 

MARTHA  

qual é o nome da associação? 

MARINALDO  

ela falou a associação em que ela tá, essa menina? [se referindo a uma terceira 

pessoa, também agricultora] 

MARTHA  

é a mesma de Iraelson. 

MARINALDO  

é.  É essa mesmo. 

MARTHA  

a água na sua propriedade? O senhor tem água de S. José do Jacuípe? 

MARINALDO  

tenho. 

MARTHA 

 da adutora. 

MARINALDO  

tenho e tenho o rio Jacuípe, mesmo. Que é pegado na roça. 

MARTHA  

o senhor tem algum barramento, ou algum tanque? 

MARINALDO  

não. o que tem tá seco. 

MARTHA  

e cisterna, tem? 

MARINALDO  

não. 

MARTHA  
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o que o senhor acha dessa idéia de utilizar água de esgoto na plantação?  

MARINALDO  

deve ser boa idéia, porque... o seu estudo não diz que serve? 

MARINALDO   

o que? 

MARINALDO  

Serve? 

MARTHA  

serve. Na minha opinião serve. Mas, eu queria saber a sua mesmo. O seu 

sentimento. 

MARINALDO  

é  

MARTHA  

o senhor se sentiria seguro utilizando esgoto tratado na sua plantação? 

MARINALDO  

eu não tenho, não tenho plantação, mas... 

MARTHA  

eu digo para irrigar o capim para o gado... 

MARINALDO  

é, seria bom, né? 

MARTHA  

o senhor usaria o capim irrigado com esgoto para dar para o gado? 

MARINALDO  

é, não dá para dizer que uso porque é longe daqui. 

MARTHA  

mas, se fosse perto, o senhor usaria? 

MARINALDO  

usaria, eu acho que usaria porque servia, né? 

MARTHA  

servia. E o senhor se sentiria seguro de tomar o leite dessa vaca? 

MARINALDO  

já o leite do esgoto,...., eu acho que não. Não tomaria não. 

MARTHA  
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então, o senhor daria o capim para a vaca, mas acha que a vaca não ia servir mais 

para leite? 

MARINALDO  

pode ser para outro tipo de gado, de engorda, né? 

MARTHA  

corte?  

MARINALDO  

é. 

MARTHA  

e, aí o senhor comeria a carne sem problema? 

MARINALDO 

 [risos] aí é que tá né? Mas isso depende da água que for... o esgoto que for... 

MARTHA  

sei... 

MARINALDO  

nem em todo lugar vai aquele esgoto imundo. 

MARTHA 

 seria esgoto tratado. 

MARINALDO  

ah, tratado.  E tratado faz mal? 

MARTHA  

não, a princípio não. É o que a gente está estudando. Mas eu queria saber sua 

opinião. Por que às vezes a gente lê uma coisa e sente outra, né? 

MARINALDO  

se for tratado eu acho que não ofende, não. 

MARTHA  

e sendo esgoto tratado, o senhor usaria para o gado de leite, no caso? 

MARINALDO  

é tratado, acho que não tem problema não. ou tem? 

MARTHA  

não, mas eu quero saber a sua opinião. O que o senhor sente a respeito? 

MARINALDO  

mas acho que água de esgoto para leite, não convém. Acho que não poderia dar 

não. não é bom não. 
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MARTHA  

não é para dar a água [aos animais], é para plantar milho, forrageira, para dar para o 

gado. 

MARINALDO  

é valido, se é bom 

MARTHA  

mas o senhor ia se sentir à vontade? 

MARINALDO  

olha, tem sentido, porque a gente precisa, né? 

MARTHA  

é. Na seca o senhor usaria esse alimento para o gado e consumiria o leite sem 

receio. 

MARINALDO  

o leite, o leite, para eu comer mesmo, é difícil. Mas, se ele for tratado, eu não 

acredito que seja ruim. Se eu achasse que ofendia, eu não queria não, mas posso 

comer. 

MARTHA  

uma parte da proposta da gente é criar tilápia no esgoto tratado.  O que o senhor 

acharia então? O senhor comeria essa tilápia? 

MARINALDO  

peixe? 

MARTHA  

é peixe. 

MARINALDO  

é peixe eu não como não. eu não como todo tipo de carne. 

MARTHA  

e, me diga uma coisa, a gente também tá perguntando quem o senhor acha que 

poderia tomar conta de um sistema desse? A própria comunidade, a prefeitura, a 

CERB, a EMBASA? A quem o senhor confiaria uma coisa desse tipo? 

MARINALDO  

eu não sei, não tenho base.  É para dizer qual é o melhor, né? 

MARTHA  



236 
 

é para saber com quem o senhor se sente mais a vontade.  Em quem confiaria 

mais? Que lhe deixaria mais tranquilo se dissesse o senhor pode usar essa água 

para plantar o milho porque é seguro para o gado? 

MARINALDO  

acho que a EMBASA melhor porque é quem tem o tratamento. 

MARTHA 

 tá bom, seu Marinaldo. Muito Obrigada. 

 
 
TRANSCRIÇÃODE  REUNIÃO  EM SÃO DOMINGOS -SEDE 

Reunião realizada em São Domingos – Sede, em 17 de dezembro de 2011 no 

Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de São Domingos (SINTRAF), 

com agricultores de que não estão no distrito do projeto experimental. 

 

 

APRESENTAÇÃO 

ENTREVISTADORAS MARTHA e CARLA 

− Nós somos da UFBA, sou engenheira civil, trabalho no Grupo de Recursos 

Hídricos da Escola Politécnica, que é a escola que ensina engenharia. Carla é 

engenheira agrônoma e ela está fazendo Mestrado em Engenharia Ambiental. 

Nós duas estamos estudando uma coisa que se chama reúso agrícola de 

esgotos tratados. A gente está fazendo uma experiência aqui em Santo 

Antônio. Parte da experiência é saber o que as pessoas pensam a respeito. O 

que a gente fez foi desviar uma parte daquele esgoto que sai ao lado da 

estrada em Sto. Antônio, a gente bombeia o esgoto até dois tanques, onde 

ele é tratado, primeiro em uma fossa e depois em um filtro, daí a gente 

bombeia para uma plantação de milho. A gente fez só um ciclo, plantamos só 

uma vez, para ver se a qualidade da água melhorava quando passava pelo 

solo e pelas raízes. Agora, Carla vai começar uma experiência de hidroponia, 

que é plantar sem terra.   A gente quer ver se o tratamento é suficiente, se é 

seguro, se não pode causar doenças. A gente também quer fazer a mesma 

coisa para criar tilápia, a gente vai analisar a qualidade da água que chega 

para as tilápias e a qualidade da carne.  E a gente quer saber o que as 
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pessoas acham, se aceitariam: se comeriam o milho, se dariam para o gado, 

se comeria o peixe... a gente quer conhecer melhor o que as pessoas acham. 

− Mais uma vez, eu sou Martha ela é Carla, e eu gostaria de conhecer cada um 

de vocês: 

 

OS PARTICIPANTES SE APRESENTAM 

− Cássia – Diretora do SINTRAF e funcionária da prefeitura – Secretaria de 

Mulheres 

− Agda – funcionária da Secretaria de Informação e Capacitação 

− Milton – Presidente do SINTRAF 

− Ana Paula -  Secretária Geral do sindicato 

− Jarielson – técnico em agropecuária 

− Luciano – técnico em agropecuária 

− Francisco - técnico em agropecuária 

− Valdelice – agente de saúde. 

MARTHA 

− Todos aqui são...vocês todos são agricultores? 

[acenos positivos com a cabeça]  

ANA PAULA 

− Somos, quer dizer, a gente tem cria, a gente cria mais ovelha.  

MARTHA 

− Eu gostaria de ouvir de cada um,  

− [se dirigindo a Cássia] você tem uma propriedade familiar? 

CASSIA 

− Tenho. É de meus pais. 

MARTHA 

− Você sabe qual é a área da propriedade? O que vocês têm? 

CÁSSIA 

− Eu acho que 50 tarefas. Eu crio assim ovelha. Tem roça, assim para o próprio 

consumo.  Aqui é difícil plantar porque é seco. O sol é muito forte, aí é 
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complicado. Mas de vez em quando ainda planta milho, dá aquele milhozinho 

assim, sem graça. Passei toda a minha vida assim, sabe? 

MARTHA 

− Vocês conseguem alguma renda da terra, sua principal renda é da 

agricultura? 

CÁSSIA 

− Meus pais são aposentados. Eu sou funcionária. A roça é só pra gente. Nós 

somos 5 filhos, eles plantam a gente consome. Mas dificilmente dá. 

AGDA 

− Lá é bem pequeno mesmo. É só uma tarefa, mas é plantio. Teria galinha, 

mas no quintal, assim, só na própria casa. Na área da terra, só plantio.  

MILTON 

− Minha terra são trinta e cinco tarefas, eu tenho mais gado, mas tem sisal 

também. 

ANA PAULA 

− São onze tarefas, praticamente toda de sisal e a gente cria assim ovelha 

JARIELSON 

− Eu sou assentado em Pidobaçu. 

MARTHA 

− Na bacia  

JARIELSON 

−  Itapicuru 

MARTHA 

− Lá tem água melhor do que aqui, né? 

JARIELSON 

− É...[com aceno de cabeça] 

LUCIANO 
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− Eu sou de Queimadas.  Estou no município tem quatro anos, também tenho 

uma roça. 

MARTHA 

− Vocês teriam algum receio de trabalhar com água de reúso? 

ANA PAULA 

− Por que é assim, mas, nesse caso, que é a opinião que nós estamos dando 

aqui, 

 eu mesma não tenho coragem de usar um alimento desse, de uma horta.  

CARLA 

− Mas, para uma horta. No caso, de uma forragem, algo para oferecer para um 

animal? 

ANA PAULA 

− Aí pode. 

MARTHA 

− Mas, aí, você tomaria o leite do animal? 

ANA PAULA 

− Tomaria. 

MARTHA 

− Consumiria a carne sem problema? 

ANA PAULA 

− Também.  Já horta eu não tenho coragem de comer. 

MARTHA 

− Você tem razão. Não deve usar água de reúso na horta. 

CÁSSIA 

− Fizeram alguma pesquisa para saber se a água do rio é pouída? 

MARTHA 

− A água do rio a gente não pesquisou. O que a gente sabe é o seguinte: 

quanto mais a gente trata a água a gente pode usar com mais segurança 
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para as plantações. Então a gente faz o seguinte: quando a irrigação é feita 

com água boa o suficiente para tomar banho, e aí serve até para alguns tipos 

de horta, é menos tratada só serve para coisas como mamona, que não é 

alimento, ou alimentos para animais ou que a gente consome bem cozido.  

− Você teria receio de usar água de reúso na sua agricultura? Como você se 

sentiria? 

AGDA 

− Eu acho que para produzir alimento para o animal, para a gente consumir a 

carne ou leite, eu acho bom, eu acho que não tem problema nenhum. Mas, 

para o meu consumo mesmo, eu não tomaria não [expressão de nojo] 

ANA PAULA concorda com AGDA. 

 

MARTHA 

− Ninguém teria aqui nenhuma restrição em consumir o leite desse animal? 

[MILTON e outros acenam que não (não teriam restrição)] 

Nem a carne? 

LUCIANO 

− Baseada em pesquisa que o reúso dessa água não afetaria problema para a 

saúde minha e de minha família, eu não vejo problema algum em consumir a 

carne, o leite. 

[ANA PAULA interrompe:  

− Mas não a horta!! 

− Só não dá mesmo a horta, a gente não consome porque sabe que prejudica.  

Mas se for pesquisado e não tiver problema...[dá de ombros]. Eu não vejo 

problema algum, até porque seria uma água como outra qualquer. Não 

trazendo problema para a saúde. 

MARTHA 

− E pra trabalhar? Não seria um problema? 

LUCIANO 

− Não. [balançando a cabeça enfaticamente]. 



241 
 

 

MARTHA 

− Você não se preocuparia com problemas com o meio ambiente, problemas 

com o solo.  Vocês trabalham em pequenas propriedades e a plantação fica 

bem próxima da sua casa.  Isso não seria um problema? 

LUCIANO 

− Ficaria preocupado com problemas ambientais. Preservar o meio ambiente.  

 

FRANCISCO 

− Eu acredito que o esgoto não deve ser reutilizado diretamente, não.  Eu 

acredito que deve passar por um processo de neutralização dela, não sei... 

− Geralmente ela [a água] está muito ácida ou alcalina, não sei, precisaria de 

alguma coisa antes da utilização. 

 

MARTHA 

− Então, sua preocupação é mais agronômica.  

− Quando a gente fala em tratamento de esgoto, o que sai ainda é esgoto 

tratado, não é água limpa, não é igual a água pra beber. É esgoto. Existe 

algum risco para quem consome ou para quem lida com ele. Mas desde se 

sigam as instruções e só seja usado para o que se determinou, é seguro. 

FRANCISCO 

− Desde quando não venha prejudicar.  

AGDA 

− Eu vi na televisão um pessoal que fazia uma coisa assim com criação 

de porcos.  O lugar da criação era assim todo cimentado, azulejado.  

Tudo que era lavado dali, fezes, urina, restos de comida, ia para um 

tipo, assim, um tratamento, sabe? Depois irrigava os milhos que 

alimentava os animais mesmo, sabe? Fica tudo verdinho, interessante.  

Que é assim, é para o  

− consumo do animal, mas mesmo assim ele tá aproveitando aquela 

água, não é? Senão ia sair muito caro ele ta irrigando aquilo tudo ali. 



242 
 

MARTHA  

− Vocês acham que seria mais difícil colocar no mercado um produto 

obtido com água de reúso? 

FRANCISCO 

− É isso que eu falei, né. Desde que não tenha alteração, né? Para mim, 

seria a mesma coisa. 

MILTON 

− Se você pegar, a carne que você consome é cheia de hormônio, né? 

As vacinas que se usa, e a forma que está se abatendo um animal 

clandestino. É pior ainda. 

[outros concordam] 

MARTHA 

Outra pergunta delicada é: vocês pagariam por essa água?  

FRANCISCO 

Se pagaria? 

MARTHA 

Hoje a gente ta com uma questão que não atinge todo mundo, mas já se fala em 

cobrança pelo uso da água, né? Vocês pagariam pela água de reúso? 

ANA PAULA 

Sinceramente, não.  

MARTHA 

Se você fosse um pequeno produtor que visse as sua plantação secando e a 

empresa de saneamento estivesse tratando e vendendo água de reúso, vocês 

pagariam por ela? 

[risos nervosos] 

ANA PAULA 

Para o consumo humano? 

MARTHA 

Não, para irrigação. 

AGDA 

Eu acho que não. 

CÁSSIA 
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Eu acho que sim. Como a água que vem no encanamento, se precisamos nós 

pagamos. [considerando um pouco]. Eu acho que sim. 

FRANCISCO 

Eu vejo assim.  Na nossa região aqui, a questão da salinidade da água é muita, né? 

[apontando para CÁSSIA] altíssima, chega a ser 70% ou 80% de salinidade se 

perfurar um poço artesiano na região. Então se você pega uma água dessa retirada 

do poço, sem tratamento nenhum, sem passar por dessalinizador. Você não vai 

beber aquela água. Eu vejo a mesma coisa aí. Eu não vou conseguir beber uma 

água de esgoto. 

MARTHA 

Mas a proposta não é essa.  A proposta não é para beber, é para irrigar.  

FRANCISCO 

Ah, para irrigar. Pronto. Seria uma alternativa.  

ANA PAULA 

É que cada povoado tem um açude, tem uma represa, né? Eu creio que ninguém se 

interessa.  Não ia dar certo não. Que tem muita represa. Quem tem roça, tem dois, 

três tanques, prá secar, só quando tem mesmo quase dois anos de seca.  

MARTHA 

Vocês não têm mais nada que gostariam de dizer sobre isso? 

MILTON 

Aqui nessa região não tem um projeto de tratamento de esgoto. Já era para ser uma 

política pública, não é? Aí você não vê a prefeitura se preocupar com a sociedade 

civil, os órgão oficiais. Então a gente tá muito atrasado em relação a esse debate.  

Muito atrasado mesmo. Eu acho que era para a sociedade começar a se preocupar 

com isso aí. 

MARTHA 

Outra coisa que eu quero perguntar é sobre quem você acha que deve comandar 

isso? 

MILTON 

Acho que a sociedade tem que começar pela proposta, né? Projeto de lei...colocar 

no orçamento municipal um projeto pra isso, né? 

[....] 

LUCIANO 
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Nessa questão eu acho que uma forma seria o governo com a sociedade dar uma 

espécie de incentivo. Ele fazer um esquema com as empresas para estar 

fornecendo para as famílias de pequenos agricultores. Poderia estar produzindo 

alimentação para animais. Poderia estar utilizando essa água para estar produzindo 

alimento, desta forma, para pequenas famílias carentes. Tanto na sede quanto na 

zona rural próxima , que tem dificuldade de água, cada vez mais é maior. Eu acho 

que o caminho seria esse, mas a gente ta muito atrasado nessa discussão, vai 

demorar um pouco ainda para a gente começar isso aí. 

 [...] 
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9 JOÃO LOPES Associação de Agricultores Irrigantes da 

Bahia 
31/08/2011 

10 MARCELO NUNES DE ABREU Secretaria de Agricultura 30/08/2011 
11 IZAQUE RIOS JUNIOR Prefeitura de São Domingos 23/09/2011 
12 JOSÉ GEORGE DOS SANTOS 

SILVA 
INEMA 24/08/2011 

13 LORENE PINTO UFBA 02/09/2011 
14 ASHER KIPERSTOK UFBA 01/09/2011 
Entrevistados 1 a 4 responderam por e-mail. 
Entrevistas 5 a 14 respondidas pessoalmente, gravadas em vídeo. 
 

 

OBSERVAÇÃO: As entrevistas começaram a ser gravadas após apresentações 

iniciais. 
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DATA: 10/09/2011 

ENTREVISTADO: EDUARDO ARAÚJO – OP 1 –  

ENTREVISTA RESPONDIDA POR E-MAIL – NÃO EDITADA 

 
 9. Que tipo de experiência ou conhecimento tem em relação ao reúso?  

Tenho conhecimentos teóricos a respeito do tema quem inclusive, foi objeto de 

dissertação que fiz para o MBA de Engenharia Sanitária e Ambiental patrocinado 

pela Embasa e ministrado pela FGV.  

Na Embasa acompanhei uma experiência de utilização de Wetlands para cultivo de 

plantas ornamentais em Fazenda Grande – Salvador e, atualmente 

Superintendência de Esgotos da RMS, subordinada a esta Diretoria, conduz projeto 

de reúso de esgotos tratados para irrigação de plantas frutíferas, bem como 

utilização de lodo para fertilização de solos.  

Além disso, já tive oportunidade de visitar projetos de reúso no interior de São Paulo 

e no Japão e participar de várias sessões técnicas e palestras sobre o tema em 

congressos e seminário.  

10. Qual a sua opinião a respeito do reúso agrícola, considerando os seguintes 

aspectos?  

Numa perspectiva baseada nos preceitos do desenvolvimento sustentável, o 

gerenciamento do esgoto doméstico deve pressupor que seus efluentes tratados 

representam um subproduto com características positivas para ser utilizado em 

determinadas atividades.  

Considerando que as concessionárias de saneamento não foram inicialmente 

concebidas sob esse pressuposto, torna-se necessário, do ponto de vista 

institucional, que haja políticas especificas para mudança da cultura interna com 

relação a esse tema. Nesse sentido, cabe adotar uma postura de estimular, quando 

da concepção dos projetos de tratamento de esgoto, a localização de potenciais 

pontos de consumo dessa matéria prima para que sejam firmadas parcerias nesse 

sentido.  

Essa constatação se estende aos outros órgãos públicos que de alguma forma 

podem ser envolvidos com a questão. Portanto, seria fundamental que houvesse 

uma articulação com as entidades ligadas à gestão dos recursos hídricos, do uso do 
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solo para fins agrícolas e o órgão ambiental do estado. A instalação de fronteiras 

agrícolas poderia, a partir dessa articulação, estar submetida ao aproveitamento 

desses efluentes, sempre que viável, contando ainda com o apoio do órgão 

ambiental durante o processo de licenciamento das ETE e de empreendimentos 

agrícolas, instituindo esse aproveitamento como uma medida de adequação desses 

dois tipos de empreendimentos.  

Essa mudança da cultura traz reflexos nos aspectos operacionais e nos custos das 

concessionárias bastante positivos. Ao se implantar um projeto de tratamento que 

vise adequar a qualidade dos esgotos no sentido de serem aproveitados na 

agricultura, a matéria orgânica deixa de ser um potencial poluente e passa a ser a 

matéria prima do processo de produção de alimentos. Esse é o princípio do 

chamado “reúso direto planejado”, diante do qual o esgoto é tratado e encaminhado 

diretamente ao ponto onde será utilizado. Considerando que o efluente final deixa de 

ser um passivo e passa a ser uma matéria prima, é constituída uma nova fonte de 

receita para a empresa.  

Por outro lado, de uma forma geral, considerando os processos de tratamento 

utilizados pela Embasa, não haveria aumento de custo operacional desde que a 

atividade agrícola seja de responsabilidade do usuário, bem como os custos com 

transporte dos efluentes caso o ponto de utilização seja distante da ETE. 

Eventualmente, caso se opte por utilização em cultura mais restritiva que implique 

em maior grau de tratamento no que se refere a bacteriologia, pode haver não só 

aumento dos custos operacionais, mas também de investimento para adequar a 

ETE a essas exigências.  

Outra vantagem é o fato de que esse aproveitamento do esgoto poderia favorecer a 

diminuição dos trâmites ligados ao licenciamento ambiental e à outorga de 

lançamento de efluentes, já que os impactos ambientais negativos associados à 

disposição final em cursos d’água seriam sensivelmente reduzidos. Isso implica, 

inclusive, em alivio das pressões dos órgãos ambientais para se aumentar o rigor na 

exigência dos parâmetros de tratamento.  

Em relação à escassez de água, o panorama mundial traz um quadro onde se 

destaca o aumento da demanda e a diminuição da oferta de água em qualidade 

satisfatória para usos nobres, principalmente no que toca à poluição de mananciais 

de abastecimento pelo lançamento de águas residuárias. O reúso de esgoto 
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doméstico para a agricultura se insere nesse contexto na medida em que diminui a 

demanda, associada aquela atividade, por esse recurso e promove a redução do 

lançamento de esgoto, contribuindo para a redução da poluição a contaminação e 

eutrofização de corpos hídricos.  

É sabido que a intensiva exploração agrícola/pecuária das áreas mais próximas aos 

centros urbanos, ou em fronteiras agrícolas mais recentes, tem provocado uma 

rápida e preocupante degradação da fertilidade dos solos aptos para a produção. 

Aliado a isso, a utilização indiscriminada e irresponsável de defensivos agrícolas e 

fertilizantes torna-se um dos principais fatores de poluição dos recursos hídricos, de 

contaminação dos solos e dos alimentos além de expor os trabalhadores a 

problemas sérios de saúde.  

Diante desse quadro, torna-se evidente que além de se constituir em uma 

oportunidade de redução de despesas e aumento de receita, em casos de escassez 

hídrica o reúso de águas residuárias se torna uma necessidade para atender à 

crescente demanda por alimentos que se observa em todo o Planeta.  

A disponibilidade, nos esgotos tratados, dos principais nutrientes exigidos pelas 

culturas agrícolas traça um cenário muito promissor para, além do aumento da 

produtividade, possibilitar a redução da degradação dos solos, da sua contaminação 

por produtos químicos e, por extensão, dos próprios recursos hídricos. Está 

comprovado, através do resultado de pesquisas e em aplicações práticas, que o 

reúso de esgotos tratados incrementa a produtividade das culturas e propicia grande 

redução dos custos de produção devido a redução drástica da compra de 

fertilizantes.  

A aplicação de efluentes contendo matéria orgânica e nutrientes deve ser precedida 

ainda por um estudo da capacidade de suporte inerente ao solo utilizado. O sódio 

contido no esgoto tratado pode, a depender do tipo de solo em questão, aumentar o 

nível de salinização e comprometer algumas culturas. Porém, considerando a 

realidade brasileira, onde a maior parte dos solos está submetida a níveis 

pluviométricos altos, essa condição é minoritária. No caso do nordeste, 

principalmente no semiárido, este aspecto merece ser analisado para que a cultura 

utilizada seja de caráter resistente.  
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Em relação aos riscos à saúde, há que se levar em consideração que a desinfecção 

dos produtos alimentícios deve ser feita sempre no ponto de consumo, não 

importando qual tenha sido o seu processo de produção. Dessa forma, considerando 

que o tipo e a concentração de contaminantes existentes no esgoto doméstico são 

amplamente estudados e conhecidos, os processos de desinfecção ordinariamente 

utilizados no tratamento de esgotos são garantidores de um consumo seguro para 

muitas frutas, a maior parte dos cereais e certos tipos de outros vegetais.  

Ademais, os padrões de qualidade de efluentes que podem ser utilizados para os 

diversos tipos de reúso agrícola estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde 

são tipicamente alcançados pelos métodos de tratamento de esgoto amplamente 

difundidos no Brasil e adotados pela Embasa.  

Nesse sentido, verifica-se que, de fato, a rejeição do consumo de produtos irrigados 

com esgotos está ligada à fatores culturais. Os fundamentos científicos que se 

referem ao tema indicam, com grau de segurança aceitável, que essa prática é 

salubre.  

11. Qual o motivo da aceitação ou rejeição?  

De um modo geral, as principais barreiras que dificultam a aplicação em larga escala 

do reúso de esgoto doméstico para fins agrícolas se referem ao preconceito 

associado à utilização desses efluentes, ou seja, por serem líquidos gerados a partir 

de dejetos humanos que provocam repugnância e temor de se contrair doenças. A 

falta de articulação entre as entidades que projetam e operam os SES e aquelas 

ligadas aos empreendimentos produtores de alimentos também pode ser obstáculo 

para um uso mais generalizado dessa prática.  

No nosso País, a falta de interesse demonstrado pelo reúso pode ser atribuída 

também ao fato de dispormos de grandes extensões de terras férteis e, na maior 

parte das regiões, água em abundância. Entretanto, esse quadro tem mudado 

rapidamente devido a diversos fatores tais como mudanças climáticas que geram 

incertezas quanto a disponibilidade de chuvas, escassez dos mananciais, pressões 

pelo aumento de produção de commodities, cada vez mais valorizadas no mercado 

mundial.  

12. O que considera necessário à implantação do reúso?  
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Partindo da idéia de que o licenciamento ambiental deve promover o estudo de 

viabilidade locacional e tecnológica dos empreendimentos potencialmente 

poluidores, dentre os quais as ETE estão inseridas, um dos pontos fundamentais 

para fomentar o reúso seria a imposição do estudo dessa alternativa como 

disposição final dos efluentes. Se essa alternativa for estudada desde a etapa de 

concepção das ETE, bem como de empreendimentos agrícolas, o licenciamento 

ambiental atuará como um estimulador da adoção dessa prática.  

Respeitar os condicionamentos sócio culturais da sociedade, que implicam na 

rejeição de alimentos cultivados com esgotos, buscando-se romper essas barreiras 

gradualmente através da aplicação do reúso em culturas que não sejam de consumo 

direto (hortaliças, leguminosas, etc,), tais como cereais que passam por 

processamento industrial, ou carnes produzidas a partir de pastagens irrigadas com 

efluentes tratados, árvores para sombreamento, plantas ornamentais.  

Disseminar, através de programas de Educação Ambiental, a consciência que as 

técnicas usualmente aplicadas no tratamento de esgoto são capazes de fornecer um 

efluente seguro a ser utilizado no reúso, tanto para o consumidor quanto para os 

trabalhadores. 

 

 

DATA: 05/08/2011 

ENTREVISTADO: MÁRCIO FERREIRA GUIMARÃES– OP 2 –  

ENTREVISTA RESPONDIDA POR E-MAIL – NÃO EDITADA 

 

 

DADOS DEMOGRÁFICOS 

1. Nome completo 
Márcio ferreira Guimarães 

2. Gênero  
( x ) masculino 
(  ) feminino 

3. Idade  
 
49 

 

DADOS PRELIMINARES 

4. Órgão em que trabalha 

Petrobras 

5. Atividades fim do órgão 

Exploração e Produção de Petróleo e Gás 

6. Função / cargo 

Geólogo / Gerente 

7. Principais atividades 

Sísmica, Geologia de superfície, Perfuração 

de poços, Produção, Refino, etc... 
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8. O que pode dizer sobre a política ambiental do órgão. 

A Petrobrás respeita a legislação ambiental, busca a sustentabilidade nas áreas onde atua, 

investe na conservação e apóia iniciativas de educação e preservação ambientais. 

 

 

 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

9. Que tipo de experiência ou conhecimento tem em relação ao reúso? 

Experiência: reutilização de água pluvial / residual na indústria. 

Conhecimento: Aproveitamento de água servida na irrigação. 

 

10. Qual a opinião a respeito do reúso agrícola? Considerando os seguintes aspectos: 

− Vantagens e desvantagens 
o Institucionais; 
Precisam ser regulamentados e amplamente discutidos entre os técnicos, setor de usuários e a 
sociedade. 
 
o Operacionais;  
Não tenho conhecimento a respeito. 
 
o Custos. 
Acredito que a relação custo benefício seja vantajosa, principalmente no semiárido. 
− Escassez de água /Acesso a água 
A utilização correta ampliará a oferta, principalmente para a irrigação. 

− Riscos à saúde - aumento ou diminuição 
O Reúso feito de forma correta não acarretará riscos a saúde. 

− Impacto sobre a produção de alimentos 
Positivo. O uso correto em irrigação aumentará a produtividade. 

− Não redução do quadro de escassez de água 
Positivo. Em regiões semiáridas representará aumento de oferta. 

− Fatores emocionais / culturais 
Devem ser considerados, contudo uma política de esclarecimento baseada em dados reais poderá 
ajudar a superar barreiras culturais quanto ao reúso de água na irrigação de alguns tipos de vegetais. 
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− Custos de tratamento de esgoto – aumento ou diminuição 
Não acredito no aumento de custos no tratamento do esgoto sanitário. Talvez no esgoto industrial 
possa ocorrer alguma elevação. 

− Diminuição de custos com adubação 
Estudos demonstram que poderá ocorrer redução de custos e que em alguns casos a água 
reutilizada poderia funcionar como fertilização/irrigação. 
 

− Aumento da produção 
Acredito que boas práticas de irrigação com água proveniente de outros processos aumentará a 
produção agrícola, notadamente no semiárido. 

− Diminuição da poluição / conservação da água 
Neste aspecto devem ser consideradas as condições campo, tais como volume a ser lançado e a 
profundidade do aquífero, para que não haja contaminação do lençol freático. 

− Pressão sobre os mananciais 
O reúso tende a diminuir a demanda e a evitar o lançamento de resíduos diretamente nos 
mananciais. 

− Contaminação do solo e das plantas com produtos químicos e microorganismos. 
São fatores que deverão ser objetos de acompanhamento por órgãos técnicos e sofrer uma séria 
fiscalização. 

− Degradação de paisagens 
Não vejo como um problema para o reúso. 

− Degradação dos solos 
Os mesmos comentários quanto à questão da contaminação. Uso cuidadoso, submetido a uma 
fiscalização séria e eficiente com base em critérios técnicos. 

− Confiança na fiscalização sanitária 
Esta será uma questão fundamental para vencer barreiras culturais (pensando no consumo de 
alimentos) e na conservação dos recursos hídricos (cuidados quando ao volume lançado nos solos). 

− Articulação interinstitucional 
Será indispensável para “facilitar” a implantação do reúso. Uma legislação “burocrática” poderá criar 
muitas dificuldades. 

− Continuidade de ações 
Será função dos resultados obtidos. O que garante a continuidade das boas práticas é a combinação 
de bons resultados econômicos com a facilidade da implantação. 

11. Qual o motivo da aceitação ou rejeição? 

Minha aceitação está baseada na economicidade, na importância ambiental e na perspectiva de 

aumento da produção de alimentos. Preocupa-me a questão da fiscalização sanitária 
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12. O que considera necessário à implantação do reúso? 

Incentivo e regulação por parte dos agentes governamentais. 

 

 

DATA: 05/08/2011 

ENTREVISTADO: ANTONIO OLAVO DE ALMEIDA FRAGA LIMA – OP 3 –  

ENTREVISTA RESPONDIDA POR E-MAIL – NÃO EDITADA 

 
 
DADOS DEMOGRÁFICOS 

9. Nome completo 
ANTONIO OLAVO DE ALMEIDA FRAGA LIMA 

10. Gênero  
(X) masculino 
(  ) feminino 

11. Idade  
56 
 

 

DADOS PRELIMINARES 

12. Órgão em que trabalha 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

 

13. Atividades fim do órgão 

Implementar a Política Estadual de Desenvolvimento 

Urbano (Habitação/Saneamento/                 Gestão 

Territorial) 

14. Função / cargo 

Diretor de Águas Urbanas 

15. Principais atividades 

 
Planejar e Implementar a Política 

Estadual para Águas Urbanas 

(Abastecimento de Água; 

Esgotamento Sanitário e Manejo de 

Águas Pluviais) 

 

16. O que pode dizer sobre a política ambiental do órgão. 

 

As ações de Saneamento Básico visam ampliar a oferta de serviçoes e água, esgotos, 

manejo de águas pluviais e de resíduos sólidos otimizando os recursos naturais e os 

recursos financeiros de Programas Governamentais. 

 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

9. Que tipo de experiência ou conhecimento tem em relação ao reúso? 

Coordeno a elaboração de um Plano de  Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento Sanitário que 

inclui o reúso (levantamento dos existentes e proposições) 

 

10. Qual a opinião a respeito do reúso agrícola? Considerando os seguintes aspectos: 
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− Vantagens e desvantagens 
o Institucionais; Requer assimilação das vantagens pelas insituições 
o Operacionais; Temos na Bahia pouca experiência sobre isso 
o Custos.Se adequado, é perfeitamente factível. 

− Escassez de água /Acesso a água 
Reúso aproveita a água em ferti-irrigação e representa uma riqueza principalmente no semiárido. 

− Riscos à saúde  - aumento ou diminuição 
Depende do manejo adequado e sanitariamente seguro 

− Impacto sobre a produção de alimentos 
Positivo para as alternativas com manejo adequado 

− Não redução do quadro de escassez de água 
Positivo 

− Fatores emocionais/culturais 
Requer esclarecimentos e educação ambiental 

− Custos de tratamento de esgoto – aumento ou diminuição 
Depende da cultura a ser iniciada, mas em geral reduz o custo do tratamento 

− Diminuição de custos com adubação 
Reduz o custo da adubação 

− Aumento da produção 
Positivo 

− Diminuição da poluição / conservação da água 
Positivo 

− Pressão sobre os mananciais 
Reduz a crescente busca de fontes para irrigação 

− Contaminação do solo e das plantas com produtos químicos e microorganismos. 
Depende do manejo adequado 
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− Degradação de paisagens 
Depende do manejo adequado 

− Degradação dos solos 
Depende do manejo adequado 

− Confiança na fiscalização sanitária  
Questão institucional 

− Articulação interinstitucional 
Necessária 

− Continuidade de ações 
Depende de decisões políticas 

11. Qual o motivo da aceitação ou rejeição? 

Aceitação: Racionalidade Biocêntrica 

12. O que considera necessário à implantação do reúso? 

Quebra de paradigmas conservadores e Institucionalização (Modelo Institucional) 

 

 

 

DATA: 05/08/2011 

ENTREVISTADO: EDUARDO RODE– OP 4 –  

ENTREVISTA RESPONDIDA POR E-MAIL – NÃO EDITADA 
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DATA: 05/08/2011 

ENTREVISTADO: ROSÂNGELA SILVANO DE ANDRADE – OP 5 –  

ENTREVISTA RESPONDIDA POR E-MAIL – NÃO EDITADA 

 

 

DADOS DEMOGRÁFICOS 

1. Nome completo 
Rosângela Silvano de Andrade  

2. Gênero  
(  ) masculino 
( x ) feminino 

3. Idade  
49 
 

 

DADOS PRELIMINARES 

4. Órgão em que trabalha 

Escola Estadual Souto Soares 

 

5. Atividades fim do órgão 

Educacional 

6. Função / cargo 

Professora 

7. Principais atividades 

Professora de Ciências 

Consultoria sobre fauna 
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8. O que pode dizer sobre a política ambiental do órgão. 

Algumas conquistas mais com muito para ser feito e relação ao trabalho de equipe 

 

 

 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

9. Que tipo de experiência ou conhecimento tem em relação ao reúso? 

No domestico, todas as águas cinzas eu as reutilizo: jardins,  na descarga do banheiro e limpeza dos 

banheiros e casa. 

Tenho uma fossa de evapotranspiração, assim as frurtas plantadas aproveitam a evapotranspiração. 

 

9. Qual a opinião a respeito do reúso agrícola? Considerando os seguintes aspectos: 

Vantagem: economia e reciclagem, reutlização, (lagoa de produção) 

Desvantagem : l 

Desvantagem: falta de informação e limitação  

− Vantagens e desvantagens 
o Institucionais;  economia 
o   operacionais; criatividade 
o  

− Escassez de água /Acesso a água 
Aqui na Chapada, a caixa d´água da Bahia, nem todos tem acesso a água devido 
ausência de políticas publicas. 

− Riscos à saúde  - aumento ou diminuição 
A falta de infra-estrutura traz riscos a saúde  
Na zona rural alto índice de verminose, canos quebrados nas ruas, pois estão muito 
raso no solo. Precisamos cuidar na zona rural, pois lá que estão as nascentes. 

− Impacto sobre a produção de alimentos 
Alguns alimentos podem ser irrigados com o reúso das águas, frutas, a bananeira.  
Precisa-se fazer campanhas para o uso de sabão côco, menos agressivo e do menor 
de sabão nos mananciais. 

− Não redução do quadro de escassez de água 
Se em uma cidade todos usassem as águas cinzas o quadro de escassez e água 
mudaria. Empurrar merda com água limpa e tratada é um contracenso. 

− Fatores emocionais/culturais 
Politicas publicas a favor do uso de energia renováveis 
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− Custos de tratamento de esgoto – aumento ou diminuição 
− Aumento 

− Diminuição de custos com adubação 
 

− Aumento da produção 

− Diminuição da poluição / conservação da água 
O reúso da água impediria que a água da chuva causasse enchentes ou transbordem 
as ETEs. (estação de tratamento de esgoto) 

− Pressão sobre os mananciais 
Com o reúso da água diminuiria a pressão sobre os mananciais 

− Contaminação do solo e das plantas com produtos químicos e 
microorganismos. 
A água uma fez usada poderá ser  filtrada e reutilizada, minimizando os impactos 
tanto nos rios  e agregando mais utilidades. 

− Degradação de paisagens 
A não utilização do re-uso da água pode afetar as paisagens, além claro de 
desperdiçar, pois nem para todas as atividades agrícolas a água tem que ser potavel   

− Degradação dos solos 
− Se as águas usadas fosse diretamente para um tanque com filtros 
minimizaria os impactos nos solos. 

− Confiança na fiscalização sanitária  
O povo tem que se unir e denunciar ao ver algo errado, pois ele sabe que ele próprio 
pode se dar mal. 

− Articulação interinstitucional 
Ocorre 

− Continuidade de ações 
É necessário um articulador fiscal e com engajamento ambiental, sem perder o foco 
do cuidado com os recursos hidriocos 

10. Qual o motivo da aceitação ou rejeição? 

O reúso da água me faz bem,  me vejo  minimizando meus impactos na terra e inteligente,  

pois as águas de roupa lavada pode limpar a casa, pois estão limpas 
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12. O que considera necessário à implantação do reúso? 

Que a EMBASA inovasse a sua forma de trabalho com tecnologias limpas. 

Disponibilizando serviços na zona rural onde prevalecesse o cuidado com o solo e os recursos 

hídricos. Politicas publicas integradas, reflorestamento, produção viveiros, coleta de água da chuva, 

lagoa de contenção de água,  construção de pontes a armazenamento de esterco, uso de 

compostagem com o lixo orgânico. Etc... 
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MARTHA     

O senhor é representante dos agricultores... 

EVILÁSIO      

Representante da Federação da Agricultura do Estado da Bahia, eu represento a 

Federação no CONERH. E também sou membro do Comitê do Paraguaçu e neste 

momento estou como Presidente de Comitê. 

MARTHA    

Presidente do Comitê do Paraguaçu. Nossos projetos experimentais estão na bacia 

do Paraguaçu, em São Domingos, na beira do Jacuípe. 

EVILÁSIO      

Certo e eu estou também, no momento, coordenando os trabalhos para obtenção da 

primeira licença conjunta rural da Bahia, provavelmente do Brasil.  Nós estamos já 

em uma fase bem avançada. Já entregamos o estudo, o INEMA já analisou, já 

notificou, a gente já respondeu.  

MARTHA     

Licença para uso da água? 

EVILÁSIO      

Licença ambiental. Licença ambiental, envolve tudo, né? Se tiver oportunidade, pode 

até se discutir alguma coisa de reúso nas comunidades. 

MARTHA     

Sei. 

EVILÁSIO      

Nas comunidades que estão dentro da nossa proposta. 
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MARTHA     

Sei. Na Federação da Agricultura, o senhor é o que? 

EVILÁSIO      

Eu sou membro do Sindicato dos Produtores Rurais de Ibiquara, sou diretor também 

do Sindicato. O Sindicato faz parte da Federação. Por que a Federação congrega 

todos os sindicatos dos produtores rurais. Tem sindicato dos produtores e tem 

sindicato dos trabalhadores. Então, dos produtores é a FAEB e a federação dos 

trabalhadores é a FENAGRI ou FETRAFI, tem essas duas federações, dos 

trabalhadores e dos pequenos produtores. Então eu sou membro da Federação 

através do sindicato, mas não sou diretor da Federação. Eu fui escolhido para 

representar porque eu entendo, entendo entre aspas, mas vivo mexendo com água 

então, era assim, do quadro o mais indicado para representar a Federação. 

MARTHA     

Qual é a sua idade? 

EVILÁSIO      

45, 46 fiz agora na semana passada. 

MARTHA     

Qual seria a sua experiência em relação ao reúso? 

EVILÁSIO      

O CONERH tem uma resolução que trata do reúso, que teria algumas normas para 

o reúso. Quando da discussão dessa norma, essa norma foi apresentada por um 

membro do CONERH, Olavo Fraga da Sedur, na época, eu assim engrossei as 

fileiras da defesa do reúso porque eu vejo o reúso como assim uma solução para um 

monte de problemas que a gente tem, né? Tanto na questão ambiental, como 

também até como uma opção de geração de fonte de renda. Eu acho o reúso muito 

importante. 

MARTHA     

Você acha... o que eu vejo é o seguinte: a gente tem vários problemas com relação 

ao reúso. A questão institucional, por exemplo, é um entrave para o reúso. Mas o 

que você acha que seriam vantagens e desvantagens em relação ao reúso em 

termos institucional, operacional e em relação aos custos. 

EVILÁSIO      

Olha, quem entende de custo, na minha opinião, é quem tem a atividade como um 

negócio. Eu acho que quem tem o custo é quem empreende, tá? Se o reúso 
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conseguir ter um horizonte, não como uma obrigação, necessariamente, mas como 

uma oportunidade de negócio, começa a ter uma outra feição.  

Dentro do Comitê do Paraguaçu, a gente já discutiu alguma coisa sobre reúso. Júlio 

Mota, que hoje é o diretor do INEMA, na época, no CONERH, era representante da 

EMBASA e eu como membro do Comitê, vinha provocando Julio com relação à 

estação de tratamento de esgoto de Feira de Santana. Feira de Santana produz 

aproximadamente 600 l/s de esgoto e esse esgoto vai para a barragem de Pedra do 

Cavalo. A barragem de Pedra do Cavalo é a fonte de abastecimento humano de 

uma população de mais de três milhões de habitantes, incluindo Salvador. Começa 

a existir uma certa incoerência: a empresa que trata a água, ela polui a água. E eu 

comecei a discutir com Julio e ele disse: Evilásio, o reúso é um negócio 

importantíssimo pra gente, a gente tem todo o interesse, mas a gente não entende 

de agricultura. Aí eu falei, ó eu entendo de agricultura e acho que é uma 

oportunidade. A gente tem que se debruçar dobre o assunto e teve essas 

provocações... o fato é que hoje o INEMA está junto com a EMBASA E A Secretaria 

da Agricultura está formando um grupo para implantar uma área de 20 ha de 

irrigação com água de reúso em Feira de Santana. Eu até pedi a Julio para não 

esquecer do Comitê, que sendo Feira de Santana parte da sub-bacia do rio Jacuípe, 

bacia do rio Paraguaçu, então o comitê tem que estar envolvido nessa história. 

Então, enfim, a gente vai começar agora com esse experimento a pensar no 

assunto. Mas, sem sombra de dúvida, a não utilização da água de reúso para 

uma atividade econômica acontece porque a gente dispõe de água 

relativamente fácil, a gente não tem, nas comunidades onde a gente não tem 

demanda por água, do ponto de vista econômico, eles não têm uma tradição de 

usar.   

A água como atividade econômica é importante para eles, mas eles não têm como 

usar essa água, então também não tem experiência de como usar essa água de 

reúso. Por exemplo, você pega o semiárido. O semiárido é uma região que não tem 

rio. Os rios são temporários. Se os rios são temporários e você água de uma outra 

região para lá, para consumo humano você gera esse esgoto aí, essa água, que em 

alguns casos é tratada em outros não. Você termina um rio de esgoto, de água 

poluída. Então se você pegar essa água em uma região que tem demanda de água 

você resolve dois problemas: problema ambiental e problema econômico. Então 
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nessa ótica aí, o Olavo trabalhou essa instrução do CONERH. De maneira resumida, 

o que falta é ação política. Não é a questão do custo. 

MARTHA     

Uma coisa que eu vi em relação ao custo, por exemplo, a SABESP está tentando 

implementar reúso, então eles estão vendendo água de reúso para indústria e, que 

eu saiba, para a agricultura eles fizeram uma tentativa, mas que não deu o resultado 

que eles esperavam. Eu não sei qual é exatamente a situação agora, mas não tinha 

dado certo a tentativa de vender água de reúso para os agricultores. E existe uma 

disputa sobre quem paga pelo reúso? 

EVILÁSIO      

Mas, onde é que está definido que o agricultor tem que pagar por essa água? Não 

existe essa definição. 

MARTHA     

Mas a empresa de saneamento vai querer vender. 

EVILÁSIO     

 Aí a empresa de saneamento vai querer vender se alguém quiser comprar. Eu só 

vou querer comprar se for vantajoso pra mim. Por que uma empresa de tratamento, 

de saneamento, se ela tá com um problema na mão que é tratar o esgoto e se ela 

tem um custo de tratamento para esse esgoto e se ela fizer um tratamento talvez 

mais simples e der de graça e ainda assim ficar mais barato. Só pelo benefício 

financeiro direto, é mais vantajoso ela entregar para o agricultor, independente da 

questão ambiental. Porque, no Brasil, o tratamento de água que se faz, é um 

tratamento em você não tira os minerais que estão ali na água e os nutrientes que 

estão ali na água. Então é aquela coisa de você tratar os coliformes, essa coisa e 

manda embora. Se você tiver a necessidade de tratar os minerais, o custo vai ser 

muito mais alto. 

MARTHA     

E o desperdício também, né? Que a gente tá tirando da terra e jogando no rio.  

EVILÁSIO     

 Então os custos vão ser muito maiores. Se você faz essa limpeza de uma forma 

natural. Quando você está irrigando você está fazendo essa limpeza de uma forma 

natural. Quando você irriga, você põe essa água no solo, o solo naturalmente é o 

local desses nutrientes. Os nutrientes estão presentes no solo. Aí, dependendo da 

concentração de alguns minerais, concentração maior ou menor, vai ter o acúmulo 
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naquele local, enfim. Tem algumas questões a que se precisa estar atento. Mas é a 

forma natural que existe. Se você põe para irrigar, você está devolvendo para o solo, 

que o solo que é o local natural dos nutrientes, esses nutrientes vão ser retirados 

pelas plantas, para o crescimento dessas plantas. Dependendo de que plantas 

sejam, se for madeira, por exemplo, ela vai ficar aí retida por um tempo enorme.  

O excesso, se tiver essa intenção de fazer uma sobreirrigação, vai percolar .  Nesse 

ato de percolar, os minerais vão sendo adsorvidos pelos colóides do solo e é feita 

uma filtragem natural. Portanto, quando essa água chegar, se chegar ao lençol 

freático, vai chegar uma água limpa. É um processo natural. Agora é uma questão 

de conta.  

A SABESP ela foi fornecer água tratada para a indústria, que tem um nível de 

remuneração infinitamente maior do que a agricultura e a indústria não tem uma 

outra opção. Ela tem que pegar da SABESP ou de alguém. Que ela está dentro da 

cidade de São Paulo. O agricultor está no campo. Então está na região de produção 

de água. Na verdade, ele é um produtor de água. Então a questão da SABESP aí, 

acho que foi o foco do cliente, ela tem um volume grande de água para tratar e, a 

indústria, eu não sei se consegue absorver toda essa água. Agora você tem 

condomínios, condomínios usam água potável para poder fazer limpeza do chão, 

para descarga, pra irrigar jardins, então esse tipo de cliente tem condições de pagar 

o preço que a SABESP, ou quem estiver tratando, esteja vendendo. Porque vai ser 

mais barato que a água potável. Vai ser a função que você precisa dessa água. Que 

é pra limpar, pra dar descarga, alguma coisa. Então é uma questão empresarial. 

Uma questão de quem está administrando. Quando é uma questão de dar um 

resultado ambiental, aí o custo direto já não é tão pesado. Você tem que avaliar os 

outros benefícios. Dar pesos financeiros a esses outros benefícios. Para ver se 

realmente esse custo a mais é um custo a mais ou se é um benefício. 

MARTHA     

Eu vi um documentário esta semana que foi sobre o uso de excretas de criação de 

porcos em biodigestores no Paraná, para posterior aplicação na agricultura. Com 

resultado bastante positivos. Embora os riscos sejam semelhantes ao uso de 

excretas humana, não houve nenhum comentário a respeito da segurança biológica. 

Você acha que o uso de esgotos de rejeitos humanos provoca reações negativas 

nos agricultores? 

EVILÁSIO      
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Eu sou engenheiro agrônomo e eu sou produtor rural. A minha profissão é 

engenheiro agrônomo, a minha atividade é ser produtor rural. Então eu entendo de 

produção rural. É o que eu me proponho a fazer. 

[ interrupção da entrevista por um telefonema] 

EVILÁSIO      

O que é que acontece, quando você não conhece alguma coisa, você tem medo. 

Então, óbvio, é preciso que se passe segurança a quem está utilizando essa 

água, de que essa água pode ser usada naquela forma como está sendo 

recomendada, prescrita. Então é um trabalho que vai levar algum tempo para se 

dar resultado. Agora é urgente se iniciar esse trabalho.  

MARTHA     

Você acha que seria um problema trabalhar com água de reúso? Por exemplo, você 

acha que os trabalhadores na área rural teriam uma rejeição forte a trabalhar com 

essa água? 

EVILÁSIO     

 Se você souber passar essa mensagem, a resistência vai ser menor. Você tem 

método de utilizar em que o contato humano vai ser muito pequeno. Você tem várias 

maneiras. Gotejamento você tem a questão da filtragem, porque o emissor tem o 

orifício muito pequeno e você já tem um custo de filtragem. 

MARTHA     

A gente fez reúso lá em Irecê, para mamona com um sistema de gotejamento 

simplificado, que chama xique-xique, né?  

EVILÁSIO      

Isso, xique-xique, é. Bem rudimentar. 

MARTHA     

Mas, teve um resultado muito bom.  

EVILÁSIO      

Com certeza, porque mamona, ela é uma planta de ambiente semiárido que não 

precisa de muita água. Se você der alguma coisa de água e uma água com 

nutriente, óbvio que ela vai... 

MARTHA     

Teve melhor resultado com esgoto do que com adubamento convencional. Claro que 

foi um engenheiro agrônomo que vez.  

EVILÁSIO     
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 O que eu posso lhe dizer, é o seguinte, Martha. O reúso não é uma questão 

técnica, não é uma questão financeira, reúso é uma questão política.  

MARTHA     

Você acha que pode ser também uma questão de confiança na fiscalização 

sanitária. 

EVILÁSIO      

Não. O reúso é uma questão política. Todo o resto, todas as outras questões elas 

são solucionadas se for tomada a decisão política de se fazer o reúso. Porque, ora, 

a gente consegue fazer coisas muito mais difíceis do que utilizar água. Água é um 

produto natural. Mesmo essa água de esgoto é um produto que você tem como 

manipular.  O resto do mundo já reusa água. Se fala muito de Israel, né? Agora 

Israel, por conta da localização do país em uma região que não tem água, eles 

fazem água de reúso muito bem. E eu não tenho notícia de em Israel ter gente 

morrendo por que tem ameba ou tem esquistossomose.  

MARTHA     

Eu acho interessante o exemplo do México, que faz reúso de esgoto bruto.  

EVILÁSIO      

A experiência do México, eu não conheço. Mas, eu falei em Israel, porque quando 

se fala em Israel está associado eficiência, eficácia, alta tecnologia e a gente, então 

vê isso. Agora, é uma questão de decisão política e de necessidade. Como hoje 

a dificuldade de diluir esgoto no semiárido, ou de dispersar esgoto nos grandes 

centros ganha corpo, você começa a despertar para a questão do reúso. O 

semiárido não fazia reúso de água porque não tinha água. A partir do momento que 

o Estado, né, passa a ofertar água a essas populações do semiárido e essa água 

passa a virar esgoto, aí surge o problema: o que fazer com esse esgoto? O 

tratamento? O tratamento sim, mas para jogar aonde, se não tem rio? Reutilizar? É 

uma decisão política. As questões técnicas? A universidade tá aí, a pesquisa tá aí 

pra dar as respostas. Agora precisa a decisão política: vamos fazer.  

MARTHA    

Duas questões que foram levantada em entrevistas foram o risco de salinização e o 

medo dos técnicos de assumirem uma responsabilidade técnica, que pudesse 

resultar até em responsabilização criminal. Como a gente está no nível da 

percepção, qualquer coisa que aconteça, o engenho responsável pelo reúso vai ser 

responsabilizado. 
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EVILÁSIO      

Olha, os dois argumentos são muito fracos. Não têm nenhuma consistência. A 

salinização se dá quando ocorre o uso errado da água. Você tem um solo raso, você 

tem a sodificação do solo, os minerais presentes na água do esgoto. O mineral que 

em maior abundância que ocorre é fósforo, e fósforo não saliniza. O que saliniza, é 

cálcio, é potássio, é magnésio, é sódio. Outra coisa, você pode fazer um sistema de 

rodízio na água. Quando você está retirando, fazendo a colheita, você está 

exportando também uma parte desses minerais. Se você souber selecionar a cultura 

e fizer isso com um engenheiro agrônomo com qualificação para tal, não vai ter 

problema de salinização. E o outro aspecto que o técnico falou de responsabilidade. 

Ora, o médico quando faz a prescrição do medicamento não é responsável se a 

pessoa tomou o medicamento ou não tomou. Ele só é responsável, se a pessoa fizer 

o uso correto e tiver algum problema. Essa coisa de que o técnico da EMBASA vai 

ser responsabilizado, ele só vai ser responsável naquilo que ele se comprometeu. 

Se a pessoa tem que ter bota e a pessoa vai descalça, ele não tem 

responsabilidade. Se a água é para utilizar para irrigação e o cara resolve beber, a 

responsabilidade não é do técnico, é da pessoa. Tem que ser objetivo.  

[AGRADECIMENTOS] 
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MARTHA     

Bom. Como você sabe, a gente tá fazendo um projeto lá em Santo Antônio de reúso 

de água. E o que eu tenho pesquisado é que a gente não tem ainda reúso 

oficialmente. A gente está fazendo dois levantamentos: um junto à população para 

verificar se há alguma rejeição da população em relação à reúso, do usuário mesmo 

de quem iria ter contato direto com o esgoto; ou se é um problema mais institucional. 

Eu já entrevistei diretores da EMBASA, da SEDUR, representantes do setor 

agrícola, de recursos hídricos. E , aí você seria o representante do setor público, dos 

prefeitos.  Então, eu vou começar com algumas perguntas preliminares 
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Seu nome completo é Izaque Rios da Costa Junior, né? 

IZAQUE       

isso. 

MARTHA    

 que idade você tem? 

IZAQUE       

36  

MARTHA    

o que você pode me dizer sobre a política ambiental ? 

IZAQUE       

olha, São Domingos é um município pequeno, com extensão territorial de 268 km2. 

E, no semiárido, nós temos a caatinga que é a vegetação nativa. E aqui no 

município de São Domingos, a mobilização com relação à questão ambiental, ela 

vem se desenvolvendo gradativamente.  Nós criamos o Conselho de Meio Ambiente. 

E, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, nós procuramos realizar 

algumas palestras, alguns contatos com as escolas: questão da reciclagem, questão 

do plantio de árvores nas ruas. E é uma coisa pequena para o tamanho do problema 

que nós temos na questão ambiental. O município tem um aterro que infelizmente 

ainda não é um aterro como deveria ser administrado por falta de técnicos e 

infraestrutura para poder administrar. Mas é o único aterro da nossa região.  

MARTHA    

 conheço o aterro. 

IZAQUE       

é. Então, eu acho que tamos andando ainda. Estamos engatinhado. Falta muito. 

Falta muito para conseguirmos colocar o meio ambiente no seu devido lugar. 

MARTHA     

eu lembro que, por um período, o aterro funcionou até com uma usina de reciclagem 

bem montada e que depois houve um desentendimento lá, e 

IZAQUE       

o problema, o problema de usina de reciclagem é que nós temos projetos: projeto na 

FUNASA e tal, aprovado para a criação de uma usina de reciclagem. O problema é 

que catador de lixo, ele precisa de um apoio social para se enquadrar. Nós tivemos 

a dificuldade justamente nisso. Foi feito ao contrário. Foi primeiro criado o programa 

de reciclagem, sem antes reciclar os catadores. 
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MARTHA     

certo... 

IZAQUE       

então isso não foi uma experiência que surtiu um efeito que nós gostaríamos. Pelo 

fato de a falta de até de entendimento entre eles era muito grande, pela falta de 

conhecimento e de relacionamento.  Então isso prejudicou também pela falta de 

educação, pelo pouco convívio com a escola. Tudo isso prejudicou muito.  Mas, a 

gente re-estruturou o projeto, enviamos para a FUNASA, estamos aguardando a 

liberação do recurso para a execução. 

MARTHA     

para voltar a ter  

IZAQUE       

para voltar a ter a coleta seletiva, aqui na sede, para voltar a ter a questão da 

cooperativa de reciclados, com uma usina de reciclagem de lixo. E essa usina está 

estimada em dois milhões de reais e nós estamos aguardando para implantação. 

MARTHA     

pode me falar um pouco sobre como foi implantado o sistema de abastecimento de 

água aqui. Que eu sei que não é muito antigo, né? 

IZAQUE       

olhe, esse sistema de abastecimento de água , se eu não me engano dói na década 

de oitenta.  

MARTHA     

já pela EMBASA, ou começou com a CERB? 

IZAQUE       

já pela EMBASA. Pela barragem de S. José.  A princípio, o sistema de 

abastecimento de água de São Domingos abastecia São Domingos, que era 

povoado, e Valente [município vizinho]  através do açude do DNOCS. 

MARTHA     

antes da EMBASA. Antes da adução. 

IZAQUE       

isso, antes da barragem de S. José.  Nós temos o açude municipal.... 

MARTHA     

aquele, aqui perto. 

IZAQUE       
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isso, que abastecia São Domingos e Valente. Agora, posteriormente à construção da 

barragem de São José, São Domingos passou a ser abastecido pela Adutora do 

Sisal. Que é essa adutora que passa.  Então, hoje São Domingos tá, praticamente, 

80 % do seu território com água encanada. Apesar dessa água ser uma água de 

péssima qualidade para uso humano. Mas é a água que nós temos hoje, fornecida 

pela EMBASA. Esperamos hoje, essa água de Pedras Altas, que está prevista .  

Hoje São Domingos e todos os povoados e distritos têm água encanada e alguma 

comunidades rurais também, já existe água encanada. 

MARTHA     

uma coisa que eu acompanhei foi a implantação do sistema coletor de esgoto, que 

vocês fizeram aqui.  Qual foi..., quer dizer, a gente sabe porque a gente precisa de 

sistema coletor de esgoto, mas, não havia aqui condições de ter fossa nas casas? O 

que foi que impulsionou essa decisão? 

IZAQUE       

Bom, na verdade, quando a gente começou o município foi emancipado em  1989 e, 

nesse período, começou-se a fazer as redes de esgoto.  Pela periferia há dificuldade 

de se ter até espaço para fossa séptica. Uma casa colada na outra. E não tinha 

assim espaço para ter uma fossa séptica. Foi se criada as redes. E , hoje no 

município, existe casos, claro que existem fossas sépticas, mas a maioria das 

residências são interligadas à rede pública, que não existe o tratamento, 

infelizmente. Mas que, com o PAC Saneamento e a FUNASA, já enviamos o projeto 

e estamos aguardando, até com o reúso da água.  Então, enviamos o projeto de 

saneamento da Sede para o reúso da água. Então, isso aí já vem desde 89 até 

agora se expandindo, esses vinte anos, é...a questão da rede – em tratamento – 

mas, também sem jogar ela no açude municipal, evitando as aguadas principais do 

município. Isso pra gente, a dificuldade maior do que a questão de saneamento é 

com a questão de aterro sanitários. É caro pra manter e é difícil hoje, um município 

pequeno ter condições de arcar com saneamento básico sozinho. 

MARTHA     

certo.  Então, até agora a rede de esgoto é totalmente separada da rede de 

abastecimento e não foi incorporada à rede da EMBASA. 

IZAQUE      

Não, não. Até agora não. 

MARTHA     
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agora, que você falou em reúso, eu me lembro de você ter comentado alguma coisa.  

Chegou a ser implantado algum sistema de reúso aqui? 

IZAQUE       

olha, chegou a ser implantado no conjunto habitacional. Mas por falta até de....até do 

uso da água, não foi levado à frente.  Mas foi implantados alguns, algumas saídas e, 

o que é que a gente fez, a gente canalizou com o esgoto mesmo.  E também ficou 

de, no Distrito de Santo Antônio, em um conjunto  habitacional, que não se 

construiu, se fazer também um saneamento com reúso. Mas, infelizmente, o Estado 

não concluiu a obra e a gente tá com aquela obra paralisada há seis anos. 

MARTHA     

já está dando problema, né? Tem gente querendo ocupar as casas... 

IZAQUE       

Isso. Estão invadindo as casas. Foram 47 habitações. E, infelizmente não foram à 

frente. Não foram concluídas.  

MARTHA     

o que é que você acha, assim, em termos de reúso, quais seriam as vantagens para 

o município? 

IZAQUE       

olhe só, o município de São Domingos fica na região semiárida. Então a escassez 

de água aqui é constante. A gente tem um índice pluviométrico baixo, em torno de 

600 mm por ano. Então, o que é que acontece, eu acredito que pela escassez de 

água o reúso da água seria interessante na lavoura e existem outras alternativas, 

mas o reúso da água também seria mais uma.  A gente está trabalhado muito com 

barragens. Justamente, ampliando o sistema da EMBASA. Mas, como eu disse, não 

tem como abastecer, não dá para se dizer que é água potável para se beber. 

Infelizmente, não dá. Nós construímos cisterna. E agora nós estamos implantando a 

barragem subterrânea, que vem também dando um bom resultado.  

MARTHA     

onde é que vocês conseguiram?  que a gente teve dificuldade de locar uma 

barragem subterrânea. 

IZAQUE       

olha, nós conseguimos algumas barragens subterrâneas através do BNB. Agora nós 

vamos receber uma retroescavadeira aí fica mais fácil para nós conseguirmos mais 
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barragens subterrâneas. Quando nós tivermos mais equipamentos, a gente amplia 

ainda mais as barragens subterrâneas, que foi uma boa experiência. 

MARTHA    

aqui no município, a base econômica ainda é sisal?  

IZAQUE 

não, não. o sisal também é, é uma, uma economia forte, mas hoje no município 

existe leite. A pecuária leiteira cresceu muito. O comércio aqui tem crescido também. 

Caprinos e ovinos tem crescido muito. Então não é apenas o sisal. Existe o comércio 

local e existe a questão da pecuária leiteira que hoje é muito forte no município.  

MARTHA     

com relação ao reúso, a gente quais são as restrições. Então, assim, você acha que 

existem aqui fatores culturais ou emocionais que iriam fazer as pessoas rejeitarem o 

reúso de água?  

IZAQUE       

eu acredito que poderia sim existir. A questão de uma coisa nova, aí. Existe a 

rejeição aí a uma nova modalidade de aquisição de água. Mas, eu acredito que aqui, 

no município não seria um empecilho para se implantar e se produzir com água 

reutilizada.  

MARTHA    

 uma coisa que tem sido questionada, é ...aos operadores de política e 

formuladores, você teria algum receio, como prefeito, como executivo, de implantar 

uma coisa nova. Quais seriam suas preocupações se você fosse responsável por 

um sistema desses?  

IZAQUE       

olha a preocupação nossa seria justamente a questão de saber como usar essa 

água e o que essa água, o que poderia ser feito com essa água. Que lavoura ela 

poderia ser reutilizada? Em que situação essa água seria útil, principalmente para o 

produtor rural. Eu digo isso porque na zona rural, o saneamento é praticamente 

inexistente.  Que não tem como. 

MARTHA     

na zona rural não tem esgoto, propriamente, porque as pessoas não têm água. Mas 

o reúso ficaria ligado, geralmente, à área periurbana. Como a gente chama os 

arredores das cidades. Mas, por exemplo quando eu vi você falando da questão da 
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saúde aqui. Com a rede de atendimento médico que você tem aqui, você ficaria 

preocupado com os agricultores que iriam lidar com o esgoto? 

IZAQUE       

exato. Quem iria lidar, o tipo de lavoura, o tipo de alimento que seria produzido. E se 

isso haveria a possibilidade de alguma contaminação. Se existiria o risco. 

MARTHA    

 para o consumidor ou para ... 

IZAQUE       

para o consumidor. 

MARTHA     

e para o agricultor, você... 

IZAQUE       

eu acho que para o agricultor, assim a água, ela sendo sempre tratada, para uma 

lavoura ou uma pastagem, eu acho que o risco é bem menos do que para quem vai 

consumir dessa plantação. 

MARTHA     

olha, veja bem, quando a gente faz tratamento de esgoto, ainda saí com uma 

quantidade de bactérias bem acima da que seria aceitável por exemplo pra 

balneabilidade, por exemplo.  Muito acima do que é aceitável para se ter contato 

direto com a pele. Então, na realidade, existe um risco razoável para o agricultor. E é 

isso que eu estou perguntando.  Você ainda não tinha pensado... 

IZAQUE       

não, não tinha pensado. Eu achava o seguinte, na verdade essa água seria 

colocada... 

MARTHA     

é esgoto. É esgoto tratado, mas continua sendo esgoto.  

IZAQUE       

é isso aí é como estou dizendo, eu não podia imaginar isso, que poderia contaminar 

o agricultor, mas sim, de fato, quem consumisse aquilo.  Mas, de qualquer forma, é 

bom ter essas precauções porque por estar no entorno da cidade, o acesso também 

é muito fácil, para outras pessoas estar tendo contato com essa água. 

MARTHA     

e tem sempre riscos, em termos de contaminação do solo, degradação de 

paisagens, mas você ainda não tinha pensado a respeito, né? 
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IZAQUE       

não. 

MARTHA     

e o que você acha que falta para a gente implementar reúso, por exemplo, aqui em 

São Domingos.  O que está faltando em termos de política pública? 

IZAQUE       

eu acho que é planejamento. É que o município tem diversas associações, diversos 

grupos que eles vêm, de uma certa forma, contribuindo para o desenvolvimento de 

cada região. Eu acho que agora mesmo nós estamos implantando PDDU, é hora de 

discutirmos essa evolução de uma forma participativa com todos e sabermos como 

poderíamos implantar e o que isso poderia nos trazer de vantagem para o município.  

Porque a gente sabe que com o reúso da água, ela sendo bem utilizada, ela um bom 

conduto para que a gente avance no desenvolvimento.  Isso é uma questão de 

planejamento mesmo. De planejamento estratégico, de criar-se um projeto, de se 

buscar o entendimento de um plano de trabalho com as associações e eu acredito 

que não seria nem pelo município. Que no município iria se trabalhar o saneamento, 

mas o reúso seria muito mais interessante se trabalhar através das associações 

comunitárias, de grupos, que aquilo poderia ser utilizado para algumas pessoas para 

produção de alguns alimentos, ou o plantio de forragem para os animais. Eu não sei. 

Eu acredito que se falta planejamento e um projeto específico na área, para que a 

gente possa executar. 

MARTHA     

e, com relação, que você está falando sempre da prefeitura, mas, a princípio, quem 

pode lidar com isso, em termos legais, teria que ser a companhia que realiza o 

saneamento, né? Teria que ser a EMBASA, obrigatoriamente. Mas, você acha que a 

prefeitura seria o caminho mais certo para organizar, gerenciar e operar um sistema 

de reúso?  

IZAQUE       

primeiro, o município não tem condições nenhuma, nem estrutura para operar um 

sistema de esgotamento sanitário. O reúso deveria se ter a etapa de fazer esse 

sistema operar e, aí sim, com o reúso dessa água, se passar a um grupo ou 

associação, para que essa associação administrasse isso aqui, esse reúso. Esse 

reúso seria utilizado para beneficiar um grupo de pessoas. Para que ali, sim se 

criasse frutos através desse reúso. Que a organização fosse feita dessa forma. 
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MARTHA     

certo. A EMBASA sempre diz o seguinte, que é difícil para eles fazerem reúso 

porque eles não fazem irrigação. A função da EMBASA é fazer o abastecimento, 

coletar e tratar esgoto. E o reúso implica até uma questão fundiária, né? Porque 

você libera aí um efluente que pode ser usado na agricultura, com restrições como 

você disse – cada tipo de fluente pode ser usado para um tipo de cultura. E, como é 

que se faz? Se vende o efluente? Quem teria acesso?  

IZAQUE       

eu acho o seguinte, existem diversas formas: uma, eu diria, seria entregar a uma 

associação que essa apresentasse um projeto para reúso. Existem os institutos, 

existe escola técnica que poderia estar estudando esse reúso.  Poderia estar tendo 

uma área agrícola. Aqui tem uma escola técnica agrícola.  E essa escola técnica 

agrícola tem uma área que ela vai fazer o trabalho técnico prático. E, poderia se 

estar estudando através dessa escola, esse reúso. Então existem diversas formas, 

para você ter o reúso da água. Apenas citei o exemplo de uma associação, mas 

existe o instituto do sisal, que trabalha com pesquisa; EMBRAPA nordeste , que está 

aqui presente no município, que trabalha com pesquisa.  Eu acho que aquele que 

apresentar a melhor proposta de reúso que pudéssemos abraçar. 

MARTHA     

está ok. Muito Obrigada, I., pela entrevista. 

 

 

 

DATA: 24/08/2011 

ENTREVISTADO: JOSÉ GEORGE DOS SANTOS SILVA – OP 12 –  

ENTREVISTA RESPONDIDA PESSOALMENTE 

 

 

MARTHA   

qual é a sua idade 

GEORGE    

40 

MARTHA   

qual o órgão em que você trabalha? Agora é o INEMA, não é? 
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GEORGE    

agora é o INEMA.  

MARTHA   

sua função aqui? 

GEORGE    

eu agora estou como coordenador de recursos hídricos. 

MARTHA   

quais são as atividades fins do órgão? 

GEORGE    

as atividades fins do órgão, são a questão da gestão ambiental e dos recursos 

hídricos do Estado da Bahia. 

MARTHA  

e as principais atividades? 

GEORGE    

o órgão? 

GEORGE    

toda a questão da regulação ambiental, licenciamento ambiental, outorga. 

Implementação e gestão das unidades de conservação do Estado, trabalhando com 

a gestão dos recursos hídricos, os instrumentos da política: enquadramento, 

cobrança, fortalecimento de comitê de bacia, agência de bacia. Também tem a 

questão da biodiversidade, que trabalha fauna e flora, inclusive o zoológico agora 

faz parte do instituto, né? A gente faz o gerenciamento e a gestão do zoológico. E 

tem a questão da fiscalização ambiental e monitoramento também dos parâmetros 

físico-químicos e ambientais dos recursos hídricos. 

MARTHA   

certo... e com relação à política ambiental do órgão, qual seria... 

GEORGE    

atualmente, a gente trabalha com duas políticas: a política de recursos hídricos e a 

política de meio ambiente. Fora isso, tem também a política de educação ambiental 

e há pouco tempo o governador sancionou a lei de educação ambiental. E como 

atribuição nova temos também a política de segurança de barragens, que também 

foi acoplado ao órgão gestor de recursos hídricos. Estamos agora também fazendo 

uma revisão dessa política de meio ambiente e também de recursos hídricos, porque 

tem superposições e, como agora é só um órgão gestor, a gente está tentando ver 
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onde está se superpondo pra fazer, não uma nova lei de recursos hídricos, na 

verdade vai ser uma lei que venha apenas a aparar essas arestas. 

MARTHA   

e, me diga uma coisa, a CERB que ficou com a gestão das barragens agora, não? 

GEORGE    

a CERB ficou com a questão de gestão, mas a gente define regras de operação e 

segurança, isso é com a gente. 

MARTHA   

e com relação a reúso, como o órgão ambiental, quer dizer, o INEMA já tem alguma 

experiência em reúso de água? 

GEORGE    

o INGÁ (antigo órgão de recursos hídricos) tinha uma experiência, que foi feito, eu 

não sei se foi 2006, parece que foi 2005 ou 2006, foi em Mapele (bairro da periferia 

de Salvador). Que teve uma área para plantação de flores.  Aquele ali que foi com a 

comunidade lá. Mas, que depois que a gente saiu da gestão, o programa não teve 

continuidade.  Agora nós tamos num processo inicial de discussão com a SEDUR, 

através da ISA, se eu não estou enganado, que é um projeto de criação de um 

parque municipal em Pé de Serra. Eles querem fazer o reúso. Eles estão 

implantando estação de tratamento da cidade e querem fazer um parque municipal. 

Mas uma coisa bem inicial mesmo. 

MARTHA   

uma coisa que eu também observo, em relação ao nosso projeto, quando acabar o 

dinheiro e a gente não puder continuar lá, eu não vejo muita capacidade da 

comunidade de gerir, e isso é um problema, né? 

GEORGE    

na verdade, todo programa que o governo gerencia, na verdade, tem esse problema. 

A descontinuidade quando o governo sai do processo. E aí é uma coisa que a gente 

tem que ver uma metodologia para poder a comunidade tocar sem a gente estar lá.  

MARTHA   

ocorrem inclusive umas coisas complicadas, porque quando eu falei , quem vocês 

acham que deveria gerir isso aqui (referindo-se ao projeto de reúso em São 

Domingos), se seria a EMBASA, se seria a CERB, se seria a própria comunidade.  

Eles pensam na possibilidade da comunidade ganhar emprego. Gerar emprego para 

as pessoas de lá, e não pensar naquilo ali como uma forma de gerar riqueza.  
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GEORGE    

você consegue talvez isso com usuários, quando são usuários diretos. Alguns 

consegue fazer isso. Agora quando a gente trabalha com esses projetos com a 

comunidade, é mais difícil. 

MARTHA   

o que você pensa a respeito do reúso, assim basicamente quais seriam as 

vantagens e desvantagens, principalmente nos aspectos institucional e operacional?  

GEORGE    

eu sinceramente, eu sou um entusiasta do reúso. Principalmente aqui nas bacias 

que a gente gere que são bacias da região semiárida, né? Eu acho que a gente não 

tem muito recursos, tem que utilizar o que a gente tem o melhor possível, né?  

Agora a questão é de como usar e também a questão da comunidade acreditar 

nesse reúso, né?  Que há um preconceito muito grande, mesmo aqui dentro do 

órgão ambiental.  Tem algumas pessoas que não entendem reúso. É até ignorância 

mesmo sobre o assunto que gera o posicionamento. 

MARTHA   

uma coisa que eu observei sempre é que um dos problemas sérios para mim é a 

questão institucional. Que eu ouço a EMBASA dizer, eu não faço irrigação, eu não 

tenho como fazer reúso porque não é fim da Empresa fazer irrigação. E a idéia do 

reúso é justamente  é que teria que ter articulação entre as instituições. E eu vejo 

como grande entrave do reúso encontrar quem vai assumir o reúso. 

GEORGE 

 isso também, assim, aí fica , a gente que é órgão gestor, a gente também não faz. 

Então talvez falte a Secretaria da Agricultura..., um órgão específico do Estado que 

trabalhe com fomento e desenvolvimento de emprego e renda. Para poder estar 

implantando esse projeto.  Como a gente tem barragem, por exemplo, que o INGÁ já 

fez isso, a gente constrói a barragem, mas a gente não faz o uso daquela água. A 

não ser quando a CERB faz o abastecimento da comunidade. Mas, nos demais 

projetos de irrigação, sempre tem um órgão responsável: Secretaria de Agricultura, 

superintendência de irrigação, que vem associado ao projeto, ao edital. Acho que 

talvez seja mesmo uma questão institucional, qual o órgão que pode estar 

assumindo esse papel. 

MARTHA   
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eu vi também que uma questão que também foi bastante discutida aqui foi a questão 

dos custos, né? De quem assume os custos, porque, na realidade, por um lado, o 

reúso pode diminuir os custos de tratamento e diminuir os custos ao consumidor.  

Mas, por outro lado, há uma idéia de que quem vai receber a água de reúso pague 

por isso.  Então há uma certa briga aí, né, entre quem vai assumir. Porque eu me 

lembro que o pessoal da agricultura falava muito dos custos, dos custos ao 

agricultor.  

GEORGE    

é, isso é uma coisa que a gente ainda tem que resolver ainda. Quem vai arcar esse 

custo e se esse custo realmente é tão oneroso, como a pessoa coloca. Na verdade, 

eu acho que o pessoal da agricultura tem mais medo. Sei nem se é o custo, em si, 

ou se é dessas tecnologias novas. Alguma preocupação posterior em colocar a 

produção deles. Que é uma produção que reutiliza água de esgoto. 

MARTHA   

dificuldade de colocar no mercado, então. 

GEORGE    

é, dificuldade, é. 

MARTHA   

outra questão que eu vi é essa questão do risco à saúde. Que tem dois pontos: o 

risco ao consumidor e o risco ao agricultor. Você acha que isso é uma questão 

importante em relação à viabilização do reúso? 

GEORGE    

eu, quer dizer, eu acho, acho sim. Na verdade, não é o risco em si. Aí está de novo 

a questão do conhecimento da técnica que é usada. Que às vezes as pessoas 

imaginam que o reúso é pegar O esgoto direto e utilizar na cultura, né. E a gente 

sabe que não é isso. Mas eu não vejo isso como um impeditivo para o reúso. É um 

risco que existe, nunca vai deixar de existir, claro. Vai ter culturas que vai poder usar 

o esgoto, outras que não vai.  

MARTHA   

em alguns lugares usam para plantar alface. 

GEORGE    

se a gente fosse usar pra isso... se bem que a gente usa, tem lugar aí que nem sabe 

[risos]. Que são muito piores que muitos sistemas de esgotamento sanitário por aí. 

Agora, essa semana....O Conselho Nacional tá discutindo uma resolução para 



281 
 

reúso, para enquadramento.  Aí veio uma apresentação do Ceará, estão com uma 

proposta na lei deles de ter uma outorga para reúso. Era o pessoal lá da Secretaria 

de Recursos Hídricos do Ceará. Eles estão reformulando a lei deles de recursos 

hídricos e dentro dessa lei, sobre a questão do reúso e estão discutindo sobre 

outorga de reúso.  

No primeiro impacto, a gente é contra, mas gente tem que olhar direito o porquê eles 

estão colocando, o que eles estão dizendo. Também eu não vi a explicação toda.  

MARTHA   

outorga de reúso, eu ainda não vi nos papers que eu li não... 

GEORGE    

é, eu nunca tinha visto não, foi a primeira vez que eu vi. 

MARTHA   

o que eu acho mais interessante sobre o reúso é a situação do México. Onde os 

agricultores estão brigando para que não seja feito tratamento. Eles acham que 

esgoto tratado perde nutrientes. E o outbreak de E. Coli não foi lá, foi na Alemanha. 

GEORGE    

onde se supõe que a água tenha excelente qualidade.  

MARTHA   

e com relação à fiscalização sanitária, quem você acha que deveria fiscalizar? 

GEORGE    

eu nunca pensei nisso. Vai acabar aqui no órgão. Acho que a gente já deveria estar 

fazendo alguma discussão em cima disso. Como a gente não tem, a gente não se 

preocupa com isso, né? A gente nunca tá antevendo os problemas, sempre vai atrás 

dos problemas.  Ainda não chegamos a esse ponto de discussão.  Principalmente, 

com os órgãos municipais a gente precisa discutir. 

MARTHA   

resumindo, o que você acha que falta para a gente implantar reúso aqui no Estado? 

GEORGE    

falta um pouco mais de conhecimento técnico, incentivo do Estado, definição de 

papeis, claramente de quem é, qual o papel de cada instituição. Agora, demos um 

passo, porque a regulação, pelo menos já temos a regulação. Temos entusiastas 

também com Olavo, que leva o processo à frente,  tanto que é a SEDUR que está 

tocando esse projeto que a gente está pensando em fazer. Que eu acho que talvez 
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seja um bom projeto pra gente, se a gente conseguir, realmente, implantar. Que são 

2 ha de um parque municipal.   

MARTHA   

muito obrigada, George. 
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APÊNDICE  4 – QUESTIONÁRIO 

  ENTREVISTAS COM AGRICULTURES  
 

  DATA  

1 NOME  

2 GÊNERO  

3 IDADE  

4 ESCOLARIDADE  

5 QUANTO TEMPO É AGRICULTOR (anos)  

6 PROPRIEDADE DA TERRA  

7 ÁREA  

8 PRODUÇÃO AGRÍCOLA  

9 HORTALIÇAS  

10 
OUTRAS TEMPORÁRIAS (MILHO, FEIJÃO, 
MANDIOCA,PALMA) 

 

11 SISAL  

12 PECUÁRIA  

13 BOVINO PARA LEITE (NO DE VACAS PRODUZINDO)  

14 BOVINO PARA CORTE  

15 CAPRINOS PARA LEITE (NO)  

16 CAPRINOS PARA CORTE  

17 OVINOS   

18 FINANCIAMENTO (VALOR)  

19 OUTRA FONTE DE RENDA  

20 NEGÓCIO PRÓPRIO  

21 ATIVIDADES REMUNERADAS DIVERSAS  

22 EMPREGO  

23 APOSENTADORIA/PENSÃO  

24 AUXÍLIO (BOLSA FAMÍLIA OU SIMILAR)  

25 FAZ PARTE DE ALGUMA ASSOCIAÇÃO  

26 
Associação Santoantoniense de Desenvolvimento 
Comunitário 

 

27 
OUTRA 

 

28 ACESSO À ÁGUA ONDE PRATICA AGRICULTURA  

29 RIO JACUÍPE  

30 BARREIRO / PEQUENO AÇUDE /TANQUE  

31 CISTERNA  

32 ADUTORA DO SISAL (SÃO JOSÉ DO JACUÍPE)  

33 ACEITARIA REÚSO DE ÁGUA NA AGRICULTURA  
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34 
REÚSO PODE GARANTIR ACESSO A ÁGUA  
DURANTE A ESTIAGEM 

 

35 
REÚSO PODE CONTRIBUIR PARA AUMENTAR 
PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

 

36 
ACEITARIA REÚSO DE ÁGUA PARA FORRAGEM 
ANIMAL 

 

37 

CONSUMIRIA  LEITE PRODUZIDO POR ANIMAL 
ALIMENTADO COM FORRAGEM IRRIGADA COM 
ÁGUA DE REÚSO 

 

38 

CONSUMIRIA  CARNE  PRODUZIDA POR ANIMAL 
ALIMENTADO COM FORRAGEM IRRIGADA COM 
ÁGUA DE REÚSO 

 

39 

CONSUMIRIA MILHO OU OUTRO ALIMENTO 
CONSUMIDO COZIDO OU PROCESSADO IRRIGADO 
COM ÁGUA DE REÚSO 

 

40 CONSUMIRIA PEIXE CRIADO EM ÁGUA DE REÚSO  

41 
TRABALHARIA EM AGRICULTURA IRRIGADA COM 
ÁGUA DE REÚSO 

 

42 
REÚSO PODE CRIAR PROBLEMAS PARA A 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

 

43 REÚSO APRESENTA RISCOS À SAÚDE  

44 REÚSO CAUSA REPULSA (NOJO)  

45 REÚSO CAUSA PROBLEMAS AMBIENTAIS  

46 
O REÚSO DEVE SER OPERADO E FICALIZADO 
PELA COMUNIDADE 

 

47 
O REÚSO DEVE SER OPERADO E FICALIZADO 
PELA PREFEITURA 

 

48 
O REÚSO DEVE SER OPERADO E FICALIZADO 
PELA EMBASA 

 

49 
O REÚSO DEVE SER OPERADO E FICALIZADO 
PELA CERB 

 

50 

OBSERVAÇÔES  
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APÊNDICE 5 - 
 PARÂMETROS QUÍMICOS PARA ÁGUA DE REÚSO DA OMS 

Concentração máxima tolerada no solo de vários elementos químicos e compostos orgânicos 
baseada na proteção à saúde humana 
Elemento químico Concentração no solo (mg/kg) 
Antimônio 36 
Arsênico 8 
Bário  302 
Berílio  0,2 
Boro  1,7 
Cádmio 4 
Flúor 635 
Chumbo 84 
Mercúrio  7 
Molibdênio  0,6 
Níquel  107 
Selênio  6 
Prata 3 
Tálio  0,3 
Vanádio  47 
Compostos orgânicos  
Aldrin  0,48 
Benzeno 0,14 
Clordane 3 
Clorobenzeno 211 
Clorofórmio 0,47 
2,4-D 0,25 
DDT 1,54 
Diclorobenzeno 15 
Dieldrin 0,17 
Dioxinas 0,00012 
Eptacloro 0,18 
Hexaclorobenzeno 1,40 
Lindane 12 
Metoxicloro 4,27 
PAHs (Benzopirenos) 16 
PCBs 0,89 
Pentaclorofenol  14 
Fitalato  13,733 
Pireno 41 
Estireno  0,68 
2,4,5-T 3,82 
Tetacloroetano  1,25 
Tetacloroestireno 0,54 
Tolueno 12 
Toxafeno 0,0013 
Tricloroetano  0,68 
*os limites numéricos desses elementos estão dentro das faixas típicas para solos. 
Fonte: WHO, 2006. 
 
 


