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RESUMO 

 

Objetivou-se com esse estudo avaliar a qualidade das águas consumidas em 
escolas públicas no município de São João, Pernambuco, diante dos paradigmas da 
educação ambiental. Foram selecionadas onze escolas públicas no município de 
São João no agreste meridional de Pernambuco, de acordo com a localização, 
sendo cinco na zona rural e seis na urbana, para avaliação microbiológica e físico-
química da água consumidas nas mesmas. As coletas foram realizadas e 
encaminhadas de imediato ao Laboratório LAMEN, onde foram efetuados os ensaios 
de acordo com a metodologia estabelecida pela Standard Methods for the 
Examination of Water and Wasterwater. 20ª Edição (2001).Os resultados 
microbiológicos foram : a) a incidência de coliformes totais (35ºC) foi de 91% dentro 
das 44 amostras analisadas e de 43% de coliformes termotolerantes (45ºC); b) 
houve relação na ocorrência de coliformes  com as precipitações  pluviométricas, 
sendo identificada a incidência menor no período de escassez de outubro, sendo no 
mês de agosto/2009 referente aos coliformes totais a incidência foi de 100% e os 
coliformes termotolerantes 63,63%, comparando ao mês de outubro referente aos 
coliformes totais a incidência é de 90,9% e 36,36% para coliformes termotolerantes; 
c) quanto a localização geográfica das escolas, observou-se um percentual maior de 
contaminação por coliformes na zona rural 100% coliformes totais e 55% coliformes 
termotolerantes em relação a zona urbana 83,3% coliformes totais e 16,6% 
coliformes termotolerantes. Quanto aos resultados físico-químicos: na pesquisa de 
nitrato, nas 11 amostras analisadas, 05 apresentaram resultados acima dos padrões 
estabelecidos pela legislação, com percentagem de 45,45%, fora dos padrões, onde 
a presença maior de nitrato na zona rural em um percentual de 80% e na zona 
urbana 33,33%,nos ensaios da dureza, 01 amostra representando um percentual de 
9,09% do total foi identificado um teor elevado de dureza,em relação aos demais 
ensaios, verificou-se que os mesmos possuem características físico-químicas 
recomendadas pela legislação. Foram efetuadas ações de sensibilização, de acordo 
com os paradigmas da educação ambiental, através de palestras, filmes educativos 
e distribuição de cartazes, junto à população envolvida nas escolas estudadas. O 
público alvo correspondeu aos objetivos esperados, participando ativamente das 
atividades desenvolvidas.Diante do exposto conclui-se que nas análises 
microbiológicas houve contaminação maior por coliformes na zona rural do que na 
urbana e menor no período da escassez, podendo ser considerado um problema de 
saúde pública, pois se encontram fora dos padrões da legislação vigente ausência 
em 100mL, podendo contaminar sobretudo as crianças, por serem as mesmas mais 
susceptíveis a doenças entéricas Nas análises físico-químicas quanto ao nitrato 
houve incidência maior na zona rural, os demais ensaios estavam de acordo com a 
legislação.Recomenda-se:buscar alternativas de melhoramento da água consumida 
em escolas públicas através da sensibilização dos usuários e do poder público; b) 
proteger as fontes através de medidas como conservação e constantes inspeções 
de suas estruturas;c) gerenciar as formas de tratamento das águas nos locais de 
uso, avaliando periodicamente as mesmas com análises laboratoriais. 

Palavras-chave: Água. Avaliação.Qualidade.Potabilidade.Educação Ambiental. 



ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the quality of water consumed in public 
schools in the city of São João, Pernambuco, Brazil, on the paradigms of 
environmental education. We have selected eleven public schools in São João in 
rural southern of Pernambuco, according to location, five in rural area and six in 
urban area to microbiological and physical-chemical evaluation of the water 
consumed there. Samples were collected and sent immediately to the laboratory, 
LAMEN, where tests were performed according to the method established by 
Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater. 20th Edition 
(2001). Microbiological results were: a) the incidence of total coliforms (35°C) was 
91% within 44 samples and 43% of thermotolerant fecal coliform (45ºC); b) 
correlation was found in the occurrence of coliform with rainfalls, and identified the 
lower incidence in lean period of October being the month of August/2009 related to 
coliform incidence was 100% and fecal coliform 63.63% compared to October 
regarding the coliform the total incidence of 90.9% and 36.36% for fecal coliform c) 
as the geographic location of the schools, there was a higher percentage of coliform 
contamination in rural area 100% total coliform and 55% thermotolerant coliform 
compared to urban area 83.3% total coliform and 16.6% thermotolerant coliform. 
Regarding the physico-chemical results: in search of nitrate, in the 11 samples 
analyzed, 05 had results above the standards set by the legislation, with a 
percentage of 45.45%, out of standards, where the greater presence of nitrate in the 
countryside in a percentage of 80% and 33.33% in the urban area, in the hardness 
test, 01 sample representing a percentage of 9.09% of the total was identified high 
levels of hardness, in comparison with other tests, it was found that the same 
possess physico-chemical characteristics recommended by the legislation. Were 
carried out sensitization activities, according to the paradigms of environmental 
education through lectures, educational films and distributing posters, with the 
population involved in the schools studied. The target audience corresponded to the 
expected goals, participating actively of the activities developed. Given the above, it 
is concluded that in the microbiological evaluations there was higher coliform 
contamination in rural area than in urban areas and lower in the period of scarcity, it 
can be considered a public health problem, as they are outside the current legislation 
standards lacking in 100mL can contaminate especially children because they are 
more susceptible to the enteric diseases. In the physical-chemical evaluations 
regarding nitrate there was a higher incidence in rural areas, other tests were in 
accordance with the legislation. It is recommended to seek alternatives to improve 
the water consumed in public schools by raising awareness of the public power and 
users; b) to protect sources through measures such as conservation and constant 
inspections of structures c) to manage the ways of water treatment at points of use, 
periodically assessing them with laboratory tests. 

Keywords:  Water. Assessment.Quality.Drinkability.Environmental.Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

A disponibilidade e a demanda local, regional e global da água afetam a 

qualidade de vida e as funções dos diversos ecossistemas, além do 

desenvolvimento econômico, visando a construção de cenários confiáveis que 

possibilitem implementar políticas consistentes de gestão no futuro considerando a 

demanda e o ciclo hidrológico no planeta (REBOUÇAS; BRAGA; TUNDISI, 2006). 

A água tem se tornado um fator limitante para o desenvolvimento urbano, 

industrial e agrícola, mesmo em regiões em que é um recurso abundante. Neste 

contexto, planejadores e entidades gestoras procuram novas fontes para 

complementar a reduzida disponibilidade hídrica. A escassez não é atributo somente 

de regiões áridas, pois muitas regiões de recursos hídricos abundantes podem 

sofrer por demandas excessivamente elevadas, podendo ser vítimas de conflitos de 

uso e restrições de consumo (VIANNA, 1997). 

A água, de acordo com Valle (2002), sendo essencial a vida, constitui um dos 

bens mais preciosos disponível aos seres humanos, porém por ser um bem 

considerado escasso em diversas regiões, requer cuidados especiais com os seus 

usos. No entanto, a contaminação das águas é uma das maiores preocupações 

tanto dos ecologistas como de todos os que necessitam utilizá-la como insumo, na 

indústria, ou outra atividade econômica.  

Bouguerra (2004) afirma que, sendo a política da água integrada a viabilidade 

econômica, torna-se importante que ela envolva a solidariedade social, através da 

cooperação com os países mais desprovidos, gerenciando racionalmente e 

ecologicamente esse recurso natural, visando não comprometer as gerações futuras 

dos seres vivos em uma forma globalizada, pois a água contaminada por 

microrganismos patogênicos pode ser a principal causa de inúmeras doenças em 

humanos, especialmente as que a cometem os órgãos responsáveis pela digestão e 

respiração, sistema urinário, além das doenças infecciosas da pele, devido 

sobretudo ao seu múltiplo uso nas atividades diárias. 

Apesar da água disponível no planeta, Mierzwa et al. (2006) afirmam que é 

necessário considerar medidas que propiciem um melhor aproveitamento das fontes 
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disponíveis de água, o que pode ser obtido através da otimização do uso, 

eliminando perdas e por meio de programas de conscientização. A prática de reuso 

e de aproveitamento de fontes alternativas de abastecimento também são medidas, 

que podem contribuir para minimizar o risco de escassez de água, além de reduzir 

custos operacionais.  

Portanto, os programas de conscientização utilizam a educação ambiental 

como ferramenta na conscientização da população no que tange ao gerenciamento 

dos recursos hídricos, através da transmissão dos conhecimentos. Segundo Valle 

(2002), a educação ambiental é um processo informativo do indivíduo, visando sua 

melhor qualidade de vida como um todo na comunidade a qual pertence. 

Sachs (2000) afirma que os seres humanos deveriam acreditar firmemente na 

renovação dos recursos naturais, pois esta capacidade de renovação significa os 

pilares da vida, onde água, solo e clima necessitam de um gerenciamento ecológico 

com prudência, em vista de ser considerado um atributo concedido de uma única 

vez e por tempo indeterminado. 

De acordo com Morin (2001) como cidadãos do novo milênio a humanidade 

poderia refletir sobre as problemáticas da época, além dos seus próprios problemas, 

necessitando que compreendam a condição humana no mundo, como também a 

condição do mundo humano. A compreensão torna-se ao mesmo tempo meio e fim 

da comunicação humana o planeta precisa que haja uma compreensão mútua, isto 

é, ao considerar a importância da educação para a compreensão, abrangendo todas 

as idades e níveis educativos,esta deve ser a visão da educação para o futuro. 

Segundo Jaques, Ribeiro e Lapolli (2005), em vista da degradação dos 

recursos hídricos e a consequente escassez da água em praticamente todo o 

mundo, torna-se importante o seu racionamento e gerenciamento eficaz, e uma das 

formas de se obter água é justamente o aproveitamento da água de chuva, ou seja, 

águas pluviais. A água de chuva pode ser aproveitada para uso doméstico, industrial 

e agrícola, entre outros, estando em franco crescimento este tipo de utilização.  

O conceito de substituição de fontes de água se mostra à alternativa mais 

plausível para satisfazer demandas mais restritivas, liberando a água de melhor 
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qualidade para uso mais nobre, enquanto as águas de qualidade inferior como 

esgotos, águas de drenagem agrícola e águas salobras podem ser consideradas 

como fontes para uso menos restritivo (VALLE et al., 2005).  

Afirmando ainda que, como fonte alternativa de água é o aproveitamento das 

águas de chuva, e ainda sua captação e armazenamento são maneiras de 

prevenção de cheias, pois a água captada não é jogada diretamente na rede de 

drenagem, reduzindo desta forma o escoamento rápido que é o principal causador 

de enchentes e enxurradas. A água coletada em telhados vem sendo usada para 

fins não potáveis como descarga de banheiros ou rega de jardins dessa forma 

contribuindo para a diminuição do consumo de água residencial.  

De acordo com Pinheiro et  al. (2005), a detenção das águas de chuva 

coletadas nas coberturas das edificações, residências e indústrias, constitui-se em 

importante ação no controle de cheias urbanas e na redução de água fornecida 

pelas empresas de saneamento para consumo humano. Esta fonte alternativa pode 

beneficiar bilhões de pessoas no mundo, a custos relativamente baixos, de maneira 

participativa, passando para as próprias comunidades a responsabilidade de 

gerenciar o seu abastecimento de água, e com um impacto ambiental mínimo.  

Tordo (2004) demonstra que a água de chuva escoada nas edificações 

apresenta qualidade que atende a maior parte dos padrões de potabilidade 

estabelecida pela portaria nº 518 de 2004 do ministério da saúde. Isto implica que 

um esforço pode ser feito no sentido de transformar esta água para usos potáveis. 

O semiárido no nordeste brasileiro se caracteriza por ser uma região onde 

incidem secas prolongadas, significando desde a falta de precipitação, deficiência de 

umidade no solo agrícola, quebra de produção agropecuária, até impactos sociais e 

econômicos negativos em geral, ou seja, a identificação de áreas secas deve ser 

pensada em função de causas e efeitos, com diversos níveis de abrangência 

(VIEIRA; GODIM FILHO, 2006). 

Através de programas sociais do governo e de organizações não 

governamentais várias cisternas foram e estão sendo construídas em regiões 

localizadas no semiárido brasileiro, com a finalidade de captar água de chuva e 
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eventualmente armazenar água que é transportada por carros-pipa sendo na 

realidade local enviados pelo exército ou por fornecedores particulares, inclusive 

destinadas às escolas da zona rural dos municípios, onde a dificuldade por água tor-

na-se mais intensa no período da estiagem, pois aumenta a escassez e água é 

considerado um bem precioso.  

O governo federal, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), da Articulação no Semiárido 

Brasileiro (ASA) e da Agência Nacional das Águas (ANA), dentre outras entidades, 

criou o programa de formação e mobilização social para a convivência com o 

semiárido: um milhão de cisternas rurais – P1MCem 2001 (vide figura 1) 

Este programa tem como meta construir um milhão de cisternas em um prazo 

de cinco anos, beneficiando aproximadamente cinco milhões de pessoas. Até 

novembro de 2004, a asa (articulação no semiárido) havia construído 54.283 

cisternas, sendo deste total 54,6% com financiamento do MDS, nos estados do 

nordeste (OSAVA, 2008). 

Fonte: ASA BRASIL (2011). 

Apesar da problemática mundial referente à escassez e qualidade da água, o 

Brasil é considerado ainda um país privilegiado, porém a população não dá a devida 

atenção a este bem econômico, surge então à necessidade de sensibilização 

através da educação ambiental junto à população para melhor direcionar essa 

Figura 1 – Desenho esquemático de cisterna de placa implementa da na zona rural.  
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questão. Em relação à disponibilidade e uso de recursos hídricos torna-se 

necessário estreitar as relações entre pesquisa e desenvolvimento nesta área além 

de observar aspectos econômicos, sociais e culturais nesse processo (REBOUÇAS; 

BRAGA; TUNDISI, 2006). 

Objetivando-se com esse estudo avaliar a qualidade das águas consumidas 

em escolas públicas no município de São João no agreste meridional de 

Pernambuco, onde a escassez e a importância do seu uso tornam-se relevante, 

sendo efetuadas atividades de sensibilização junto a comunidade envolvida baseada 

nos parâmetros de educação ambiental. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a qualidade das águas consumidas em escolas públicas no município 

de São João, Pernambuco, diante dos paradigmas da Educação Ambiental. 

2.2 Objetivos Específicos 

� Avaliar a qualidade Microbiológica e Físico-Química das águas 

consumidas em escolas da rede pública no município de São João 

Pernambuco. 

� Sensibilizar o público alvo, utilizando os paradigmas da educação 

ambiental, sobre a importância do tratamento e do consumo humano de 

água com qualidade; 

� Buscar alternativas de melhoramento da qualidade da água para 

consumo humano em escolas públicas. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Importância da Educação Ambiental na Escola  

A Educação Ambiental de acordo com Guimarães (2007a), possui como 

objetivo primordial, promover conhecimentos das questões ambientais em visão 

holística, no entanto, se educação é tão somente o ato ou a arte de educar-se, este 

conceito comprova o seu caráter pessoal, porém sob a visão ecológica é uma 

adaptação continua do homem ao ambiente onde vive e ao seu nicho ecológico, 

baseando-se no exposto, a Educação Ambiental, pode ser considerada como uma 

linha filosófica das ciências ambientais, que tenta equacionar as adaptações do 

homem ao meio ambiente. 

Temos como marco a Conferência Intergovernamental de Educação 

Ambiental de Tbilisi, promovida na Georgia ex-União Soviética, em outubro de 1977, 

foram elaborados os objetivos, princípios, estratégias utilizados na atualidade em 

todo mundo. O Brasil, através da criação de um documento define como objetivo 

principal da Educação Ambiental criar uma interação harmônica positiva e 

permanente entre o homem e o meio ambiente (CZAPSKI, 1998). 

Ao longo da história, afirma Neves (2005), a educação tem sido uma luta de 

determinados grupos para reforçar ou mudar o que existe. Esse fato é 

extremamente relevante, pois a denominada educação ambiental deverá contribuir 

para uma conscientização da sociedade civil, em nível internacional, revertendo ou 

pelo menos amenizando a crise ambiental atual.  

A Educação Ambiental para o século XXI deverá responder ao desafio 

ambiental contemporâneo através da compreensão de uma mudança radical dos 

valores da sociedade atual e da necessidade de sua urgente transformação para 

assegurar a própria sobrevivência da espécie humana e da vida em todos os seus 

aspectos, é considerada uma ferramenta hábitos novos a população com o objetivo 

de promover o ser humano (MEDINA, 2005). 

A Educação Ambiental, de acordo com Philippi e Pelicioni (2009), é 

compreendida como a educação política de formação para a cidadania ativa visando 

uma ação transformadora da realidade socioambiental, pois formar é preparar o 
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cidadão para a reflexão critica e para uma ação social corretiva ou transformadora 

do sistema, de forma a tornar viável o desenvolvimento integral dos seres humanos. 

Os referidos autores, quanto às escolas que desenvolvem um trabalho de 

Educação Ambiental, sente que as mesmas têm dificuldades em encontrar 

metodologias apropriadas, porém utilizando parcerias através da 

interdisciplinaridade podem obter maior sucesso junto aos alunos, como também, 

fora, as escolas, como um todo, podem aprender com as experiências alheias, por 

exemplo, as ONGs e movimentos sociais, os quais acumulam uma vivencia rica em 

educação popular, que pode ser inserida no contexto diário das escolas.  

Apesar de a interdisciplinaridade tornar-se difícil por ser considerada ainda 

um processo de reconstrução social, através de uma transformação ambiental do 

conhecimento, não somente articulação das ciências existentes com a participação 

de especialistas m diferentes disciplinas para a solução das problemáticas 

socioambientais, Reescheinky (2007), afirma que a Educação Ambiental oferece 

seus atributos no campo das mudanças culturais, em cujo ramo é fundamental o 

debate sobre a metodologia adequada, porém não ainda a multidisciplinar, 

interdisciplinar e transdisciplinar. 

Entretanto, segundo Cascino (2003), para além desse ideário metodológico 

convencional, a teoria interdisciplinar, ou melhor, os conceitos em permanente 

reconstrução, em continua organização, ampliação e aprofundamento, encaminham 

o discurso e a ação para outros níveis, revelando acima de tudo, um vasto campo de 

experimentação através de constantes investigações. Quanto ao ensino formal em 

recomendação elaborada em Tbilisi, sobre a Educação Ambiental nas escolas, 

atribui à escola um papel determinante, uma ação sistemática no 1° e 2° graus, além 

da ampliação de cursos superiores relativos ao meio ambiente. 

 Os valores ambientais se propagam por diversos meios, não somente 

através de processos educacionais formais, porém não são totalmente inseridos nos 

conteúdos curriculares dos novos programas educacionais, mesmo que tenha 

aumentado os cursos de pós-graduação nas áreas ambientais, questiona-se seu 

grau de interdisciplinaridade, como também a ambientalização dos conteúdos, ainda 

há resistência no mundo acadêmico a um pensar diferente (LEFF, 2007) a educação 
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ambiental pode ser considerada como na linha filosófica das ciências ambientais, a 

que tenta equacionar as adaptações do homem ao meio ambiente. 

Segundo Dias (2009), a responsabilidade ambiental quando discutida deve 

ser compreendida como um conjunto de ações realizadas além das exigências 

legais, ou daquelas que estão inseridas num contexto de eficiência profissional ou 

área de atuação. No que se refere á responsabilidade ambiental empresarial se 

constitui em ações que vão além da obrigação, assumindo um conteúdo voluntário 

de participação em fóruns, programas e propostas as quais visem manter o meio 

ambiente livre de contaminações e saudável para á futuras gerações. 

De acordo com Boff (2010), os otimistas afirmam que a escolha é nossa: 

cuidar do Planeta ou o mesmo desaparece e estabeleceram como data considerada 

limite o ano 2030, sendo, portanto á partir daí sem garantirmos a sustentabilidade da 

Terra, iremos ao encontre do desfecho imponderável,onde de acordo com a Carta 

da Terra, documento da nova consciência ecológica e de ética mundial, assumido 

pela UNESCO, ou forma-se uma aliança global para cuidar de Terra e uns do outros, 

ou  arrisca-se a nossa destruição e da sua diversidade.  

Scotto, Carvalho e Guimarães (2010) sugerem que o desenvolvimento, 

apesar de pretender ter uma ação global, segue a lógica econômica, a internalização 

de custos ambientais, ou de produtos finais segue o modelo de mercado, a diferença 

é que na clássica, a natureza não transformada é um bem livre, porém com uma 

economia voltada para o desenvolvimento sustentável, a natureza ganha valor 

contabilizado na comercialização e produção, passa a ser um bem de capital com 

economia ecológica de mercado, onde o ar e a água têm sido considerados como 

bem livres, não exato, baseando-senos elevados custos que a poluição anterior e 

atual acarretam. 

Os referidos autores afirmam que, a Educação Ambiental, utilizando seus 

paradigmas, deverá ter como objetivo primordial capacitar os indivíduos para que 

não fujam dos conflitos sob a falácia da neutralidade e lutar para clarificação de 

critérios precisos sobre meio ambiente e qualidade de vida, permitindo às pessoas 

colocarem-se com clareza e coerência em qualquer confrontação de interesses. 
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Portanto Guimarães (2007a), ressalta que a Educação Ambiental deve ser 

inserida no processo educacional, conduzindo discussões a respeito das 

problemáticas ambientais e as transformações que surgiram através das mudanças 

adquiridas pelo conhecimento, emergindo consequentemente novos valores e 

atitudes diante de uma realidade que será construída em uma sociedade mais 

equilibrada e justa, para isto, necessita-se de uma união envolvendo o pessoal e 

coletivo de educadores e educandos em todo processo educativo de transformação 

social. 

3.2 Políticas Públicas no Brasil e seu Impacto na E ducação Ambiental 

Segundo Frey (2000), na ciência política costuma-se distinguir três 

abordagens de acordo com os problemas de investigação levantados, tais como, o 

questionamento clássico que se refere ao sistema político como tal e pergunta pela 

ordem política certa ou verdadeira, em segundo, temos o questionamento político, 

propriamente dito, que se refere á análise das forças políticas cruciais no processo 

decisório e o terceiro quando as investigações podem ser direcionadas aos 

resultados que um determinado sistema político vem produzindo. 

A debilidade das instituições brasileiras, afirma Seibel (2005), encontra-se 

entre os fatores mais limitadores da eficácia das políticas publicas no Brasil, cuja 

expressão debilidade institucional tem sido recorrente na literatura da Ciência 

Política, sendo acentuada com o debate sobre a reforma do Estado e sua 

capacidade de regulação, bem como, sobre o papel e as funções da Administração 

pública num cenário globalizado e neoliberal.  

Afirmando ainda que as instituições públicas são frágeis em exercerem suas 

prerrogativas, em realizarem as funções para as quais foram social e politicamente 

constituídas e organizadas, enfim em tutelarem políticas de interesse público, 

destacando-se os partidos políticos, que se refletem nos limites das ações político-

administrativas diante de um quadro de relações sociais e políticas complexas e de 

uma cultura política autoritária, privatizadora das decisões e das esferas pública. 

De acordo com Silva e Melo (2008) a implementação de programas 

governamentais, no Brasil, é uma das variáveis centrais, para justificativa da falta de 
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sucesso em conseguir as metas estabelecidas nas políticas públicas, corresponde, 

portanto á execução de atividades, as quais permitam que ações obtenham 

objetivos definidos no processo de formulação das políticas, de acordo um 

diagnóstico prévio e um sistema adequado de informações, na fase de formulação 

são estabelecidas, não só as metas, mas também os recursos e o horizonte 

temporal da atividade de planejamento, ao definir esses dois parâmetros, pode 

medir a eficiência dos programas e seu grau de eficácia. 

No entanto, de acordo com Reescheinsky (2007), pode haver uma política 

social que tenha o meio ambiente como uma linha fundamental, entretanto nas 

atuais condições de miserabilidade de parte da população excluída da sociedade de 

consumo, tal política social apresenta-se absolutamente insuficiente, isso porque 

pobreza é forma de muitos, em oposição à opulência de poucos, não combina com 

proteção e preservação dos bens naturais esgotáveis. 

Justificando ainda que, ás condições de mudanças efetivas no âmbito do 

meio ambiente requer ações locais e gerais grandes projetos e atividades cotidianas, 

abordagens econômicas e culturais. Pois os grandes projetos ambientais de alto 

investimento financeiro funcionarão ou darão resultados mais abrangentes se 

coincidirem com mudanças de comportamentos de valores e de cultura. Alguns 

projetos governamentais só adquirem significados com a participação individual e 

coletiva, no intuito de as causas dos problemas que se pretende debelar. 

De acordo com Guimarães (2007b), atualmente a sociedade evidencia uma 

proposta de educação que reproduz uma nacionalidade instrumentalista de idéias 

dominantes da natureza sem inclusão social. Portanto, afirmando ainda que esse 

projeto educacional vivenciado possui uma abordagem fragmentada parcializa a 

realidade privilegiando certos setores sociais, tendo uma visão economista, sem se 

mostrar capaz de vencer a crise ambiental que se apresenta,favorecendo uma 

melhor qualidade ambiental para o planeta como um todo. 

Sobre o citado, a governança ambiental diz respeito á participação de todos e 

de cada um nas decisões que envolvem o meio ambiente, por intermédio de 

organizações civis e governamentais a fim de obter ampla e irrestrita adesão ao 

projeto de manter a integridade física (ESTY; IVANOVA, 2005). 
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3.3 Caracterizações da Problemática Política Nacion al de Saneamento no 

Brasil. 

Como resultado da Conferência em Mar Del Plata, o período 1981 – 1990 foi 

declarado como sendo a “Década Internacional do Abastecimento de Água e de 

Saneamento”, com o objetivo de proporcionar “abastecimento adequado de água 

segura e saneamento apropriado para todos, até o ano 1990 visando implantar o 

programa, aos Países da ONU foram solicitados a preparar seus planos de ação e 

estabelecer as metas em função das condições e disponibilidades locais. Entre os 

principais problemas relacionados com a degradação ambiental principalmente nas 

áreas urbanas, encontra-se o da ausência de serviços de saneamento, entendida 

não somente como um fenômeno isolado, sendo inserida no quadro das 

desigualdades sociais, destacando-se nos países em desenvolvimento, 

(HESPANHOL, 2006). 

Segundo dados do Ministério da Saúde (MS), 65% das internações 

hospitalares resultam da inadequação dos serviços e ações de saneamento, sendo 

a diarréia responsável, anualmente por 50 mil mortes de crianças, a maioria com 

menos de um ano de vida, Philippi (2005), é justamente nas periferias das cidades e 

nos pequenos aglomerados e nas regiões mais pobres que se concentram as 

populações não atendidas por serviços de saneamentos, afirma ainda que, para 

cada quatro dólares investidos em saneamento, economizam-se dez dólares em 

investimento na área de saúde. 

Existem milhões de pessoas adoecendo no Brasil porque não possuem 

condições mínimas de vida, tais como, água encanada, nem coleta e tratamento de 

esgoto, são comunidades que vivem com mananciais degradados pela quantidade 

de esgotos lançados nesses corpos d’água, deve existir no país uma Política 

Nacional de Saneamento direcionada a realidade local, pois com um povo de 

sociedade, cultura e geografia com heterogeneidade se faz necessário atender a 

cada comunidade de acordo com as suas múltiplas e diferentes realidades, 

contribuindo para uma melhor qualidade de vida, fazendo com que o cidadão 

brasileiro tenha direito a uma vida mais digna e segura sem tantos riscos de 

doenças.(PHILIPPI, 2005). 
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Quanto ao esgotamento sanitário e abastecimento de água no Brasil, de 

acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

comparando as áreas urbanas e rurais, exposto na Tabela a seguir: 

Tabela 1 –Moradores em Domicílios Particulares Perm anentes de Acordo com o Tipo 
de Abastecimento no Brasil.  

 

 

Característica do Domicilio 

Moradores em domicílios particulares permanentes  

Total  Situação do domicilio  

 Urbana  Rural  

Abastecimento de água  (%) (%) (%) 

Redeal  75,83 89,12 17,80 

Poço ou nascente (propriedade)  16,67 7,59 56,37 

Outra  1,48 0,99 3,62 

Não Canalizada  6,01 2,30 22,21 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico (2000). 

De acordo com o apresentado na tabela acima, enquanto 87% da população 

urbana têm acesso ao serviço de abastecimento de água, somente 17,8% da 

população rural não possui este serviço disponível.  

Constatando-se, portanto, em pesquisas realizadas em Consulta Nacional 

sobre Gestão do Saneamento e Meio Ambiente Urbano que a proliferação de 

doenças e epidemias se deve diretamente da má prestação de serviço de 

saneamento,de atendimento, sobretudo controle de vetores, provocando índices 

significativos de morbidade e mortalidade decorrente de doenças infecciosas e 

parasitarias (PHILIPPI, 2005). 

 

 



29 

Tabela 2 – Moradores em Domicílios Permanentes, Seg undo Tipo de Esgotamento 
Sanitário no Brasil.  

Características do 
Domicilio 

Moradores em Domicílios particulares permanentes  

Total  Situação do Domicílio  

               % Urbana %  Rural %  

Tinha banheiro ou 

Sanitário 

90,44 96,86 62,39 

Rede geral de esgoto 

ou pluvial 

44,38 53,83 3,07 

Fossa séptica  14,78 16,16 8,71 

Fossa rudimentar  25,02 21,48 40,60 

Vala 2,75 2,35 4,47 

Rio, lago ou mar  2,60 2,35 3,69 

Outro escoadouro  0,90 0,69 1,84 

Não tinha banheiro 

nem sanitário 

9,56 3,14 37,61 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico (2000).  

Segundo o Relatório sobre Desenvolvimento Humano (RDH) no Brasil mostra 

que onde quatro entre cinco casos de doenças têm como causa a contaminação da 

água e a falta de saneamento básico, na tabela abaixo podemos observar que 

9,56% da população brasileira, sendo 37,61% Rural, não possuem banheiro ou 

privadas em suas residências, e ainda que somente 3,07% da população rural tem 

como destino do esgoto adequado (PHILIPPI, 2005). 

3.4 Gestão da Água em Alguns Países 

Os autores Jacobi e Sinisgalli (2009), afirmam que a gestão da água em 

sistema hídricos rurais e indígenas visa regras sobre o direitos à água, formas de 

organização para distribuição da água e as tarefas de representações, forma de 

divisão da água e atividades de operação e manutenção, portanto entre os desafios 

da gestão integrada da água estão: assegurar o acesso da população á água, 

produzir alimentos,  reduzir a contaminação da água, proteger os ecossistemas, lidar 

com a disponibilidade da água, gerenciar riscos, conscientizar a sociedade e 

assegurar a colaboração entre os diversos de uso da água. 

No entanto, os sistemas hídricos enfrentam riscos cada vez maiores, não 

somente em relação às formas de gestão, mas também com a escassez da água, 
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além dos processos de contaminação que incapacitam a água para determinados 

usos, entre outros fatores. 

Quanto á gestão integrada da água, de acordo com é um processo que 
promove o desenvolvimento e o manejo coordenado da água, da terra e dos 
recursos afins, procurando maximizar os resultados econômicos e o bem-
estar social de modo equitativo, sem comprometer a sustentabilidade dos 
ecossistemas vitais. (JACOBI; SINISGALLI, 2009) 

A gestão da água na Bolívia apresenta grande participação dos seus 

usuários, principalmente no sistema de irrigação, pois os últimos registros relata que 

100% dos sistemas é gerido pelos usuários, como também quanto à água potável, a 

participação dos usuários é grande, sobretudo nos sistemas rurais e periurbanos, 

em termos de investimentos para descobrir fontes de água nas grandes cidades 

participam do diretório por meio de representantes eleitos, não existindo portanto 

empresas totalmente privadas responsáveis pelo serviço de água potável, segundo 

Iriarte e Núñez del Prado (2009). 

O Chile possui uma oferta de água estável, segundo Basalto (2009), porém a 

disponibilidade natural de água está abaixo da média mundial disponível para 

consumo humano, observando-se que a maior parte das políticas é estabelecida sob 

um cenário de recurso inesgotável, no entanto a disponibilidade de água entre as 

regiões reflete a desigualdade existente na distribuição do recurso no país. Em 

relação a qualidade da água, continua piorando, na maioria das vezes por causa das 

atividades produtivas, da crescente demanda e do mau uso, enquanto as normas 

não são postas em práticas.  

Por outro lado, o setor de saneamento no Chile é constituído pelo conjunto de 

entidades cujas funções se relacionam com os serviços de produção e distribuição 

de água potável, além da coleta e o manejo da água utilizada isto é, as empresas 

responsáveis pela prestação desses serviços e a Superintendencia de Servicios 

Sanitários (SISS). A população urbana em dezembro de 2007, contava com 99,9% 

de acesso a redes públicas de água potável e 95,2% no sistema de esgoto, 

revelando o crescimento que alcançou o setor de saneamento em relação aos 

países latino-americanos. 

A gestão de recursos hídricos na Inglaterra, a institucionalização é 

considerada complexa, pois as unidades são diversificadas, como também não 
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possuem clareza nas competências ou não são estritamente delimitadas. Existe um 

governo central, mas a regulação e responsabilidades são distribuídas em diferentes 

níveis de autoridades nos países, Escócia, Irlanda do Norte,Inglaterra e País de 

Gales( Reino Unido), porém foi criada a Lei das Águas em 2003, não encontra-se 

totalmente regulamentada, mas existe mudanças consideráveis no arcabouço 

institucional de gestão de serviços da água, Souza Júnior(2009). 

Na França, de acordo com Richard, Bouleau e Barone (2009), a água não é 

administrada baseada na sua posse, mas conforme seus usos. O sistema de 

Agências de Águas foi criado em 1964,formulou o principio o de gestão, criando seis 

grandes bacias.Em 2006, foi criada a Lei das Águas,reformou a organização 

institucional de gestão das águas no país. 

Quanto ao gerenciamento dos recursos hídricos na Holanda, os habitantes 

enfrentam sérios e diferentes problemas com as suas águas, desde inundações 

fluviais e locais,sistemas de esgoto sobrecarregados, água subterrânea com taxas 

elevadas de nutrientes, além de secas,sendo necessário haver abordagens novas 

para conseguir superar os desafios existentes atualmente, cujas funções e 

responsabilidades da gestão de recursos hídricos são divididas entre o governo 

nacional,autoridades das províncias e dos municípios e os comitês de 

água,(WARNER; SMITS; WINNUBST, 2009). 

No Brasil, as águas mesmo sendo consideradas um recurso natural, torna-se 

gerenciada por dois sistemas: o SINGERH – Sistema Nacional de Gerenciamento 

dos Recursos Hídricos, mais responsável pelo quantitativo, e o SISNAMA,Sistema 

Nacional do meio Ambiente,pelo qualitativo, com isto, causa dificuldades no 

gerenciamento necessitando de articulações entre os órgãos gestores.Os Estados 

reproduzem o modelo federal,existindo a falta deintegração entre os sistemas 

ambiental e hídrico, porém têm-se buscado mecanismos para harmonização entre 

os instrumentos de gestão previstos nas leis das duas políticas(OGATA, 2005). 

Como também, segundo o referido autor, são instrumento do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos: Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos – CNRH,Conselhos estaduais e distrital de recursos hídricos, comitês de 

bacia hidrográfica, agências de água, os órgãos públicos federais, estaduais 
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distritais e municipais,bem como, a Agencia Nacional de Águas – ANA, descrito na 

figura seguinte:   

Figura 2 – Esquema do Sistema Nacional de Gerenciam ento de Recursos Hídricos. 
BRASIL- SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURS OS 
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Fonte: Ogata (2005). 

3.5 Captação e Uso da Água da Chuva no Brasil e em Alguns Países 

O aproveitamento da água da chuva é uma prática difundida em várias partes 

do mundo. Em algumas regiões, a água da chuva é praticamente a única forma de 

se ter acesso à água. Uma das referências mais remotas ao uso da água da chuva 

se encontra em uma das inscrições mais antigas do mundo, conhecida como pedra 

Maobita, que foi encontrada no Oriente Médio e é datada de 850 a.C. Nela o rei 

Mescha dos Maobitas sugere que seja feita uma cisterna em cada casa para o 
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aproveitamento da água da chuva (TOMAZ, 1998, apud KOBIYAMA; CHECCHIA; 

SILVA, 2005). 

O autor supracitado afirma ainda que a água de chuva pode ser utilizada 

como manancial abastecedor, podendo ser armazenada em cacimbas ou cisternas, 

que em áreas secas se pode acumular água da época chuvosa para  a época de 

estiagem cm o propósito de garantir, pelo menos a água de beber após a devida 

desinfecção. 

No Quênia, devido ás grandes distâncias das fontes de água, as pessoas têm 

que se deslocar de forma precária na busca por água. Entretanto, o governo 

patrocinou a construção de cisternas domiciliares e coletivas, o que veio a minimizar 

o esforço da população na busca por água. Outro exemplo ocorre na Tailândia, 

aonde as precipitações anuais chegam a 1300mm e raramente chove na estação 

seca, assim uma ONG tem dado suporte financeiro para agricultores que queiram 

utilizar água da chuva (HANSEN, 1996, apud KOBIYAMA; CHECCHIA; SILVA, 

2005). 

Em Florianópolis num estudo realizado por Maestri (2003), em propriedades 

que utilizam água de chuva, os proprietários afirmaram que aproveitam a água da 

chuva, para reduzir os gastos com água e pelo bem do meio ambiente. A água da 

chuva é coletada do telhado das casas e destinada a lavagem de carros, irrigação, 

consumo e higiene dos animais e abastecimento de pequenas lagoas. Este sistema 

traz uma economia mensal em cerca de 50% na taxa de água.   

Segundo Kobiyama, Checchia e Silva (2005), um fator importante que dá 

maior valor à água de chuva, é o fato desta ser uma fonte de água doce que ainda 

não é passível de ser cobrada pelo seu uso, ao contrário das águas provenientes 

dos mananciais superficiais, que com a criação da Agência Nacional de Águas 

(ANA), poderão vir a ser regulamentadas e cobradas. 

De acordo com Sickmann (2011), a captação da água de chuva é uma 

maneira rápida de se obter um grande volume de água em um período de tempo 

bastante reduzido, e de razoável qualidade. Existem duas maneiras conhecidas de 

se captar: a primeira é aproveitando o teto da casa, e o segundo é revestindo o 
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subsolo de uma área de encosta com plástico e canalizando a água, pré-filtrada pelo 

solo, até uma caixa ou reservatório. A sua armazenagem poderá ser feita em uma 

caixa separada ou diretamente na cisterna ou ainda em cisternas secas e 

abandonadas, reaproveitando-as. 

3.6 A Escassez de Chuva no Semiárido Brasileiro 

O semiárido brasileiro é um dos maiores do planeta, tanto em extensão – 

cobre uma área de aproximadamente 900.000 km², englobando 11 estados – quanto 

em população: mais de 18 milhões de pessoas vivem nele (MALVEZZI, 2001; 

REBOUÇAS; BRAGA; TUNDISI, 2006). O clima é semiárido quando há baixa 

pluviometria, ou seja, acima de 300 milímetros e menos que 800 ao ano; muita 

irregularidade no regime das chuvas, altas temperaturas médias anuais, solos rasos, 

rios temporários e predominantemente o bioma Caatinga. 

Deve-se levar em conta que o semiárido brasileiro é um dos mais chuvosos 

do mundo, com uma pluviosidade entre 450 a 700 mm/ano, porém concentrada em 

poucos meses. A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 

em 1972, já constatava que no Nordeste chove em média 700 bilhões de metros 

cúbicos de água ano. No entanto, 97% desta chuva não permanece no sistema em 

virtude da evaporação e do escoamento superficial.  

Quanto às peculiaridades do semiárido, são diversos os critérios utilizados 

para caracterizá-los, porém tem sido a região onde incidem as secas prolongadas, e 

apresenta evapotranspiração potencial acima de 2000 mm; eventos hidrológicos 

extremos frequentes: secas e cheias, afirmando os pesquisadores que através da 

vulnerabilidade dessas áreas leva a necessidade de se estabelecer mecanismos de 

defesa e de comportamentos adequados a convivência permanente com as secas e 

inundações (VIEIRA; GODIMFILHO, 2006). 

Como a maioria dos Estados Nordestinos Pernambuco possui uma grande 

parte do seu território no semiárido, com precipitações médias anuais inferiores a 

800mm, insolação de mais de 2.800 horas por ano, fatores que, associados, 

resultam em uma evapotranspiração potencial maior do que as precipitações médias 

anuais,ou seja, um balanço hídrico negativo,(JORGE, 1999). 
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Contudo, Silveira e Cordeiro (2010) afirmam que o volume de água no 

semiárido não é escasso, porém muitas famílias não têm acesso digno á água, 

comprometendo a saúde dessas famílias, que no período de estiagem mulheres e 

crianças, são responsáveis pela água, obtendo-a em cacimbas e poços, concluindo 

que a insegurança hídrica no semiárido e mais um problema social e político, do que 

ambiental. 

3.7. Cisternas como Alternativas de Armazenamento d a Água  

O segredo de conviver com o semiárido é a produção e estocagem dos bens 

existentes em tempos chuvosos para poder viver melhor em tempos sem chuvas e o 

principal a ser estocado é a água, para isto, o Programa Um Milhão de Cisternas 

(P1MC) está presente em 44 municípios no semiárido, exercendo a função de 

articuladora e mobilizadora de atores locais (NEVES et al., 2010). Até dezembro de 

2007, o P1MC no seu conjunto contribuiu para a construção de 221.514 cisternas 

em 1.031 municípios, beneficiando um milhão de pessoas, totalizando 228.541 

famílias mobilizadas. 

Iniciado em julho de 2003, o P1MC vem desencadeando um movimento de 

articulação e de convivência sustentável com o ecossistema do semiárido, através 

do fortalecimento da sociedade civil, da mobilização, envolvimento e capacitação 

das famílias agricultoras e da zona rural, com uma proposta de educação 

processual. O objetivo do P1MC é beneficiar cerca de 5 milhões de pessoas em toda 

região semiárida, com água potável para beber e cozinhar, através das cisternas de 

placas.  

Os referidos autores afirmam ainda que, cada cisterna do P1MC armazena16 

mil litros de água, captada das chuvas, através de calhas instaladas nos telhado. A 

população fica independente e com a liberdade de escolher seus gestores públicos, 

melhor convivência com o semiárido, além de desfrutar de mais saúde e tempo para 

cuidar das crianças, e dos projetos de vida. São construídas por pedreiros das 

localidades, capacitados pelo P1MC e, pelas próprias famílias, que executam os 

serviços gerais de fabricação, que utilizada de forma adequada - abastece, por oito 

meses, uma família de cinco pessoas. 
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Segundo Galizonie e Ribeiro (2004), as escolhas de comunidades e famílias 

que irão receber as cisternas, são realizadas a partir de alguns critérios gerais pré-

definidos. Para as comunidades eles são os seguintes: índice de desenvolvimento 

humano, número de crianças e adolescentes em situações de risco e taxa de 

mortalidade infantil. Já os critérios gerais para a escolha das famílias são: número 

de crianças e adolescentes na escola, número de crianças de 0 a 6 anos, número de 

adultos com idade igual ou superior a 65 anos, mulheres chefes de família, e 

existência de deficientes físicos e mentais. 

Esta ação inovadora da política atual de socorro às populações atingidas 

pelos efeitos das secas foi o Programa Água na Escola. Em parceria com órgãos 

como a SUDENE e o Exército e com a participação do Ministério da Educação 

(MEC), este programa beneficiou cerca de 20 mil alunos de 881 escolas rurais do 

Nordeste, que passaram a contar com melhores condições sanitárias e de 

armazenamento de água.  

O Água na Escola instalou cisternas de 5 mil litros, área para armazenamento 

e preparação de merenda, dois sanitários e um lavatório, bomba manual e 

reservatório elevado de 250 litros, além de instalações hidráulico-sanitárias e fossa 

sumidouro. O projeto foi desenvolvido em 189 municípios, nos Estados de Alagoas, 

Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A 

SUDENE repassou R$ 2,16 milhões para a Água na Escola e o MEC contribuiu com 

R$ 2,64 milhões (SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO 

NORDESTE, 2003). 

De acordo com (NEVES et.al., 2010), o Programa de Construções de 

Cisternas, no semiárido,resultou em melhoria para saúde da população e refletiu no 

desempenho escolar das crianças. 
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Figura 3 – Fotografia de comemoração da comunidade pela conquista da água, 
brincando de ciranda ao redor da cisterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Neves (2010). 

Em estudo realizado por Yazizet et al.(1989), a análise do primeiro fluxo da 

água em cobertura de telha cerâmica e em de ferro galvanizado, na primeira 

amostra, a concentração de matéria orgânica e sólidos dissolvidos é maior, 

diminuindo na segunda, terceira, quarta e quinta amostras. Os coliformes 

termotolerantes, variaram de 4 a 41 NMP/100mL na primeira, estando ausentes na 

quarta e quinta amostras. Nos telhados cerâmicos, os valores, para coliformes fecais 

e totais foram 8 a 13 NMP/100 ml e 41 a 75 NMP/100mL. No telhado aço 

galvanizado, os coliformes termotolerantes foram 4-8 NMP/100mL e coliformes totais 

25-63 NMP/100mL. 

Conforme Cardoso, Silva e Pádua (2005), em muitos casos a qualidade da 

água captada é visivelmente superior às de outras fontes disponíveis, no que se 

refere à turbidez, cor e sabor, parâmetros passíveis de criar objeção imediata da 

água por parte dos consumidores. Certos cuidados durante a captação, 

armazenamento e consumo da água podem garantir a qualidade sanitária desta, 

como descarte da primeira chuva (que lava o telhado), desinfecção por cloro ou 

hipoclorito ou mesmo por fervura. Porém pouco se sabe sobre a qualidade química 

da água após certo período de armazenamento. Tendo em vista o pH relativamente 
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baixo da água de chuva, esta pode ser agressiva ao concreto e potencializar a 

liberação de metais como o alumínio, comprometendo sua qualidade. 

3.8 Qualidades das Águas Consumidas pelas Populaçõe s 

Nos meios técnicos o fluxo de qualidade é definido como o conjunto de 

características que definem o valor comercial do produto, de acordo com Sezerino e 

Bento (2005), a qualidade da água está relacionada diretamente com as 

características físico-químicas e biológicas necessárias á sua utilização direta e 

indiretamente nas atividades humanas, as quais englobam uso doméstico, industrial 

dessendentação de animais, preservação da fauna e flora, recreação, geração de 

energia elétrica, entre outros, no entanto, para cada atividade um padrão de 

qualidade da água é requerido pela legislação especifica. 

Do ponto de vista da saúde, afirmam ainda que as características de sanidade 

e qualidade não podem ser consideradas isoladamente, pois em alimento pode estar 

atendendo aos padrões de qualidade usualmente aceitos, por que esses padrões 

são relativos ás condições físicas e organolépticas e estar necessariamente 

inadequado, por conter agentes ou substâncias prejudiciais à saúde, não detectáveis 

pelos órgãos dos sentidos, existindo assim a necessidade de recursos laboratoriais 

para as devidas avaliações. 

De acordo com pesquisas realizadas em águas de abastecimento público, por 

Santos, André e Serafini (2009), afirmam que além dos aspectos microbiológicos, os 

parâmetros físicos químicos são essenciais na avaliação da qualidade da água, 

sendo necessário portanto o seu monitoramento para se obter um diagnostico de 

potabilidade.  

Quanto à qualidade da água consumida, segundo Riedel (2005), por ser um 

alimento de origem mineral, as suas características sanitárias constituem apenas um 

dos fatores que compõem o complexo problema dos alimentos em relação a 

sanidade dos consumidores, pois não é possível separar completamente de outros 

problemas  de qualidade, que de alguma forma acabam por influenciar  na saúde 

humana, podendo ocorrer  nos países onde á evolução sócio econômica  permite 
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que o consumidor se dê o luxo de exigir determinadas características do produto que 

vai adquirir. 

O controle da qualidade da água destinada a um fim específico possui como 

objetivo primordial a proteção da saúde humana, o mesmo fornece um diagnóstico 

acerca das condições da água em um determinado local permitindo a detecção de 

possíveis origens de poluição, caso não tenha sido detectada. Os países 

desenvolvidos apresentam indicadores de saúde que demonstram o controle das 

doenças de veiculação hídrica, através de ações de saúde pública e saneamento, 

segundo (SEZERINO; BENTO, 2005). 

Os referidos autores afirmam ainda, que é de relevante importância a 

manutenção das características da água através das ações direcionadas á 

preservação e manutenção dos recursos hídricos principalmente de forma natural no 

meio ambiente, tal como a conservação das matas ciliares, o tratamento dos 

esgotos domésticos e industriais, além do uso restrito de aditivos químicos na 

agricultura entre outros, portanto, o controle de qualidade da água, vincula-se 

indubitavelmente á proteção dos mananciais. 

3.9 Principais Doenças de Transmissão Hídrica. 

Devido à capacidade de dissolução e transporte das diversas formas de 

materiais, em suspensão, ou solução, segundo Branco, Azevedo e Tundisi (2006) a 

água representa o elemento ideal nas funções de limpeza dos ambientes, porém 

tornar-se ao mesmo tempo, o veiculo de inúmeras formas de substancias tóxicas ou 

de microrganismos patogênicos, atingindo o individuo, transmitindo uma série de 

estados mórbidos e, naturalmente indesejáveis. 

No entanto os microrganismos não se desenvolvem naturalmente nos corpos 

d’águas são introduzidos pelo homem contaminado, torna-se um circulo vicioso, 

onde os patogênicos introduzidos nos mananciais, retornam ao ambiente domiciliar, 

por meio do sistema de captação de água potável, contaminando a população 

(BRANCO; AZEVEDO; TUNDISE, 2006). 

Baseando-se em Souza (1983), a contaminação que está ocorrendo nos 

recursos hídricos ao longo dos anos, é causada, sobretudo pela falta de saneamento 
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básico, desenvolvimento industrial, crescimento demográfico e ocupação do solo de 

forma desordenada. A água destinada ao consumo humano e deve ser isenta de 

contaminantes químicos e biológicos, além de apresentar certos requisitos de ordem 

estética. Entre os biológicos os organismos patogênicos como bactérias, vírus, 

protozoários e helmintos, que veiculados pela água podem parasitar o organismo 

humano.  

De acordo com Silva (2008), a água pode atuar na saúde humana como fonte 

de contaminação, diretamente através da ingestão ou indiretamente através da 

ingestão na preparação de alimentos como, verdura crua, moluscos ou na higiene 

pessoal, nos processos industriais e por meios de águas recreacionais. 

No entanto, segundo Riedel (2005), na água a multiplicação de bactérias 

patogênicas em escala apreciável é muito duvidosa, devido a falta de nutrientes na 

mesma, porém Valim (2005) recomenda a proteção da água, com eliminação das 

possíveis causas contaminantes, bem como a filtração e desinfecção para reduzir a 

possibilidade de transmissão de patógenos. 

Conforme Sanchez (2007), doenças hídricas são as que água atua como 

veículo do agente infeccioso, cujos microrganismos patogênicos atingem a água 

através das excretas de pessoas ou outros seres infectados, causando problemas 

principalmente no aparelho gastrointestinal. As causadas por bactérias, são 

responsáveis por doenças como: as febre tifóide e paratifóide, salmoneloses, 

shigeloses, diarréias por E. coli, cólera e várias outras, as  por vírus são as 

gastroenterites, enteroviroses e hepatites, as por protozoários são amebíase, 

giardíase e cryptosporidiose, e as causadas por helmintos são esquistossomose e 

ascaridíase.  

Com base em dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 80% das 

doenças existentes nos países em desenvolvimento são ocasionados pela 

contaminação da água e alimentos, ocorrendo a cada ano cerca de 15 milhões de 

mortes direta ou indiretamente pela falta ou deficiência dos sistemas de 

abastecimento de água e falta de saneamento. Somente 30% da população mundial 

têm garantia de água tratada, os 70% dependem de outras fontes de abastecimento 

passíveis de contaminação.  
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O Brasil segundo Branco, Azevedo e Tundisi (2006), é um país em sua 

generalidade de alta incidência de doenças intestinais transmitidas pela água, sendo 

refletidas através de elevadas taxas de mortalidade, mais especificamente nas taxas 

de mortalidade infantil. 

O Conselho Nacional Americano de Sanidade Ambiental e Água Potável 

(1977) publicou uma relação de doenças associadas á água e seus efeitos adversos 

na saúde humana, cuja relação apresenta cem organismos patogênicos associados 

á água e cerca de cem efeitos diversos, somente 43% das pessoas em países 

emergentes e em desenvolvimento têm acesso à água potável (BRANCO; 

AZEVEDO; TUNDISI, 2006). 

Baseando-se nos autores supracitados, as doenças associadas á água 

podem distribuídas nas seguintes categorias: a) as que os organismos se 

desenvolvem na água, como a cólera, febre tifóide e disenteria; b) as produzidas por 

água contaminada, á partir de organismos que não se desenvolvem nas mesmas, 

exemplo a leishmaniose; c) as relacionadas a organismos cujos vetores se 

desenvolvem na água, temos a malária, dengue, febre amarela, filariose; d) as 

dispersadas pela água.  

Segundo Cunha (2004), ocorrerem doenças de veiculação hídrica, causadas 

por determinadas substâncias químicas orgânicas ou inorgânicas, presentes na 

água em concentrações superiores aos padrões para as águas de consumo 

humano. Essas substâncias podem existir naturalmente no manancial ou resultarem 

da poluição, tais como o saturnismo, provocado pelo excesso de chumbo na água e 

outras doenças de efeito a curto longo prazo.   

De acordo com Sezerino e Bento (2005), substâncias químicas como os 

nitratos, quando em grande quantidade nas águas, quando ingeridas, provocam uma 

doença chamada metahemoglobina infantil, que é letal para crianças, pois o nitrato 

se reduz a nitrito na corrente sanguínea, competindo com o oxigênio livre, tornando 

o sangue azul, além do alumínio que o seu acúmulo no homem tem sido associado 

ao aumento de casos de demência senil do tipo Alzheimer, como também a 

osteomalácia que é observada em humanos expostos ao alumínio. 
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Branco, Azevedo e Tundisi (2006) afirmam que os principais problemas de 

saúde humana  transmitidos  através da água contaminada e poluída, por bactérias 

e vírus, estão descritos na tabela seguinte: 

Tabela 3 – Principais Doenças Veiculadas por Água C ontaminada. 

DOENÇA 
AGENTE 

INFECCIOSO 
ORGANISMO SINTOMA 

Cólera  Vibriocholerae Bactéria Diarréia:vômito,perdas de 

líquido.  

Disenteria  Shigelladysinteriae Bactéria Infecção do cólon, 

diarréia e perda de 

sangue, dores 

abdominais intensas. 

Enterite  Clostridium 

perfingens 

Bactéria Inflamação do intestino, 

perda de apetite, diarréia 

dores abdominais. 

Febre tifoide  Salmonellatyphi Bactéria Dores de cabeça, perda 

de energia, febre, 

hemorragia dos 

intestinos,manchas na 

pele(posteriormente) 

Hepatite 

infecciosa 

Vírus da hepatite A Vírus Inflamação do 

fígado,vômitos,febre e 

náuseas,perda de apetite. 

Poliomielite  Vírus da pólio Vírus Febre,diarréia,dores 

musculares,paralisia e 

atrofia dos músculos 

Febre amarela  Aeydes sp. 

(transmissor) 

Vírus  Anemia 

Dengue  Aedes sp. 

(transmissor) 

Vírus Anemia 

Fonte: Branco, Azevedo e Tundisi (2006). 
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Os referidos autores consideram também como significantes as doenças 

adquiridas em águas contaminadas por protozoários e vermes, descritas na tabela 

seguinte 

Tabela 4 – Protozoários e vermes veiculados por águ a contaminada. 

DOENÇAS AGENTE INFECCIOSOS ORGANISMOS SINTOMAS 

Criptosporidiose  Cryptosparodium Protozoário Diarréias e dores que podem 

durar mais de vinte dias. 

Disenteria 

amebiana 

Entamoebahistolytica Protozoário Infeccão no cólon, diarreia, 

perda de sangue e dores 

abdominais. 

Malária  Anophels sp.(transmissor) Protozoário Febre alta, prostação 

Esquistossomose  Schitosoma sp. Verme Ataca o fígado, diarreia, 

fraqueza e dores abdominais. 

Ancilostomíase  Ancyslostoma sp. Verme Anemias, sintomas de 

bronquite. 

Fonte: Branco, Azevedo e Tundisi (2006). 

Na região rural de Palatina Paraná, de acordo com estudos efetuados em 

água de poços, por Viana et al. (2009), em nenhuma das 54 amostras analisadas 

foram obtidos resultados satisfatórios quanto à potabilidade,apesar das instruções 

sobre higienização nos poços houve redução dos coliformes, mas as amostras não 

atingiram os padrões de potabilidade, provocando com isto um perigo para a saúde 

publica, podendo causar diversas doenças. 

Coelho et. al. (2001), detectaram a presença de forma transmissíveis de 

enteroparasitas em água e em hortaliças consumidas cruas em comunidades 

escolares de Sorocaba, São Paulo, onde na água foram detectados os seguintes: 

Strangyloides estercoralis, Hymenolopis e Ancilostomídeos, sendo a forma larval a 

mais presente na pesquisa realizada na região. 
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3.10 Indicadores Microbiológicos de Qualidade de Ág ua 

As bactérias coliformes, são consideradas os indicadores universais de 

contaminação microbiológicos na água, são de fácil cultivo, geralmente estão 

associadas a organismos patogênicos intestinais, sendo bons indicadores de 

poluição fecal. Este grupo de bactérias é constituído principalmente pela Escherichia 

coli, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, 

Citrobacterinter mediume Klebsiella. Entretanto nem todos os coliformes são 

seguramente fecais, pois podem ter sua origem no solo ou em vegetais. Quanto aos 

coliformes fecais, comum ao homem e aos animais e também pouco exigentes 

quanto às condições de cultivo, são um grupo de bactérias indicador de 

contaminação fecal. O número elevado desses microrganismos em qualquer 

alimento indica que espécies enteropatogênicas podem também estar presentes no 

material examinado (NASCIMENTO, 1981). 

O emprego da Escherichia coli, como um indicador de contaminação de 

coliforme fecal presentes em água, foi proposto em 1892, uma vez que esse 

microrganismo é encontrado no conteúdo intestinal dos animais de sangue quente, 

portanto o indicador fecal deve sobre tudo preencher certos requisitos como: ter 

como habitat exclusivo dos animais de sangue quente; ocorrer em numero elevado 

nas fezes; apresentar alta resistência ao ambiente extra-enteral; haver técnicas 

rápidas simples e precisas para sua detecção e/ou contagem (DI BERNARDO, L.; DI 

BERNARDO, A.. CENTURIONE FILHO, 2002). 

Os referidos autores, afirmam ainda que a Escherichia coli é de relevante 

importância para a avaliação da eficiência dos processos de tratamento de esgoto, 

água e lodo das estações de tratamento de água e esgoto, indicando a presença de 

material fecal.Como também, a giárdia e o criptosporídio são organismos que tem 

sido associados a numerosos surtos de doenças gastrointestinais em vários países, 

representam o principal problema de saúde pública, por serem resistente à cloração. 

Não sendo, portanto, adotados como parâmetros microbiológicos. 

A classificação dos Coliformes, segundo Silva (1997 apud GEUSET et 

al.,2008), apresenta o grupo de Coliformes Totais que inclui as bactérias na forma 

de bastonetes Gram-negativos, não esporogênicos, aeróbios ou aeróbios 
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facultativos, capazes de fermentar a lactose com produção de gás, em 24 a 48 horas 

a 35ºC. Apresenta-se cerca de 20 espécies, dentre as quais se encontram bactérias 

originárias do trato intestinal de humanos e outros animais de sangue quente. Os 

Coliformes fecais ou termotolerantes são capazes de fermentar a lactose com 

produção de gás, em 24h a 44,5-45,5° C. 

Portanto, conforme Branco, Azevedo e Tundisi (2006), a pesquisa de 

bactérias do grupo coliforme,através do  Número Mais Provável (NMP) de bactérias 

coliformes, tem a pretensão de indicar a possível presença de seres patogênicos, de 

origem entérica, na água, em concentrações que possam causar a contaminação de 

pessoas que a utilizem, pesquisou-se então um tipo de microrganismo que atenda 

os seguintes itens: 

a) esteja obrigatoriamente presente, em quantidades elevadas, nos 

intestinos de todo o ser humano; 

b) não seja capaz de multiplicar-se no ambiente aquático, ou extra-intestinal, 

de modo que a sua presença não possa indicar outra origem; 

c) não seja nem muito mais nem muito menos resistente que os patogênicos 

ás ações de autodepuração ou de desinfecção da água, de maneira que a 

sua surgência e desaparecimento no manancial, como também na rede 

de água potável, seja contaminante com as dos seus eventuais 

patogênicos, revelando a eficácia da desinfecção praticada; 

d) seja identificada e contada em laboratórios de poucos recursos. 

No que diz respeito ás bactérias heterotróficas, as mesmas são consideradas 

indicadores de contaminação hídrica e englobam uma ampla variedade de espécies 

que para obter energia utilizam-se de (DBO) matéria orgânica carbonácea. Segundo 

a portaria 519 do Ministério da Saúde, a contagem de bactérias heterotróficas 

consiste na determinação da densidade de bactérias que são capazes de produzir 

unidades formadoras de colônia (UFC), na presença de compostos orgânicos 

contidos em meio de cultura apropriado, sob condições adequadas de incubação. 

De acordo com Sezerino e Bento (2005), a Comunidade fitoplanctônica pode 

ser considerada indicadora da qualidade da água, sobretudo em reservatórios, pois 

os organismos respondem rapidamente ás alterações ambientais decorrentes da 
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interferência antrópica ou natural. Podendo também ser utilizada como indicador de 

poluição por pesticidas ou metais pesados, como os grupos citados abaixo: 

a) grupo das que possui espécies potencialmente tóxicas, podendo causar 

mortandade de animais e com danos a saúde humana, afirmando que 

muitas espécies de algas e cianobactérias causam sérios problemas 

durante a captação, tratamento e distribuição de água, tais como: 

obstrução de filtros, produção de odor e cor na água entre outros. 

Produzem as chamadas cianotoxinas, as mais encontradas são as 

microcistinas encontradas em águas doces e apresentam efeito 

hepatotóxico, cujo monitoramento, no ponto de captação, segundo a 

portaria n°519/2000, deve obedecer a frequência men sal e o numero não 

exceder 10.000 celulas/mL e semanal quando o numero de 

cianobactérias exceder este valor. 

b) Quanto a comunidade zooplanctônica, é constituída por animais 

microscópicos que vivem em suspensão, sendo protozoários, rotíferos e 

os micro crustáceos cladóceras e copépodes os grupos dominantes no 

ambiente de água doce, são considerados necessários na manutenção do 

equilíbrio do ambiente aquático, atuando como reguladores da 

comunidade fitoplanctônica e na reciclagem de nutrientes. É avaliado 

como indicador da qualidade da água de lagos e reservatórios de diversos 

países, porém apesar de haver proposta para o emprego dessa 

comunidade, a maioria deles não é diretamente aplicável nos ambiente 

aquáticos tropicais, onde as espécies apresentam sensibilidades e 

ocorrências diferentes. 

3.11 Principais Parâmetros Físicos Químicos Utiliza dos na Caracterização 

da Qualidade da Água. 

O controle da qualidade da água, sob a responsabilidade dos órgãos públicos, 

está previsto na portaria nº 519, de 29 de dezembro de 2000, do Ministério da 

Saúde, estando inseridos no seu contesto 78 parâmetros que deve ser controlados e 

estabelecendo critérios para verificar a qualidade da água para consumo humano, 

fixando um valor máximo permissível (VMP) para cada parâmetro e que não pode 

ser ultrapassado.  
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De acordo com a referida portaria, a água potável deve ser isenta de 

substancia química prejudicial á saúde, adequada ao serviço doméstico, apresentar 

baixa agressividade e dureza, ser esteticamente agradável, ter baixa turbidez, cor 

sabor e odor, ausência de microrganismos e baixos teores de sólidos em 

suspensão, pois “entende-se por água potável aquela destinada ao consumo 

humano, cujos parâmetros microbiológicos, físicos e químicos e radioativos atendem 

ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos á saúde. 

Segundo Sezerino e Bento (2005), além dos riscos biológicos associados à 

utilização da água, existem também os riscos das substâncias ou elementos 

químicos que podem ser encontrados na mesma, como os metais pesados, que são 

oriundos principalmente de despejos industriais, atividades mineradoras, garimpo e 

agricultura, como também outros micropoluentes inorgânicos de importância em 

termos de saúde publica, tais como os cianetos e o flúor, entre outros, quando 

ingeridos através da água, podem causar problemas mais sérios do que as 

substancias orgânicas, pois estes não são degradados por processos naturais. 

No entanto, alguns materiais orgânicos são resistentes quanto a degradação 

biológica, não integrando os ciclos biogeoquímicos, acumulando-se num ponto do 

ciclo. Como os defensivos agrícolas, alguns detergentes e um grande número de 

produtos químicos, mesmo em condições reduzidas de concentrações, estão 

associados a problemas de toxidade. 

Os principais parâmetros físico-químicos utilizados na caracterização da 

qualidade da água, são os seguintes relacionados: 

A) Relacionado as Variáveis Físicas 

• Coloração 

A cor de uma amostra de água está associada ao grau de redução de 

intensidade que a luz sofre ao atravessá-la (e esta redução dá-se por absorção de 

parte da radiação eletromagnética), devido à presença de sólidos dissolvidos, 

principalmente material em estado coloidal orgânico e inorgânico. Dentre os colóide 

orgânicos pode-se mencionar os ácidos húmico e fúlvico, substâncias naturais 

resultantes da decomposição parcial de compostos orgânicos presentes em folhas, 
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dentre outros substratos. Como também os esgotos sanitários se caracterizam por 

apresentarem predominantemente matérias em estado coloidal, além de diversos 

efluentes industriais contendo tanino, (efluentes de curtumes, por exemplo), anilinas 

(efluentes de indústrias têxteis, indústrias de pigmentos, etc.), lignina e celulose 

(efluentes de industrias de celulose e papel, da madeira, etc.). O problema maior de 

coloração na água, em geral, é considerado o estético já que causa um efeito de 

repulsa aos consumidores. 

• Temperatura  

A temperatura indica a intensidade de calor, a mesma desempenha um papel 

principal de controle no meio aquático, condicionando as influências de uma série de 

parâmetros físico-químicos, Geralmente a medida que a temperatura aumenta, de 0 

a 30ºC, a viscosidade, tensão superficial, compressibilidade, calor especifico, 

constante de ionização e calor latente de vaporização diminuem, enquanto a 

condutividade térmica e a pressão de vapor aumentam as solubilidades com a 

elevação da temperatura.  

Os organismos aquáticos possuem limites de tolerância térmica superior e 

inferior, temperaturas ótimas para crescimento, temperatura preferida em gradientes 

térmicos e limitações de temperatura para migração, desova e incubação do ovo. 

• Potencial HidrogênioIônico - pH 

Expressa o equilíbrio entre íons H+ e íons OH+. As maiores mudanças de 

acordo com esse indicador, nas coleções de água, são provocadas por despejos 

industriais.Os seres aquáticos geralmente adaptados a uma neutralidade , ocorrendo 

alteração no pH na água onde vivem, pode haver desaparecimento de espécies, 

segundo(DERISIO, 2007), quanto aos padrões de Potabilidade a vigilância sanitária, 

estabelece o  pH na faixa de 6,0 a 9,5.  

• Frações de Sólidos  

Denomina-se por sólidos nas águas, toda matéria que permanece como 

resíduo, após evaporação, secagem ou calcinação da amostra a uma temperatura 

preestabelecida durante um tempo fixado. Em linhas gerais, as operações de 
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secagem, calcinação e filtração são as que definem as diversas frações de sólidos 

presentes na água (sólidos totais, em suspensão, dissolvidos, fixos e voláteis). Os 

métodos empregados para a determinação de sólidos são gravimétricos (utilizando-

se balança analítica ou e precisão). 

Nos estudos de controle de poluição das águas e principalmente nos estudos 

de caracterização de esgotos sanitários e de efluentes industriais, as determinações 

dos níveis de concentração das diversas frações de sólidos resultam em um quadro 

geral da distribuição das partículas com relação ao tamanho (sólidos em suspensão 

e dissolvidos) e com relação á natureza (fixos ou minerais e voláteis ou orgânicos). 

B) Relacionado às Variáveis Químicas 

• Cloretos 

O cloreto é o ânion Cl- que se apresenta nas águas subterrâneas através de 

solos e rochas. Nas águas superficiais são considerados fontes importantes as 

descargas de esgotos sanitários, sendo que cada individuo elimina através da urina 

aproximadamente 6g diariamente, o que faz com que os esgotos apresentem 

concentrações de cloreto que ultrapasse a 15mg/L . Diversos são os efluentes 

industriais que apresentam concentrações de cloreto elevadas como da indústria do 

petróleo, algumas indústrias farmacêuticas, curtumes e outras.  

Nas regiões costeiras, através da denominada intrusão da língua salina, são 

encontradas águas com níveis altos e cloreto. Nas águas tratadas, a adição de cloro 

puro ou em solução leva a uma elevação do nível de cloreto, resultante das reações 

de dissociação do cloro na água. 

Para as águas de abastecimento público, a concentração de cloreto constitui-

se em padrão de potabilidade, segundo a Portaria nº 519 do Ministério da Saúde. O 

cloreto provoca sabor salgado na água, sendo o cloreto de sódio o mais restritivo por 

provocar sabor em concentração da ordem de 250mg/L, valor este que é tomado 

como padrão de potabilidade. Embora hajam populações árabes que são adaptadas 

no uso a água com 2.000 mg/L de cloreto, possuem também efeitos laxativos, 

quando consumidos em grande quantidade.   



50 

• Condutividade  

A condutividade é a expressão numérica da capacidade de uma água 

conduzir a corrente elétrica. Depende das concentrações iônicas e da temperatura e 

indica a quantidade de sais existentes na coluna d’água, logo representa uma 

mediada indireta da concentração e poluentes. Geralmente níveis superiores a 

100nS/cm indicam ambientes impactados. 

• Série de Nitrogênio  – (amônia, nitrato, nitrito e nitrogênio orgânico)  

São diversas as fontes de nitrogênio nas águas naturais. Os esgotos 

sanitários constituem as principais fontes, lançando nas águas nitrogênio orgânico 

devido a presença de proteínas e nitrogênio amoniacal, e a hidrolise sofrida pela 

uréia na água.  

Alguns efluentes industriais também concorrem para as descargas de 

nitrogênio orgânico e amoniacal nas águas, como algumas indústrias químicas, 

petroquímicas, siderúrgicas, farmacêuticas, de conservas alimentícias, matadouros, 

frigoríficos e curtumes. 

Além da atmosfera que é outra importante fonte devido a diversos 

mecanismos, como a fixação biológica desempenhada por bactérias e algas, que 

incorporam o nitrogênio atmosférico em seus tecidos, contribuindo para a presença 

de nitrogênio orgânico na água; a fixação química, reação que depende da presença 

da luz, concorre para as presenças de amônia e nitratos nas águas. As lavagens da 

atmosfera poluída pelas águas pluviais concorre para as presenças de partículas 

contendo nitrogênio bem como para a dissolução de amônia e nitratos.Tanto a área 

agrícola como urbana contribuem para as diversa formas de nitrogênio na natureza . 

Portanto, o nitrogênio pode ser encontrado nas águas nas formas de 

nitrogênio orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato. Podendo associar o tempo da 

poluição com a relação entre as formas de nitrogênio, ou seja, se for coletada uma 

amostra de um rio poluído e as análises demonstrarem predominância do nitrogênio 

orgânico e amoniacal significa que o foco da poluição se encontra próximo, se 

prevalecer nitrito e nitrato é o contrario significa que as descargas de esgotos se 

encontram distantes. 
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Como também o nitrogênio é considerado um macronutriente para todos os 

seres vivos e quando lançado nos corpos d´água podem provocar o 

desenvolvimento em grande quantidade de algas – a eutrofização – comprometendo 

a qualidade da água. 

No que se refere aos nitratos, os mesmo são considerados tóxicos, por isto, 

fazem parte do padrão de potabilidade, sendo 10 mgNO3
-/L o valor Máximo 

permitido para a água potável. 

O nitrogênio amoniacal é padrão de emissão de esgotos e de classificação 

das águas naturais de acordo com a resolução Nº 357 do CONAMA/2005. A amônia 

é um tóxico bastante restrito à vida dos peixes, sendo que muitas espécies não 

suportam concentrações acima de 5mg/Ls Provoca consumo de Oxigênio dissolvido 

das águas naturais, devido a essa característica, a concentração de nitrogênio 

amoniacal é importante parâmetro de classificação das águas naturais e utilizado na 

constituição de índices de qualidade das águas. 

O Nitrato é considerado como padrão de potabilidade, cujo valor máximo 

permitido é de 10mgN/L, de acordo com a legislação vigente. 

Os parâmetros físico-químicos estudados são baseados no Ministério da 

Saúde,os mesmos encontram-se na tabela a seguir: 
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Tabela 5 – Padrão de Aceitação para Consumo Humano dos Parâmetros Estudados. 
PARÂMETRO UNIDADE DE MEDIDA PADRÃO 

Alcalinidade mg/L - 

Carbonatos mg/L - 

Cloreto mg/l 250 

Cloro mg/L - 

CO2 livre PPM - 

Condutividade µS - 

Cor Aparente uH(1) 15 

Dureza mg/L 500 

Gosto -  Não objetivável (2) 

Odor  - Não objetivável (2) 

pH - 6,0 a 9,5 

Temperatura ºC - 

Nitrato(como N) mg/L 10 

Nitrito(como N) mg/L 1 

Sólidos Dissolvidos 

Totais 

mg/L 1.000 

Fonte: BRASIL (2005). 

3.12 Legislações Brasileiras Relativas à Potabilida de da Água 

De acordo com a (OMS, 1977), para organizar programas eficazes de 

vigilância de água potável se requer leis, regulamentos e políticas apropriadas, 

porém, e notório que muitos países necessitam dessa legislação básica e que a 

maior parte das legislações existentes estão ultrapassadas, necessitando, pois 

adequar - se as necessidades locais. 

A evolução político-legal brasileira referente a gestão de recursos hídricos, 

começou a se desenvolver a partir de 1907, com a publicação do Código das Águas, 

que tinha como atribuições o controle da energia elétrica, do regime hidrológico 

nacional e a fiscalização e no uso e aproveitamento das águas, (MEDINA, 2005). 

Além deste marco histórico para os recursos hídricos nacionais, a 

necessidade de se tomar medidas que visem proteger e preservar os recursos 
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hídricos, aliado a uma maior conscientização por parte dos nossos governantes na 

questão da preservação do meio ambiente, levou a alguns municípios a criarem e 

aprovarem suas leis (KOBIYAMA; CHECCHIA; SILVA, 2005). 

Foi elaborada então a lei que rege todas as atividades dos recursos hídricos 

no Brasil com a criação da ANA- Agência Nacional das Águas, através da Lei n° 

9984, 17/07/2000, - Capítulo I. 

Art.1°: Cria a Agência Nacional da Água, que estabe lece regras para a sua 

atuação, estrutura administrativa e suas fontes de recursos. 

- Capítulo II 

Art. 4°: IV: outorgar por intermédio de autorização , o direito de uso de recursos 

hídricos em corpos de água de domínio da união. 

Em nível municipal a Cidade de São Paulo, se destacou pela iniciativa em 

elaborar uma lei (Lei n° 13.276, 04/01/2002) que re gulamenta a drenagem adequada 

das águas pluviais, através da execução de reservatórios para águas coletadas na 

chuva por coberturas e pavimentos nos lotes, edificados ou não, que tenham área 

impermeabilizada superior a 500m2. Sendo importante por evitar a contaminação 

dos lençóis freáticos e podendo ser adotada nos demais estados do país. 

Lei n° 13.276, 04/01/2002 – Município de São Paulo:  Torna obrigatório a 

execução de reservatórios para águas coletadas por coberturas e pavimentos nos 

lotes, edificados ou não, que tenham área impermeabilizada superior a 500m2. 

Art. 2°: A água contida pelo reservatório deverá se r preferencialmente infiltrar-se 

no solo, podendo ser despejada na rede pública de drenagem após uma 

hora de chuva ou ser conduzida para outro reservatório para ser utilizada 

para finalidades não potáveis. 

No Brasil, a promulgação da Lei Federal n° 9.433, d e janeiro de 1997, que 

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos, foi de grande importância para o controle das águas no País. De 

acordo da União, o Estado de Pernambuco, baseado na Constituição Estadual, 

sancionou as leis n° 11.426 e 11.427, que dispõem s obre a Política e o Plano 
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Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos e dá outras providências sobre a conservação e Proteção das 

águas subterrâneas. 

Com relação à qualidade microbiológica e físico-química das águas, o padrão 

se baseia na Portaria nº 518/GM de 25 de março de 2004 (BRASIL, 2004), que 

estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância 

da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

Está disposto no Capítulo III, Art. 5°, § 2, que é de responsabilidade do 

Ministério da Saúde, estabelecer as referências laboratoriais nacionais e regionais, 

para dar suporte às ações de maior complexidade na vigilância da qualidade da 

água para consumo humano. 

Ao tratar sobre o responsável por solução alternativa de abastecimento de 

água, nos termos do inciso XII do artigo 7 da Norma, incumbe a este a 

responsabilidade em:  

I. requerer, junto à autoridade de saúde pública, autorização para o 

fornecimento de água apresentando laudo sobre a análise da água a ser 

fornecida, incluindo os parâmetros de qualidade previstos nesta Portaria 

definidos por critério da referida autoridade;  

II. operar e manter solução alternativa que forneça água potável em 

conformidade com as normas técnicas aplicáveis, publicadas pela ABNT 

- Associação Brasileira de Normas Técnicas, e com outras normas e 

legislações pertinentes. 

Com relação à potabilidade, o Capítulo IV, no Art. 11°, portaria 357 da 

ANVISA, afirma que a água potável deve estar em conformidade com o padrão 

microbiológico que vem a ser a ausência de coliformes totais e termotolerantes em 

100 mL de água. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Caracterização da Área de Estudo 

O estudo realizou-se presente na zona rural e urbana do Município de São 

João, no agreste meridional de Pernambuco, cujo mapa encontra-se no anexo, 

localizada distante 240 km da capital Recife, possui aproximadamente 21.886 

habitantes, com uma área de 244,437 Km2, com 716m de altitude, coordenadas 

geográficas latitude 08° 52’ 32’’ e longitude 36º 2 2’ 00’’. Possui um clima quente e 

úmido, limitando-se com os seguintes municípios: ao norte, Jupi e Jucati; Sul, 

Palmeirina; Leste, Angelim; Oeste, Garanhuns (Figura 4). 

Figura 4 – Fotografia aérea do Município de São Joã o – PE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2010). 

Devido á escassez de água no semiárido pernambucano, existe a 

necessidade maior da busca por alternativas do uso dos recursos hídricos, sendo 

assim foi selecionado o referido município nessa região, onde o abastecimento com 

quantidade e qualidade nas escolas públicas torna-se precário visando, pois uma 

avaliação nas mesmas foi realizado esse trabalho, como também, em paralelo, 

ações de sensibilização para a melhoria da problemática detectada. 
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4.2 Público Alvo  

As escolas no município em estudo abrange um total de 41, sendo 40 da rede 

municipal e uma da rede estadual, foram selecionadas de acordo com a sua 

localização, de forma aleatória, sendo pesquisadas seis localizadas na zona rural e 

cinco localizadas na zona urbana do município, a fim de ser efetuado um estudo 

comparativo da qualidade da água utilizada nas mesmas. 

A população envolvida na pesquisa foi composta por alunos, professores, pais 

e funcionários das escolas, todos que participam de forma direta do processo 

educativo e utilizam a água fornecida nas escolas. 

4.3 Caracterizações das Escolas 

As escolas públicas estudadas no município de São João, foram selecionadas 

e identificadas através de numeração, seguindo uma ordem crescente. 

As escolas possuem uma quantidade de aluno diferenciada, a pesquisa 

abrangeu um total de 3.782 alunos, sendo que a escola com maior índice de alunos 

possui 1800 e a com menor índice possui 38 alunos. 

A tabela abaixo demonstra a forma de recebimento, armazenamento e 

tratamento da água captada, nas escolas públicas, na zona rural e urbana do 

município de São João, bem como o número de alunos matriculados nas mesmas. 
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Tabela 6 – Descrição da Utilização da Água nas Esco las Estudadas  
Nº da 

escola  

Nº 

ALUNOS 

FORMA DE 

DISTRIBUIÇÃO 

ARMAZENAMENTO  TRATAMENTO 

DE ÁGUA 

LOCALIDADE  

1 110 Abastecimento 

público/caminhão-

pipa 

Cisterna Filtro caseiro Zona urbana 

2 286 Abastecimento 

público/barragem 

Cisterna Filtro caseiro Zona urbana 

3 652 Abastecimento 

público/caminhão-

pipa/barragem 

Cisterna Nenhum  Zona urbana 

4 488 Abastecimento 

público/carro 

pipa/barragem 

Cisterna Nenhum  Zona urbana 

5 200 Abastecimento 

público/caminhão- 

pipa 

Cisterna Nenhum  Zona urbana 

6 1800 Abastecimento 

público 

Cisterna Filtro central Zona urbana 

7 50 Caminhão-pipa Cisterna Filtro caseiro Zona rural  

8 36 Caminhão-pipa/água 

de chuva 

Cisterna Nenhum  Zona rural 

9 38 Caminhão-pipa Cisterna Filtro caseiro Zona rural 

10 82 Caminhão-pipa Cisterna Filtro caseiro Zona rural 

11 40 Caminhão-pipa Cisterna Nenhum  Zona rural 

Fonte:Autora (2010). 

Após as escolas serem selecionadas aleatoriamente, foram realizadas as 

visitas onde se caracterizou os tipos de usos da água pela comunidade escolar em 

estudo, sendo isto pesquisado através de entrevistas e observações locais. 

Nas entrevistas, com perguntas apresentadas em anexo, foi verificado através 

de questionários com perguntas fechadas. 
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4.4 Coletas das Amostras 

A determinação do ponto de coleta foi estabelecida no respectivo local do 

consumo direto da água pelos usuários, os quais foram: filtro de plástico e de 

cerâmica, jarra de cerâmica e bebedouro. 

A coleta foi baseada na metodologia estabelecida por Adolfo Lutz (1985), 

através de bolsas adequadas esterilizadas para coletas de amostras SOL/LIQ estéril 

540 mL (114X229MM)C/500, da INLAB. Sendo efetuado, no momento da coleta a 

verificação do pH e Temperatura, em seguida, identificadas,acondicionadas sob 

refrigeração em caixa isotérmica com gelo reciclável e  conduzidas ao laboratório 

LAMEN – Laboratório de Análises de Alimentos e Água, em menos de 24 horas,  

onde foram efetuados os seguintes exames microbiológicos: Coliformes Totais e 

Coliformes Termotolerantes, como também os ensaios físico-químicos.   

As coletas das amostras para ensaios microbiológicos foram efetuadas sob 

condições, tais que as amostras não correram riscos de contaminação cruzada por 

microrganismos, quer no momento da coleta, quer no momento que precedeu a 

realização dos mesmos. 

Além das coletas adequadas para realização dos ensaios físico-químicos 

como: cloro, cloretos, durezas, condutividade, nitrato, nitrito, alcalinidades, 

carbonatos e bicarbonatos, sólidos dissolvidos totais e os sensoriais, a fim de serem 

avaliados os padrões de potabilidade das mesmas. 

As atividades desenvolvidas no trabalho estão inseridas no fluxograma a 

seguir: 
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Figura 5 – Fluxograma das Atividades Desenvolvidas na Pesquisa 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autora (2009). 

4.5 Preparações dos Meios de Cultura  

Foi utilizada nas amostras, na efetuação dos ensaios, a técnica de tubos 

múltiplos, recomendada pelo Sthandard... (2001), onde foram utilizados os meios de 

cultura descritos a seguir: 

SELEÇÃO DAS 
ESCOLAS 

 

REGISTRO DAS 
AMOSTRAS 

REALIZAÇÃO DOS 
ENSAIOS 

ENSAIOS 
MICROBIOLÓGICOS:  

- COLIFORMES A 35°C 
- COLIFORMES A 45°C 

 

ENSAIOS FISÍCOS-
QUÍMICOS E OUTROS:  

PALESTRAS, PEÇAS 
TEATRAIS, FILMES E 

FOLDERES 

-TEMPERATURA 
- pH 
-ODOR 
-GOSTO 
- SÓLIDOS TOTAIS 
- CLORO RESIDUAL LIVRE 
- CONDUTIVIDADE 
- ALCALINIDADES 
- CLORETOS 
- BICARBONATOS 
- DUREZAS 
- NITRATO 
- NITRITO 
- CARBONATOS 
 

ATIVIDADE DE SENSIBILIZAÇÃO 

COLETAS 
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• Caldo Lauril Sulfato de Sódio Simples 

Pesar o Caldo EC de acordo com o volume de meio a ser preparado, de 

acordo com o volume de meio a ser preparado, respeitando a proporção indicada 

pelo fabricante. Transferir para recipiente adequado e adicionar o volume de água 

destilada/deionizada correspondente. Aquecer até completa dissolução. Verificar a 

necessidade de ajuste de pH,conforme norma especificação do laboratório. Distribuir 

volumes de 10 mL em tubos de ensaio contendo tubos de Durhan invertidos. 

Autoclavar a 121ºC por 15 minutos. pH 6,8.  

• Caldo Lauril Sulfato de Sódio Concentração Dupla  

Seguir o procedimento do caldo simples do item anterior,dobrando a 

quantidade dos ingredientes para o mesmo volume de água.  

• Caldo Verde Brilhante Bile Lactose 2%  

Pesar o Caldo Verde brilhante Bile Lactose 2%, de acordo com o volume de 

meio a ser preparado,respeitando a proporção indicada pelo fabricante. Transferir 

para recipiente adequado e adicionar o volume de água destilada/deionizada 

correspondente. Agitar até completa dissolução. Verificar a necessidade de ajuste 

de pH,conforme norma especificação do laboratório. 

Distribuir volumes de 10 mL em tubos de ensaio com tubos de Durhan 

invertidos. Autoclavar a 121ºC por 15 minutos. pH 7,4.  

• Caldo Escherichia Coli (EC) 

Pesar o Caldo EC de acordo com o volume de meio a ser preparado, de 

acordo com o volume de meio a ser preparado, respeitando a proporção indicada 

pelo fabricante. Transferir para recipiente adequado e adicionar o volume de água 

destilada/deionizada correspondente. Aquecer até completa dissolução. Verificar a 

necessidade de ajuste de pH,conforme norma especificação do laboratório.  
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Distribuir volumes de 10 mL em tubos de ensaio previamente preparados com 

tubos de Durhan invertidos. Identificar e datar. Autoclavar a 121ºC por 15 minutos. 

pH 6,9. 

• Solução Salina Peptonada 0,1%  

Pesar separadamente para preparar a solução, os seguintes componentes: 

Cloreto de sódio 8,5 g; Peptona 1,0 g; água destilada/deionizada 1000 mL; pH 7,0. 

Transferir para recipiente adequado. Agitar com auxílio de bastão de vidro até 

dissolução. Verificar a necessidade de ajuste de pH, conforme norma especificação 

do laboratório. Distribuir de forma a garantir o volume desejado após a autoclavação. 

Identificar e datar. Autoclavar a 121ºC por 15 minutos. Armazenar adequadamente. 

4.6 Descrição dos Exames Microbiológicos  

A metodologia dos exames microbiológicos e os padrões utilizados foram 

baseados no Sthandard... (2001), Ministério da Saúde: Portaria nº 518, de 25 de 

março de 2004.  

4.6.1 Número mais Provável de Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes 

4.6.1.1 Objetivos: Estabelecer procedimento para a determinação do Número Mais 

Provável de Coliformes Totais e Termotolerantes em água. Aplica-se a amostras de 

água, devendo ser utilizada quando o limite máximo tolerado for inferior a 100 

NMP/g ou mL. 

4.6.1.2 Fundamentos 

-Prova Presuntiva : Baseia-se na inoculação da amostra em Caldo Lauril 

Sulfato de Sódio, em que a presença de Coliformes é evidenciada pela formação de 

gás nos tubos de Durhan, produzido pela fermentação da lactose contida no meio. O 

Caldo Lauril Sulfato de Sódio apresenta, em sua composição, uma mistura de 

fosfatos que lhe confere um poder tamponante, impedindo a sua acidificação. A 

seletividade do meio se deve à presença do lauril sulfato de sódio, um agente 

surfactante aniônico que atua na membrana citoplasmática de microrganismos Gram 

positivos, inibindo o seu crescimento. 
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-Prova Confirmativa para Coliformes Totais : A confirmação da presença de 

Coliformes Totais é feita por meio da inoculação dos tubos positivos para a 

fermentação de lactose em Caldo Verde Brilhante Bile Lactose 2% e posterior 

incubação a 36 ± 1ºC.  A presença de gás nos tubos de Durhan do Caldo Verde 

Brilhante evidencia a fermentação da lactose presente no meio. 

O Caldo Verde Brilhante Bile Lactose 2% apresenta, em sua composição, bile 

bovina e um corante derivado do trifenilmetano (verde brilhante), responsáveis pela 

inibição dos microrganismos Gram positivos. 

- Prova Confirmativa para Coliformes Termotolerante s: A confirmação da 

presença de Coliformes Termotolerantes é feita por meio da inoculação em caldo 

EC, com incubação em temperatura seletiva de 45 ± 0,2ºC a partir dos tubos 

positivos obtidos na prova presuntiva. A presença de gás nos tubos de Durhan 

evidencia a fermentação da lactose presente no meio. 

O caldo EC apresenta em sua composição uma mistura de fosfatos que lhe 

confere um poder tamponante, impedindo a sua acidificação. A seletividade do meio 

se deve à presença de sais biliares, responsáveis pela inibição dos microrganismos 

Gram positivos. 

4.6.2 Meios de cultura e materiais 

Materiais:  

• Vidrarias e demais insumos básicos obrigatórios em laboratórios de 

microbiologia. 

Meios de Cultura : 

� Caldo Lauril Sulfato de Sódio Concentração Simples;  

� Caldo Lauril Sulfato de Sódio Concentração Dupla; 

� Caldo Verde Brilhante Bile Lactose 2%;  

� Caldo Escherichia Coli (EC); 

� Solução Salina Peptonada 0,1%. 
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4.6.3 Procedimentos 

4.6.3.1 Prova Presuntiva 

Inoculação 

Diretamente da amostra (100), inocular volumes de 10mL em uma série de 3 

tubos contendo Caldo Lauril Sulfato de Sódio em Concentração Dupla e1mL em 

série de 3 tubos em concentração  simples. Transferir também 1 mL da amostra para 

tubo contendo Solução Salina Peptonada 0,1% de forma a obter a diluição 10 -1. A 

partir da diluição10 -1, efetuar as demais diluições desejadas em Solução Salina 

Peptonada 0,1%. A seguir, inocular volumes de 1 mL da diluição 10-1 na segunda 

série de 3 tubos contendo Caldo Lauril Sulfato de Sódio em Concentração Simples. 

Inocular 1 mL da diluição 10-2 na terceira série de 3 tubos. Havendo necessidade, 

outras diluições decimais poderão ser inoculadas em séries de 3 tubos. 

Incubação:  Incubar os tubos a 36 ± 1ºC por 24 a 48 horas. 

Leitura:  A suspeita de Coliformes Totais é indicada pela formação de gás nos 

tubos de Durhan (mínimo 1/10 do volume total) ou efervescência quando agitado 

gentilmente. Anotar o número de tubos positivos em cada série de diluição.  

Observação : A leitura pode ser feita após 24 horas de incubação, porém, só 

serão válidos os resultados positivos. Os tubos que apresentarem resultado negativo 

deverão ser reincubados por mais 24 horas. 

4.6.3.2 Prova confirmativa 

Coliformes Totais  

Inoculação:  Repicar cada tubo positivo de Caldo Lauril Sulfato de sódio 

obtido na prova presuntiva, para tubo contendo Caldo Verde Brilhante Bile 2% 

lactose. 

Incubação: Incubar os tubos a 36 ± 1°C por 24 a 48 horas. 



64 

Leitura : A presença de Coliformes Totais é confirmada pela formação de gás 

(mínimo 1/10 do volume total do tubo de Durhan) ou efervescência quando agitado 

gentilmente. Anotar o número de tubos positivos em cada série de diluição e 

comparar com a tabela em anexo. 

Coliformes Termotolerantes  

Inoculação : Repicar cada tubo positivo de Caldo Lauril Sulfato de Sódio, 

obtido na prova presuntiva, para tubo contendo caldo EC. 

Incubação : Incubar os tubos a 45 ± 0,2°C, por 24 a 48 horas em banho-maria 

com agitação ou circulação de água. 

Leitura : A presença de coliformes termotolerantes é confirmada pela 

formação de gás (mínimo 1/10 do volume total do tubo de Durhan) ou efervescência 

quando agitado. Anotar o resultado obtido para cada tubo, bem como a diluição 

utilizada, comparando com a tabela em anexo. Observação:  A leitura pode ser feita 

após 24 horas de incubação, porém, só serão válidos os resultados positivos. Os 

tubos que apresentarem resultado negativo deverão ser reincubados por mais 24 

horas. 

4.7 Parâmetros Analisados e Análise dos Dados Obtid os 

Após a verificação e análises dos dados, de acordo com os resultados obtidos 

nos ensaios efetuados, foram realizadas ações de sensibilização junto à 

comunidade envolvida. 

4.8 Análises Físico-Químicas e Outras 

A metodologia utilizada para as análises físico-químicas foi baseada nas 

Normas Analíticas do Instituto Adolf Lutz (1985), e os padrões para comparação dos 

parâmetros, baseados no Ministério da Saúde: Portaria nº 518, de 25 de março de 

2004,Podendo ser observado na tabela seguinte: 
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Tabela 7 – Parâmetros, Métodos e Referências Utiliz adas nas Análises Físico-
químicas. 

Parâmetro Método Referência 

pH PHmetro Instituto Adolf Lutz (1985) 

Odor Sensorial FUNASA (2006) 

Gosto Sensorial FUNASA (2006) 

Cor Aparente Espectrofotômetro Standard Methods (2001) 

Sólidos Totais Dessecador Instituto Adolf Lutz (1985) 

Temperatura Termômetro digital FUNASA (2006) 

Condutividade Condutivímetro Instituto Adolf Lutz (1985) 

Alcalinidade de 

hidróxidos 
Titulométrico Instituto Adolf Lutz (1985) 

Alcalinidade de 

carbonatos 
Titulométrico Instituto Adolf Lutz (1985) 

Alcalinidade Titulométrico Instituto Adolf Lutz (1985) 

Bicarbonatos Titulométrico Instituto Adolf Lutz (1985) 

Cloretos Titulométrico Instituto Adolf Lutz (1985) 

Dureza total Titulométrico Instituto Adolf Lutz (1985) 

Dureza cálcica Titulométrico Instituto Adolf Lutz (1985) 

Dureza magnésio Titulométrico Instituto Adolf Lutz (1985) 

Nitrato Espectrofotômetro 

Standard Methods for 

theexaminationofwaterandwasterwat

er (2001) 

Nitrito Espectrofotômetro 

Standard Methods for 

theexaminationofwaterandwastertate

r (2001) 

Cloro Comparativo FUNASA (2006) 

Carbonatos Titulométrico Instituto Adolf Lutz (1985) 

CO2 Livre 
Comparativo por 

tabela 
Instituto Adolf Lutz (1985) 

Fonte: Autora (2009). 
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4.9 Sensibilização e Envolvimento do Público Alvo 

Considerando a importância da Educação Ambiental nas escolas e a 

interdisciplinaridade nas mesmas através da prática pedagógica, envolvendo as 

problemáticas ambientais e suas respectivas ações minimizadoras, como também, 

buscando o conhecimento e a utilização como partes fundamentais no exercício da 

cidadania, foram efetuadas atividades práticas junto á comunidade envolvida no 

estudo, visando facilitar a sensibilização para a prevenção e sustentabilidade do uso 

dos nossos recursos hídricos. 

A metodologia empregada sobre sensibilização, foi desenvolvida através das 

atividades educativas, com dinâmicas de grupo nas séries de ensino fundamental.  

Inicialmente as atividades foram realizadas com apresentação de texto 

baseado em Branco (1992), discutindo um relato sobre o Ciclo da Água no Planeta 

no qual Vivemos.  

O referido texto narra a estória de uma gotinha d`água descrevendo o seu 

ciclo, mas descobre que o homem descuidado pode prejudicar a água poluindo-a! E 

como a poluição pode matar os peixes e todos os habitantes da água. 

A gotinha explica como a poluição pode ser evitada, como fazer para as 

enxurradas não corroerem o solo, os rios não ficarem barrentos e sem oxigênio, 

asfixiando os peixe, trazendo doenças para os seres humanos.Enfim,como devemos 

proteger os recursos hídricos e a natureza da qual recebemos tantos benefícios, 

houve em seguida debates com os alunos. 

Em outro momento foi realizada uma dinâmica, baseada em Borges (2009), 

descrita em seguida. 

• O título da dinâmica: A importância da água e das Ações Positivas para 

preservá-la.  

• Objetivo: Descobrir a importância de água e das ações positivas na 

contribuição de um mundo mais saudável através da sua preservação. 

• Séries Estudadas: Ensino Fundamental. 

• Tempo: 40 minutos. 



67 

• Participantes Aproximadamente: 40. 

• Material Utilizado: Recipiente largo (bacia) com água, pequenas bolas de 

papel, aparelho de som e música instrumental. 

• Desenvolvimento: Um aluno joga a bolinha na água, formando um círculo, 

que se propaga e que se expande por toda área da bacia. Surgi o 

comentário, em seguida, sobre a importância da água e dos seus cuidados, 

pois como foi observado, ela não serve apenas para beber, mas também é 

responsável pela propagação de energia, observado através dos círculos 

emitidos, mostrando com isto a importância que a água representa para a 

vida e deve ser preservada, pois ao mantê-la com qualidade para o 

consumo, estamos também preservando a vida. Ao comparar as bolinhas 

lançadas às pessoas, e o recipiente utilizado, ao mundo, evidenciou-se o 

tamanho e leveza das bolinhas que, apesar de tão insignificantes 

produziram círculos na água, espalhando por todo espaço, como devemos 

nos comportar ao transmitir os conhecimentos adquiridos sobre a 

necessidade de preservação da água no Planeta, distribuindo o que 

aprendemos. 

Foi colocado um fundo musical para que fosse refletido e os alunos 

respondessem ao seguinte questionamento: 

Que tipo de propagação transmite sobre os cuidados com a água: 

Na família? 

Na escola? 

No mundo? 

Reflexão: Vivemos inseridos em uma comunidade, seja família, escola, ou 

ambiente de trabalho, portanto se fazemos parte dessa comunidade, somos 

responsáveis por seus sucessos e fracassos, é então de fundamental importância 

termos ações positivas, pois assim estaremos contribuindo para um mundo melhor. 

Ocorreu também como atividade de sensibilização, apresentação de vídeos 

educativos sobre a importância, usos e preservação da água na natureza. 
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O vídeo mostra um viajante no mar onde sofre tempestade, mas depois o sol 

volta a brilhar, então ele explica o ciclo da água na natureza, importância, diversos 

usos e como preservá-la. 

Através das atividades administrativas, podemos afirmar sobre a 

complexidade envolvida no conceito de educação para o ecodesenvolvimento 

baseada em uma visão de mundo e num novo senso de identidade pessoal, a 

educação para o desenvolvimento faz parte de um projeto de desenvolvimento 

integral, com uma participação mais ativa dos envolvidos. 

Portanto, de acordo com o exposto, Capra (1996) afirma que a educação para 

o ecodesenvolvimento contempla a três esferas interrelacionadas que estão na base 

de um novo projeto de sociedade e de civilização, ou seja: 

a) a esfera da relação da pessoa consigo mesma, onde se constrói o 

sentimento da identidade pessoal; 

b) a esfera da relação da pessoa com as outras pessoas, onde se 

constrói o senso de alteridade humana(ou do respeito às diferenças); 

c) a esfera da relação ecológica (ou da gestão do patrimônio natural e 

cultural comum),do espaço de vida compartilhada, onde podemos 

encontrar uma outra forma - mais complexa – de alteridade, que leva 

em conta a rede formada por outros seres. 

Como também, fazendo parte da divulgação e informação, foram distribuídos 

cartazes nas escolas estudadas, inseridos nas atividades educativas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As pesquisas microbiológicas detectaram a incidência de coliformes totais 

(35ºC) foi de 91% dentro das 44 amostras analisadas e de 43% de coliformes 

termotolerantes (45ºC), sendo este percentual distribuído ao longo dos quatro meses 

de pesquisas de campo, conforme Tabela 7 e Gráfico 1. 

De acordo com Salgueiro e Freire, (2008) em estudo efetuado sobre os 

fatores de riscos de contaminação na água para consumo humano, as comunidades 

populacionais devem evitar utilizar água de soluções alternativas em locais onde o 

saneamento básico não se encontra adequado, pois as condições higiênico-

sanitárias são consideradas os fatores de riscos que mais contribuem para a 

potabilidade de água para consumo humano e como ações minimizadoras deverão 

serem realizadas  atividades de controle de qualidade da água associada a 

educação ambiental. 

Segundo Rosa et al. (2008) em pesquisas microbiológicas em águas nas 

escolas municipais em Uberaba - Minas Gerais, afirmaram que a limpeza de pontos 

críticos como a caixa d´água e bebedouros pode diminuir os riscos de doenças aos 

consumidores, devido aos resultados obtidos nas amostras de águas analisadas nas 

escolas pesquisadas, confirma a necessidade de monitorar melhor os possíveis  

pontos críticos de contaminação, para através disso efetuar uma higienização mais 

rigorosa. 
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Tabela 8 – Resultados dos Ensaios Microbiológicos, Referente aos Meses de Abril, 
Junho, Agosto e Outubro de 2009.  

 
ESCOLAS 

PERÍODO-2009 

ABRIL  JUNHO AGOSTO OUTUBRO 

Coli.  
35°C 

Coli. 
45°C 

Coli. 
35°C 

Coli. 
45°C 

Coli. 
35°C 

Coli. 
45°C 

Coli. 
35°C 

Coli. 
45°C 

01 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0.0 9.2 0.0 

02 29 12 21 0.0 93 0.0 1.100 0.0 

03 >1.100 23 150 0.0 >1.100 150 23 0.0 

04 9.1 0.0 150 0.0 150 150 240 0.0 

05 23 0.0 3.6 0.0 23 0.0 0.0 0.0 

06 0.0 0.0 150 0.0 9.1 0.0 3.6 0.0 

07 15 15 150 3.0 240 3.6 >1.100 3.0 

08 9.1 0.0 21.0 0.0 28 3.6 >1.100 0.0 

09 43 23 23 0.0 14 3.0 >1.100 9.4 

10 23 23 7.3 0.0 210 3.6 210 3.6 

11 240 53 150 75 1.100 7.3 150 3.0 

Fonte: Autora (2009). 

No que diz respeito aos resultados microbiológicos obtidos na água da rede 

pública de abastecimento, ocorreu incidência de coliformes totais (35ºC) e 

termotolerantes (45ºC), o que mostra a necessidade segundo Santos, Andre e 

Serafini (2009), de monitoramento mais eficaz e constante para se obter a garantia 

do fornecimento de água de boa qualidade sem riscos de contaminação aos 

usuários do sistema. Todos os reservatórios analisados apresentaram contaminação 

fecal elevada (expressa pelas concentrações de coliformes fecais e/ou 

estreptococos fecais), condenando seu uso para consumo humano sem tratamento 

prévio. 

Quanto aos resultados obtidos na escola que utilizou a água da chuva, foi 

detectado a presença de coliformes Totais e Termotolerantes, apesar de sido em 

apenas uma escola é importante o aproveitamento da água pluvial, para fins não 

potáveis em instituições de ensino principalmente no semiárido, onde há escassez, 

segundo Francato e Amorim (2009), através de pesquisas de acordo com os  usos 

da água em instituições de ensino, formularam uma estimativa da redução do 

consumo da água tratada, bem como, a respectiva economia na conta da água. 
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Gráfico 1 - Porcentagem de Coliformes Detectados ao  Longo dos Meses em Estudo. 

Fonte: Autora (2009). 

Estudos realizados por Oliveira (2009), onde foram analisados parâmetros 

microbiológicos da água consumida em escolas municipais com diferentes formas 

de abastecimento, numa região predominantemente rural do município de Joinville, 

com o objetivo de identificar aspectos influentes na qualidade da água, os resultados 

indicam como fatores relevantes as estações do ano, na pesquisa efetuada nas 

escolas pesquisadas, houve incidência distinta de microrganismos, de acordo com 

as estações com a contribuição das ocorrências chuvosas e escassez. 

As precipitações pluviométricas ocorridas no mês de agosto/2009 (Gráficos 2 

e 3) apresentaram-se acima da média para o município no ano de 2008, os quais, 

mostram que a distribuição dos recursos hídricos é muito desigual em termos de 

estação climática, chegando a escassez nos meses de novembro de 2008 e outubro 

de 2009, e este fato coincidiu com a maior ocorrência de contaminação por 

Coliformes Totais e Termotolerantes, como mostra o Gráfico 2.  

No período do estudo de campo, foi observada uma precipitação 

pluviométrica maior no mês de agosto/2009 em relação a outubro do mesmo ano, 

onde no mês de agosto/2009 referente aos coliformes totais a incidência foi de 100% 

e os coliformes termotolerantes 63,63%, enquanto que comparando ao mês de 
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Gráfico 2 – Precipitações Pluviométricas no Município de São Jo ão em 2009 (ITEP, 
2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2010). 

Os Gráficos 3 e 4 

Totais e Termotolerantes, na zona urbana e zona rural, respectivamente. Obs

se que nas escolas da zona rural, o percentual de contaminação microbiológica é 

mais elevado que o encontrado na zona urbana, concordando com os dados sobre o 

saneamento básico, onde há carência principalmente nas áreas rurais do Brasil, 

citados no Relatório sobre Desenvolvimento Humano do IBGE.
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de coliformes termotolerantes em todas as cisternas e também ausência de medidas 

de prevenção de contaminação, como o uso de desinfecção da água pelo cloro, 

comparando-se com os resultados obtidos nas escolas pesquisadas, havia oito que 

usava cisterna como forma de armazenamento, portanto ressalta a importância do 

monitoramento e avaliação das formas de armazenamento em cisternas.  

Ainda sobre os resultados obtidos de acordo com a localização geográfica 

das escolas, as situadas na zona urbana, onde representaram um total de 24 

amostras analisadas, 20 das mesmas foram positivas para coliformes totais com 

percentual de 83,3% e 4 amostras positivas para coliformes 

termotolerantescompercentualde16,6%. 

Gráfico 3 – Coliformes Totais e Termotolerantes nas  Escolas da Zona Urbana do 
Município de São João- PE. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2009). 

Conforme Gráfico 4, na zona rural nas 20 amostras analisadas, em todas foi 

detectada a presença de coliformes totais (100% positividade), e 11 foram positivas 

para coliformes termotolerantes (55% positividade).  
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Gráfico 4 – Coliformes Totais e Termotolerantes nas  Escolas da Zona Rural do 
Município de São João –PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2010). 

Em pesquisas efetuadas em águas consumidas em escolas da rede municipal 

de Rio Verde, Goiás, por Fonseca et al. (2009), afirmam que apesar de apenas uma 

amostra em dez escolas pesquisadas, ter dado positividade para Coliformes e 

imprópria para consumo humano, o potencial transmissor de doenças é grande, já 

que várias pessoas têm acesso á água e medidas preventivas devem ser adotadas, 

referente aos resultados obtidos nas escolas pesquisadas, mostrando com isso uma 

necessidade de gerenciamento das águas utilizadas. 

Trabalho efetuado por Vasconcelos e Aquino (1995) em 11 escolas públicas 

de Manaus Amazonas, indicaram que a água servida aos alunos e professores era 

imprópria para o consumo humano, podendo veicular agentes patogênicos e 

portanto, representar riscos à saúde de seus consumidores, sendo verificado então 

que os resultados são baseados com os obtidos nas escolas estudadas, mostrando 

com isto os riscos semelhantes que podem causar a comunidade usuário. 

A questão do armazenamento e transporte da água em carro-pipa para 

consumo humano foi estudado por Cavalcanti, Brito e Rezende (2005), na região do 

semiárido de Petrolina – PE, e demonstraram que não atendem as exigências da 

legislação em vigor. Levando a considerar que os consumidores escolares 

abastecidos por carro-pipa também correm possíveis risco de contaminação. 

Brasileiro, Fiuza e Martins (2009)  em pesquisas efetuadas no açude 

Bodocongó na cidade de Campina Grande – Paraíba, nas análises microbiológicas 
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foram encontrados microrganismos patogênicos do grupo coliforme termotolerantes 

e total, comprovando a contaminação por fezes humanas e/ou animais. Estes 

resultados apresentaram resultados acima dos valores padrões segundo a 

Resolução nº 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), confirmando 

com isso, devido á vulnerabilidade das águas dos açudes da necessidade de prévio 

tratamento antes de serem usadas para consumo humano, pois ocorreu 

contaminação também por coliformes na pesquisa efetuada nas escolas que 

utilizaram a água dos açudes. 

Observou-se que os valores absolutos dos resultados nos diferentes pontos 

de coleta das amostras analisadas não tiveram discrepâncias notórias, com exceção 

da amostra 11, a única coletada de jarra de cerâmica sem passar por tratamento. 

A construção de açudes, reservatórios de armazenamento de águas fluviais, 

anteriormente e ainda hoje é considerada a principal solução no nordeste brasileiro 

para resolver os problemas de escassez de água, porém segundo Ceballos (1997), 

em estudos realizados, a contaminação fecal, por coliformes e estreptococcus 

detectados nos mesmos, associada a diversos fatores como: escoamento 

superficial, entrada de animais, torna-se preocupante para uso humano. 

Comparando com os resultados obtidos na escola pesquisada, que utilizava 

água de açude, constata-se que houve uma incidência de coliformes fecais elevada, 

mostrando a necessidade de um tratamento prévio rigoroso antes de ser utilizado na 

escola. 

Amorim e Porto (2001) avaliaram a qualidade da água de cisternas rurais no 

município de Petrolina – PE. Os resultados indicaram contaminação fecal em todas 

as cisternas e também ausência de medidas de prevenção de contaminação, como 

o uso de desinfecção da água pelo cloro, comparando com a pesquisada realizada 

verifica-se a semelhança nos resultados. 

As características físico-químicas das amostras analisadas foram avaliadas 

por meio analíticos, cujos resultados encontram-se descritos nas tabelas a seguir, de 

numeração de 8 a 11. 
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Tabela 9 – Resultados dos Ensaios Físico-Químicos d as Águas nas Escolas 
Estudadas na Zona Urbana. 

ENSAIOS RESULTADOS 

 Escola 1 Escola 2 Escola 3 

pH 7,30 7,17 7,32 
Odor Não objetivável Não objetivável Não objetivável 

Gosto Não objetivável Não objetivável Não objetivável 

Aspecto Límpida Límpida Límpida 
Cor Aparente 1Pt Co 20PtCo 10PtCo 
Sólidos Totais 115 135 120 
Temperatura 21°C 22°C 22°C 
Condutividade 286µS/cm 390µS/cm 334µS/cm 
Alcalinidade Hidróxidos mg/L de CaCO3 0.0 0.0 0.0 
Alcalinidade Carbonatos mg/L de CaCO3 0.0 0.0 0.0 
Alcalinidade Bicarbonatos mg/L de CaCO3 120 80 80 
Cloretos mg/L em Cl- 138 142 116 
Dureza Total mg/L de CaCO3 206 136 600 
Dureza Cálcica 50 30 52 
Dureza de Magnésio 131,04 89,04 466,32 
Nitrito mg/L de NO3

- 0.0 0.0 0.0 
Nitrato mg/L de NO2

- 0.0 0.0 100 
Cloro 0.0 0.0 0.0 
Carbonatos 120 80 80 
CO2 livre >13ppm 14ppm 6ppm 
    
Fonte: Autora (2009). 
 

Tabela 10 – Resultados dos Ensaios Físico-Químicos das Águas nas Escolas 
Estudadas na Zona Urbana 

ENSAIOS RESULTADOS 

 Escola 4 Escola 5 Escola 6 

pH 7,28 7,34 7,06 
Odor Não objetivável Não objetivável Não objetivável 
Gosto Não objetivável Não objetivável Não objetivável 
Aspecto Límpida Límpida Límpida 
Cor 3PtCo 5PtCo 16PtCo 
Sólidos Totais 117 122 130 
Temperatura 22°C 20°C 20°C 
Condutividade 363µS/cm 477µS/cm 332µS/cm 
Alcalinidade Hidróxidos mg/L de CaCO3 0.0 0.0 0.0 
Alcalinidade Carbonatos mg/L de CaCO3 0.0 0.0 0.0 
Alcalinidade Bicarbonatos mg/L de CaCO3 60 60 60 
Cloretos mg/L em Cl- 104 130 78 
Dureza Total mg/L de CaCO3 236 206 74 
Dureza Cálcica 45 108 28 
Dureza de Magnésio 160,44 82,32 38,64 
Nitrito mg/L de NO3

- 0.0 0.0 0.0 
Nitrato mg/L de NO2

- 100 0.0 10 
Cloro 0.0 0.0 0.0 
Carbonatos 60 60 60 
CO2 livre >8ppm 6ppm 14ppm 
Fonte: Autora (2009). 



77 

Tabela 11 – Resultados dos Ensaios Físico-Químicos das Águas nas Escolas 
Estudadas na Zona Rural 

ENSAIOS RESULTADOS 

 Escola:  7 Escola:  8 Escola:  9 

pH 7,30 7,07 6,77 

Odor Não objetivável Não objetivável Não objetivável 

Gosto Não objetivável Não objetivável Não objetivável 

Aspecto Límpida Límpida Límpida 

Cor 3PtCo 3PtCo 5PtCo 
Sólidos Totais 230 225 229 
Temperatura 21°C 20°C 21°C 

Condutividade 371µS/cm 351µS/cm 329µS/cm 
Alcalinidade Hidróxidos mg/L de CaCO3 0.0 0.0 0.0 
Alcalinidade Carbonatos mg/L de CaCO3 0.0 0.0 0.0 

Alcalinidade Bicarbonatos mg/L de CaCO3 60 70 80 
Cloretos mg/L em Cl- 84 94 112 

Dureza Total mg/L de CaCO3 500 154 110 
Dureza Cálcica 94 168 74 

Dureza de Magnésio 341,04 11,76 30,24 
Nitrito mg/L de NO3

- 0.0 0.0 0.0 

Nitrato mg/L de NO2
- 25 100 50 

Cloro 0.0 0.0 0.0 

Carbonatos 60 70 80 
CO2 livre 100ppm >15ppm 35ppm 
Fonte: Autora (2010). 
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Tabela 12 – Resultados dos Ensaios Físico-Químicos das Águas Pesquisadas nas 
Escolas na Zona Rural 

ENSAIOS RESULTADOS 

 Escola 10 Escola 11 

pH 7.28 7.34 
Odor Não objetivável Não objetivável 
Gosto Não objetivável Não objetivável 
Aspecto Límpida Límpida 
Cor 3PtCo 3PtCo 
Sólidos Totais 218 240 
Temperatura 22°C 20°C 
Condutividade 363µS 477µS 
Alcalinidade 
Hidróxidos mg/L 
de CaCO3 

0.0 0.0 

Alcalinidade 
Carbonatos mg/L 
de CaCO3 

0.0 0.0 

Alcalinidade 
Bicarbonatos mg/L 
de CaCO3 

60 60 

Cloretos mg/L em 
Cl 

104 130 

Dureza Total mg/L 
de CaCO3 

236 206 

Dureza Cálcica 45 108 
Dureza de 
Magnésio 

160.44 82.32 

Nitrito mg/L de 
NO3

- 
0.0 0.0 

Nitrato mg/L de 
NO2

- 
100 10 

Cloro 0.0 0.0 
Carbonatos 60 60 
CO2 livre >8ppm 6ppm 
Fonte: Autora (2009). 

Quanto aos resultados obtidos nas análises Fisico-Quimicas, no que tange a 

pesquisa de Nitrato, nas 11 amostras analisadas, 05 apresentaram resultados acima 

dos padrões estabelecidos pela legislação, com percentagem de 45,45%, fora dos 

padrões. 

Segundo estudos efetuados por Jordão et al. (2005) em águas de ribeirões no 

estado de Minas Gerais, provindas de indústrias de processamento de caulim e de 

esgotos municipais tratadas e não tratadas as concentrações de nitrato, nitrito e 

cloreto apresentaram-se abaixo dos valores máximos estabelecidos pela legislação 

brasileira, afirmando também que o índice elevado de nitrato e nitrito em água de 
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beber  pode causar metahemoglobina uma doença comum em crianças. Resultados 

semelhantes foram encontrados na pesquisa de nitrito e cloreto, porém diferente 

quanto ao índice de nitrato, pois o obtido no estudo apresentou-se acima do 

recomendado pela legislação brasileira.  

Em pesquisas efetuadas no agreste pernambucano foi identificada a presença 

de nitratos em águas subterrâneas, tanto na área urbana como na rural (ARRUDA; 

MORAES; BARBOZA, 2006). Sendo, porém constatado nos resultados deste estudo 

a presença maior de nitrato na zona rural num percentual de 80% e na zona urbana 

33,33%. Como também foi observado um índice maior de sólidos totais dissolvidos 

nas águas das escolas da zona rural em comparação às da zona urbana. 

Observou-se que nos ensaios da dureza, em apenas 01 amostra na zona 

urbana representando um percentual de 2,3% do total, foi identificado um teor 

elevado de dureza. 

Em relação aos resultados de suas pesquisas observou-se em análises das 

quatro amostras de cloro residual total, duas apresentaram resultados acima dos 

valores recomendados. Um elevado teor de cloro causa problemas pela corrosão de 

redes de distribuição de água de abastecimento e a oxidação de equipamentos 

diminuindo a vida útil destes. Além disso, o consumo de água com elevada 

concentração de cloro leva a problemas de saúde já que este é nocivo.  

Nas escolas em estudo, não foi detectada a presença de cloro em todas 

amostras analisadas. 

Em relação aos demais ensaios, verificou-se que os mesmos possuem 

características físico-químicas recomendadas pela legislação em vigor, portanto sem 

causar riscos para os consumidores. 

Quanto ao uso da água nas escolas pesquisadas, foi identificado através de 

entrevistas diretas com os membros da direção,cujo modelo encontra-se em 

apêndice 01, além da observação das atividades desenvolvidas diariamente nas 

mesmas, que a utilizam nas diversas atividades efetuadas, conforme fotos no 

apêndice 02. 
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Quanto aos resultados obtidos no que diz respeito á sensibilização efetuada 

nas escolas pesquisadas, foi observado que houve participação efetiva dos 

envolvidos, através da motivação e interesse observado durante as atividades. 

Segundo Effting (2007) através dos recursos a sensibilização em seu projeto 

na educação formal com uma turma de alunos do Colégio Estadual Leonilda Papen 

– Ensino Médio e Fundamental, do município de Mercedes considerando a 

interdisciplinaridade e a contextualização como elementos fundamentais ao 

processo de construção do conhecimento. 

A referida autora ao término do trabalho concluiu que uma educação 

ambiental de ênfase somente teórica reduz a complexidade do real e mesclara os 

conteúdos e conflitos políticos inerentes á questão ambiental, favorecendo uma 

compreensão de um processo educativo identificado com a autonomia individual e o 

aluno se limita e não pode prescindir de uma atitude critica, participativa e 

comprometida com a ampliação da cidadania. 

De acordo com estudos em escolas públicas do Rio Grande do Sul, na 

construção do conhecimento sobre água, através da sensibilização com atividades 

envolvendo a comunidade, Laste (2008) diagnosticou que os alunos participaram 

ativamente das atividades desenvolvidas e avaliaram positivamente a importância da 

água para preservação da vida no planeta 



81 

6 CONCLUSÃO 

A pesquisa mostra que, através dos parâmetros microbiológicos obtidos nas 

águas consumidas das escolas públicas do município pesquisado, há elevado índice 

de contaminação por coliformes totais e termotolerantes, indicando a possível 

presença de seres patogênicos de origem entérica.  

Nos exames microbiológicos realizados, houve relação na ocorrência de 

coliformes com as precipitações pluviométricas, sendo identificada a incidência 

maior no período de escassez no mês de outubro, em que se observou um 

percentual de contaminação por coliformes total de 83,3% e 16,6% de contaminação 

de coliformes termotolerantes na zona urbana. Na zona rural observou-se um 

percentual de contaminação 100% de coliformes totais e 55% de coliformes 

termotolerantes. De acordo com a legislação vigente o padrão de potabilidade é a 

ausência de coliformes em 100mL. 

No que diz respeito às análises físico-químicas,observou-se que nos ensaios 

da dureza, em apenas 01 amostra na zona urbana representando um percentual de 

2,3% do total, foi identificado um teor elevado de dureza. Constatou-se a presença 

de nitrato fora dos padrões da legislação vigente, num percentual de 33,3% na zona 

urbana e um índice de 80% na zona rural. Segundo a legislação, Portaria 2914 de 

12/12/2011 do Ministério da Saúde, o padrão da dureza é de 500mg/L eo padrão de 

referência para nitrato é de até 10 mg/L. 

Conclui-se com este trabalho, que a água consumida pode ser prejudicial à 

saúde da população usuária, sobretudo as crianças, sendo considerado um aspecto 

relevante, por serem as mesmas mais susceptíveis a doenças entéricas, além das 

amostras com alto teor de nitrato, para tanto considerado um problema de saúde 

pública. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A qualidade da água consumida pela população deve ser potável de acordo 

com as características recomendadas pelo Ministério da Saúde, porém devido à 

carência socioeconômica, falta de conhecimento da população usuária e como 

também, a falta de interesse por parte das autoridades competentes, o 

monitoramento não é efetuado ou não é realizado adequadamente, então como 

consequência da falha no gerenciamento a água é possivelmente consumida fora 

dos padrões estabelecidos pela legislação vigente. 

Como forma de medida impactante, devido os resultados obtidos nesta 

pesquisa, terem sidos considerados inadequados para o consumo humano, foram 

encaminhados aos órgãos competentes do município e estado, para que tenham 

conhecimento dos riscos a estes associados e para que assim sejam tomadas as 

devidas providências.   

Recomendou-se, portanto: 

a) A busca pelas alternativas de melhoramento da água consumida em 

escolas públicas deve ser iniciada através da sensibilização dos usuários 

e do poder público, através de políticas públicas direcionadas para uma 

melhor qualidade de vida da população, para isto realizando um trabalho 

preventivo. 

b)  Garantindo a qualidade microbiológica do sistema de abastecimento por 

cisternas e minimizando os riscos de transmissão de doenças, deve-se 

protegê-las através de medidas, como conservação e constantes 

inspeções de suas estruturas,  

avaliando a água desde a fonte até o consumidor; 

c) Gerenciar melhor, sobretudo, as formas de tratamento das águas nos 

locais de uso, através de higiene e utilização de filtros, monitorando 

periodicamente as mesmas com análises laboratoriais verificando então 

sua qualidade. 
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APÊNDICE A 

 
ENTREVISTA COM OS USUÁRIOS DAS ÁGUAS NAS ESCOLAS 
Entrevistado________________________________________________________ 
Escola____________________________________________________________ 
Endereço__________________________________________________________ 
Quanto a Escola: 
 

• Qual o número de alunos matriculados? 

 
 

• Assinale as fontes de abastecimento utilizadas: 

• Abastecimento público 

• Barragem 

• Carro pipa 

• Água de chuva 

• Assinale as formas de tratamento da água utilizada: 

• Filtro caseiro 

• Tratamento da rede 

• Outro 

• Sem tratamento 

 
• Identifique como é utilizada a água na Escola: 

• Beber 

• Cozinhar 

• Higiene geral 

• Irrigar o jardim e horta 

 
 
 
Obrigada! 
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APÊNDICE B – USO DA ÁGUA PELAS COMUNIDADES DAS ESCO LAS 
ESTUDADAS 

 
Figura 6 – Fotografia da Merendeira Lavando Utensíl ios 

 
Fonte: Autora (2010). 
 
 
 
Figura 7 – Fotografia de Alunos Bebendo Água 

 
Fonte: Autora (2010). 
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Figura 8 – Fotografia de Alunos Cuidando da Horta F iltrada 

 
Fonte: Autora (2010). 
 
 
 
 
Figura 9 – Fotografia de Aluna Bebendo Água 

 
Fonte: Autora (2010). 
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Figura 10 – Fotografia deAluna Bebendo Água de Jarr a de Barro 

 
Fonte: Autora (2010). 
 
 
 
 
Figura 11 – Fotografia de Açude no Município de São  João 

 
Fonte:Autora (2010). 
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Figura 12 – Fotografia de Aluno Utilizando Bebedour o 

 
Fonte: Autora (2010). 
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APÊNDICE C – ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO 

Figuras 14 e 15 – Alunos Participando das Atividade s de Sensibilização 

nas Escolas 

Figura 13 – Fotografia de Atividade de Sensibilizaç ão na Escola 

 
Fonte: Autora (2010). 
 

 

Figura 14 – Fotografia de Alunos participando de At ividade de Sensibilização 

 
Fonte: Autora (2010). 
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Figura 15 – Fotografia de Atividade de Sensibilizaç ão 

  
Fonte: Autora (2010). 
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ANEXO A 
 
Tabela 13 – Número Mais Provável por 100 mL, para s éries de 3 tubos com inoculo de 
10 mL, 1 mL e 0,1 mL, e respectivos intervalos de c onfiança de 95%  
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ANEXO B - Mapa do Agreste Pernambucano 
 
 

 
 
Fonte: www.portaldoagreste.com.br 
 


