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Resumo: A escassez de água doce no planeta tem feito com que ao longo dos anos, o homem 

busque alternativas para reduzir a utilização deste recurso nas diversas atividades da 

sociedade: consumo, atividades domesticas, indústria, agricultura, entre outras. Deste modo a 

reutilização da água (reuso) se apresenta como uma prática sustentável que visa mitigar o 

desperdício desse recurso. Portanto, o presente artigo tem como objetivo apresentar um 

diagnóstico das fragilidades e potencialidades da prática de reuso no bairro Eduardo Gomes 

em São Cristovão/ Sergipe. Para tanto foram feitas observações in loco para descrever como 

se dão as relações socioambientais no entorno da lagoa de estabilização da DESO. Os 

resultados obtidos demonstraram que a lagoa de estabilização apresenta grande importância 

para o tratamento das águas residuárias oriundas do bairro Rosa Elze e Eduardo Gomes, 

principalmente, pelo fato de que esta água é despejada em cursos d’água locais, assim, os 

parâmetros de qualidade hídrica devem ser atendidos, para que não se criem possíveis focos 

de poluição. No entanto, percebeu-se que a comunidade residente no entorno da lagoa exerce 

praticas insustentáveis, o que não contribui para a manutenção dessa alternativa de 

tratamento. Dessa forma, percebe-se a necessidade de medidas intervencionistas por meio da 

sensibilização e educação ambiental, ao passo que essas ações poderão favorecer a 

conservação e gestão hídrica local. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas naturais vêm sendo explorados de forma predatória pelo ser humano, trazendo 

consequências danosos ao meio ambiente como: aumento do nível dos oceanos, 

desmatamentos, desertificação, desperdício de recursos naturais, poluição do ar, água e solo, 

epidemias, entre outras.  

Esses impactos nos fazem repensar a ética ambiental da atualidade, devido ao 

comprometimento da disponibilidade e qualidade dos elementos naturais, fundamentais à 

manutenção das condições de vida na Terra. Portanto, o desenvolvimento de estratégias 

socioambientais que levem a conservação desses recursos é uma necessidade mediante o quadro 

de degradação.  

A água é um recurso indispensável a vida humana, sendo usada para o consumo, 

agricultura, manutenção da biodiversidade, geração de energia elétrica, higiene, etc. Sendo 

assim, o planejamento e a gestão racional da água aparece como condição essencial para que 

áreas urbanizadas se desenvolvam sustentavelmente, posto que esse recurso é finito e escasso, 

e, por sua vez apenas 2,5% da água existente no planeta é doce, em contrapartida desse 

percentual somente 4% se encontra em áreas superficiais e de fácil obtenção (LOPES, 2009). 

Na atualidade, percebe-se que este recurso está ficando cada vez mais escasso, devido a 

sua má utilização, o que tem despontado iniciativas para repensar formas sustentáveis de 

emprego dessa riqueza natural, uma vez que cerca de 70% da água doce disponível no planeta 

(superficial e subterrânea) vem sendo usada nas atividades agrícolas. Logo, existe um esforço 

para conseguir economizar e reciclar a água, tendo no tratamento de esgoto a forma mais viável 

no retorno da água para o seu ambiente natural (LOPES, 2009, p.44). 

Desta forma, inúmeros são os problemas causados pela escassez de água, que vão desde a 

alteração da temperatura do planeta até a distribuição desigual desse recurso, sobretudo nas 

áreas de menor vulnerabilidade socioeconômica, reduzindo assim, a qualidade de vida das 

pessoas desses locais. 

O reuso aparece como uma alternativa para reaproveitamento da água de qualidade inferior, 

ou imprópria para o consumo humano, mas que pode ser empregada em outras destinações 

como: agricultura, geração de energia, refrigeração de equipamentos, lavagem de veículos, etc 

(SILVA e CARVALHO, 2015). 

Neste sentido, a técnica de reuso atende aos princípios da sustentabilidade ambiental uma 

vez que a reutilização da água possibilita a racionalização desse recurso para as gerações futuras 
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(HESPANHOL, 2003), de modo que as práticas sustentáveis devem alinhar as necessidades 

humanas às potencialidades dos recursos disponíveis (BOFF, 2012).  

Portanto, este artigo tem por objetivo apresentar um diagnóstico das fragilidades e 

potencialidades da prática de reuso no bairro Eduardo Gomes em São Cristovão/ Sergipe, 

levando em consideração as relações socioambientais percebidas no entorno da lagoa de 

estabilização.  

 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente artigo ancora-se na abordagem descritiva, tendo como objeto de estudo o reuso 

das águas residuais oriundas do Bairro brigadeiro Eduardo Gomes e Rosa Elze, situados no 

município de São Cristóvão- Sergipe. Os Bairros citados fazem parte do grande Rosa Elze 

(Lafaiete Coutinho, Maria do Carmo, Rosa do oeste, Madre paulina, Tijuquinha, Luiz Alves I 

e II, Vilas de São Cristóvão, Jardim Universitário, Rosa Elze e Eduardo Gomes) 

(RODRIGUES, 2005).   

Assim, esse estudo possui uma natureza qualitativa, onde foi realizada revisão 

bibliográfica, documental, além da observação in loco. Essas informações foram trianguladas 

a fim de apresentar o panorama atual do reuso da água no supracitado bairro. 

O Eduardo Gomes tem extensão territorial de 1.015.613,50 m². Localiza-se entre a rodovia 

João Bebe Água (ao sul) e o Rio Poxim (ao norte), distando 4 km do Campus Universitário e a 

6 km da cidade de Aracaju. O bairro foi criado em 1984 para comportar 3.500 unidades 

residências, contudo o processo de ocupação desordenada nos seus arredores apresentou até o 

ano de 2010 mais de 14.000 habitantes (MENEZES, 2011).  

 No mesmo período de criação do bairro foi implementada a lagoa de estabilização de 

esgoto da Companhia de Saneamento de Sergipe-DESO (Figura 1), que tem como objetivo 

principal utilizar no seu processo de tratamento de esgotos um conjunto de lagoas facultativas 

e de maturação (DESO, 2015). Ambas apresentam as características descritas na tabela a seguir:  
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Tabela 1 – Características da lagoa de estabilização 

Lagoa Profundidade (m) Área (m²) Volume (m³) 
Facultativa primária 2,00 8.735 17.470 
Facultativa secundária 1,98 6.962 13.785 
Maturação 1 1,96 4.712 9.236 
Maturação 2 1,94 4.618 8.959 
Maturação 3 1,92 4.623 8.876 

 

 
Figura 1 – Lagoa de tratamento de efluentes do bairro Eduardo Gomes 

 

Na lagoa de estabilização da DESO é realizado o tratamento dos esgotos de forma 

simplória, de modo que após o processo de tratamento, as águas são lançados em um dos 

afluentes do rio Poxim Mirim, conhecido como riacho da Xoxota (AGUIAR NETTO et al, 

2007). 

A lagoa facultativa é formada por um processo simples, em que o efluente entra por uma 

extremidade da lagoa e sai pela outra. Neste processo o esgoto será purificado em um período 

de vários dias, isso ocorrerá devido à sedimentação da matéria orgânica no fundo da lagoa, esse 

tratamento é denominado de anaeróbio. Em contrapartida a matéria orgânica de pequenas 

dimensões que continuarem em suspensão sofrerão o tratamento aeróbio, isto por que as algas 

presentes na lagoa necessitam da presença do oxigênio que será absorvido pela fotossíntese 

(SABESP, 2015). 

As lagoas de maturação são de baixa profundidade, o que possibilita a complementação do 

sistema de tratamento de esgotos. “Ela faz a remoção de bactérias e vírus de forma mais 

eficiente devido à incidência da luz solar, já que a radiação ultravioleta atua como um processo 

de desinfecção” (SABESP, 2015). 
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3. O REUSO E A SUSTENTABILIDADE 

 

A água é fonte da vida, contudo esse bem comum tem sido degradado e desperdiçado, 

fazendo com que apesar da expressiva disponibilidade de água doce no Brasil em relação ao 

resto do mundo, sua população sofra com a crise de abastecimento e oferta. 

A corrida para tentar diminuir o esgotamento paulatino da água doce levou a delinear 

possibilidades de reutilização das águas residuais (esgoto), ou seja, o reuso. Essa prática 

sanitária consiste em tentar reaproveitar a água depois que ela cumpriu sua função inicial, ou 

seja, já foi utilizada de alguma forma, sendo necessário um tratamento prévio que varia de 

acordo com a complexidade do uso. Essa água proveniente da técnica de reuso, geralmente é 

destinada a produção agrícola ou despejada nos rios próximos à estação de tratamento (DESO, 

2015). 

Reforçando a importância social dessa medida, recentemente a equipe de estudos da ANA, 

criou o Programa Nacional de Reuso que tem como objetivo promover a diminuição da retirada 

de água dos “mananciais para prolongar a reserva hídrica” (LEITE, 2003, p. 18). Isto fortalece 

a gestão racional e sustentável, já que preza pela conservação desse recurso através da sua 

reutilização.  

O reuso é mais uma estratégia pensada na busca por um modelo de desenvolvimento 

econômico que respeite os limites de uso dos recursos naturais, ou seja, a capacidade destes se 

reestabelecerem após sua utilização e apropriação pelo homem. Nesse contexto, a desarmonia 

entre esses dois polos gera o que denominamos de crise ambiental, cujos efeitos podem ser 

amplamente sentidos nas diversas dimensões do ordenamento territorial (LEFF, 2009). 

Sendo assim, inúmeros são os benefícios do reuso para o meio ambiente como a redução 

do lançamento de efluentes industriais em cursos d´água e da captação de águas superficiais e 

subterrâneas, possibilitando uma situação ecológica mais equilibrada. Isto proporciona ainda 

uma maior disponibilidade de água com qualidade para setores prioritários, a exemplo do 

abastecimento público, hospitalar, etc (SILVA e CARVALHO, 2015). 

Logo, o tema da sustentabilidade deixou de ser abordado somente pelos movimentos 

ambientalistas ganhando espaço considerável no mundo acadêmico e social, já que as suas 

diretrizes estão ancoradas na mitigação dos impactos ambientais e melhoramento da qualidade 

de vida da população. Deste modo saímos do discurso do ecologicamente correto para o de 

politicamente correto e necessário (BOFF, 2012). 
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4. RESULTADOS 

 

O Tratamento dos efluentes é concebido como fase final do serviço prestado pela 

companhia de abastecimento de Sergipe, que tem como finalidade remover as impurezas 

veiculadas as águas residuais da população abastecida e devolver esse efluente tratado para o 

meio ambiente de forma a não provocar impactos negativos (DESO, 2015). 

Os bairros residenciais Rosa Elze e o Eduardo Gomes têm seus esgotos sanitários tratados 

pela lagoa de estabilização em uma área de 29.650 m². E, a sua vazão corresponde à 

aproximadamente 7,6 L.s-¹, distribuída em duas lagoas facultativas e três de maturação em série 

(SOUZA et al, 2015). 

A lagoa é alimentada principalmente em dois pontos: o primeiro representa a lagoa 

facultativa primária, que tem a maior contribuição do sistema, pois, recebe o esgoto proveniente 

da estação elevatória; o outro é a lagoa facultativa secundária, em que o esgoto é absorvido por 

gravidade. Nestes pontos o esgoto “chega à unidade de pré-tratamento, composto por grade e 

caixa de areia, sendo então encaminhado às lagoas” (CARVALHO, 2013, p. 33). 

Os estudos realizados nesta localidade comprovam a eficiência da lagoa de tratamento para 

mitigação dos danos ambientais, pois, o sistema possui um funcionamento satisfatório, 

apresentando eficácia na remoção de patógenos e matéria orgânica. De modo que, “a estação 

foi construída na nascente do riacho Xoxota, para desviar os efluentes domésticos previamente 

tratados para este curso d’água que vai desaguar no Poxim, após a captação de água da DESO” 

(PINTO e MENDONÇA, 2004, p. 43).  

No entanto, apesar do bairro comportar essa estrutura primária de reuso como forma de 

beneficiamento para manutenção do riacho, percebem-se práticas de degradação da área como: 

lançamentos de lixos nas margens e interior do rio, bem como, despejo dos efluentes domésticos 

diretamente nos cursos d’água, comprometendo seriamente a qualidade da água que poderá ser 

direcionada para o próprio consumo da comunidade, e o ambiente local juntamente com toda 

biodiversidade que abriga.  

Outro problema percebido no bairro é a ocupação desordenada nas proximidades da lagoa 

(Figura A), bem como construções habitacionais no entorno do rio (Figura B). Essa apropriação 

do solo, sem planejamento adequado, reflete negativamente na configuração da paisagem com 

disposição dos esgotos lançados nas ruas sem o devido tratamento, invasão das margens do 

riacho e lançamento de lixos no leito das áreas que margeiam a lagoa. 
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Figura 2 – Ocupação desordenada e acúmulo de lixo no entorno da lagoa 

 

Mesmo diante dos impactos antrópicos citados, o sistema de reuso é uma alternativa 

positiva e concreta para a não poluição dos rios e seus afluentes pelos esgotos provenientes das 

residências. Além de que, o reuso está sendo empregado como mecanismo para substituição, e, 

consequente aproveitamento dessa água “de qualidade inferior” para produção agrícola. 

Contudo, a participação dos moradores locais para melhoramento e êxito do sistema ainda não 

acontece de modo colaborativo.  

Desta forma, além das ações impactantes ao meio ambiente desenvolvida pela população, 

a falta sensibilização para o consumo consciente da água também é percebida nas práticas 

cotidianas de consumo, pois, foram visualizadas ações de desperdício de água potável, a 

exemplo da limpeza de calçadas e carros com mangueiras ligadas. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, pode-se concluir que o conjunto Eduardo Gomes é beneficiado com a utilização de 

uma tecnologia voltada para o reaproveitamento da água residuária que mitiga a poluição de 

cursos d’água, proporcionando estratégias de sustentabilidade ambiental e social, uma vez que 

assegura a redução do desperdício da água previamente utilizada. 

No entanto, a população possivelmente não tem contribuído com esta iniciativa, pois 

percebe-se “invasões” de áreas proibidas para construção de casas sem infraestrutura adequada 

para habitação, o que acarreta na má utilização das áreas de proteção ambiental, bem como a 

poluição das áreas do rio.  

Deste modo, é preciso sensibilizar e informar os moradores sobre a importância e 

conservação dos corpos d’agua locais, pois existe uma série de ações antrópicas que tem 
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comprometido qualidade da água, a exemplo do irregular descarte de resíduos sólidos e despejo 

de efluentes urbanos. Assim, a existência da lagoa de estabilização para o melhor 

gerenciamento da água só auxiliará na sustentabilidade da gestão hídrica se a população local 

e adjacências reconhecer a relevância dessa prática e cooperar com sua implantação e 

conservação dos recursos hídricos.  
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Abstract: The freshwater scarcity on the planet has made over the years, the man seek 

alternatives to reduce the use of water in the various activities of society: consumption, 

Domestic activities, industry, agriculture, among others. Thus water reuse (reuse) is presented 

as a sustainable practice that aims to mitigate the waste of this resource. Therefore, this article 

aims to present a diagnosis of the weaknesses and reuse practice capabilities in Eduardo 

Gomes neighborhood in São Cristóvão / Sergipe. Therefore, we made observations in loco to 

describe how to give the social and environmental relations in the vicinity of the DESO 

stabilization pond. The results showed that the stabilization pond has great importance for the 

treatment of wastewater coming from the Rosa Elze and Eduardo Gomes quarter, mainly due 

to the fact that this water is discharged to local waterways, thus the quality parameters water 

must be met, so as not to create potential sources of pollution. However, it was noticed that the 

resident community around the pond exerts unsustainable practices, which does not contribute 

to the maintenance of this alternative treatment. Thus, we see the need for interventionist 

measures through awareness and environmental education, whereas these actions will promote 

the conservation and local water management. 

 

Keywords: Water, Sustainability and reuse 
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