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A água é um bem essencial para a sobrevivência, sendo considerado um recurso 

básico. Apesar de 70% do planeta ser coberto por água, apenas 1% é consumível 

(SEMACE, 2010). Em 2015, a Organização das Nações Unidas reconheceu o acesso à 

água e ao saneamento básico como um direito universal. Porém mais de dois bilhões de 

pessoas não têm acesso à água potável (ONU, 2019), e a demanda por água tende a 

continuar crescendo. 

 Tendo em vista a seriedade do assunto, a importância do estudo do uso 

consciente de água é indiscutível. É de vital importância também conhecer os fatores que 

influenciam o consumo de água. Esse estudo teve como objetivo observar o consumo de 

água no campus da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) na cidade de 

Joinville. Foi analisado o consumo de quatro anos (2017, 2018, 2019 e 2020), para poder 

observar padrões e identificar fatores com os quais o consumo está relacionado.  

O campus universitário da UDESC em Joinville conta hoje com 

aproximadamente três mil estudantes, e com uma média de consumo de água de 610m3 

por mês. Com uma análise feita a partir dos hidrômetros do campus, foi possível observar 

o consumo mensal no período selecionado. Os dados obtidos foram separados em 

planilhas eletrônicas. Foi realizada regressão linear múltipla tendo como a variável 

dependente (𝑦), o consumo de água no campus, e as variáveis independentes (𝑥𝑖) os dias 

letivos do mês, a quantidade de alunos e se o período era compreendido ou não pela 

pandemia COVID-19. A Equação 1 apresenta os resultados da regressão linear múltipla 

com as variáveis significativas para explicar o consumo mensal de água no campus. 

 

𝑌 = 550,049 +  6,755𝑥1  − 227,203𝑥2                                                                       (1) 

 

Onde: 

 𝑌  é o consumo de água, mensal, em m3; 

 𝑥1  são os dias letivos do mês; 

 𝑥2  é a variável dummy referente à existência ou não de pandemia COVID-19 

(sim = 1; não = 0)   

 

Na Figura 1 pode ser visualizado o consumo de água ao longo dos anos em 

estudo e na Tabela 1, os resultados da regressão linear múltipla. 
 

Figura 1. Consumo de Água, UDESC (2017-2020). 
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Tabela 1.  Resultados da Regressão. 
Varáveis 

Independentes 

Variáveis Dependentes 

Consumo de Água 

Coeficiente Erro Padrão Valor p 

Interseção 550,049 43,752 < 0,001 

Dias Letivos 6,755 2,173 0,003 

Pandemia -227,203 54,704 < 0,001 

Estatística da Regressão 

R – Quadrado 

F 

0,402 

15,128 

 

 

 

 

 

Com os resultados obtidos, na Tabela 1, ao aplicar a regressão linear múltipla 

para o consumo de água em função das variáveis regressoras (dias letivos e existência ou 

não de pandemia), tem-se que o R-quadrado (coeficiente de determinação) é igual a 

40,2%, ou seja, esse é o valor explicativo do consumo no modelo, sendo as variáveis 

regressoras consideradas significativas para explicar o consumo de água no campus 

universitário. 
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