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Resumo: A ausência, total ou parcial, de serviços públicos de abastecimento de água nas 
áreas urbanas, suburbanas e rurais leva à utilização de fontes alternativas de suprimento de 
água, como poços. A utilização dessas fontes pode propiciar o consumo de água com 
qualidade sanitária duvidosa. Adicionalmente, a carência de serviços públicos de esgotamento 
sanitário acarreta, de maneira geral, a destinação irregular do esgoto, sendo disposto no meio 
contaminando o solo e a água. A fim de diagnosticar as condições sanitárias de uma 
comunidade desprovida de saneamento básico, para verificar a qualidade de água de consumo 
humano. Este projeto utilizou como objeto de estudo o bairro Nova Campo Grande, em 
Cariacica/ES. A investigação foi conduzida por meio de entrevistas e da avaliação de 
potabilidade da água utilizada pela população.  
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INTRODUÇÃO 
Os serviços de saneamento são 

fundamentais para proteger a saúde da 
população. Saúde é definida pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 
como o estado de completo bem estar 
físico, mental, social, e não apenas 
ausência de doença e incapacidade. 
Saneamento, por sua vez, constitui o 
controle de todo os fatores do meio físico 
humano, que exercem ou podem exercer 
efeitos deletérios sobre o seu estado de 
bem estar físico, mental e social. Desta 
forma, fica clara a relação do saneamento 
com o enfoque ambiental, ao situá-lo no 
campo de controle dos fatores do meio 
físico, e com a abordagem preventiva de 
saúde (HELLER, 1998). Saneamento 
básico, portanto, é condição essencial para 
o bem estar humano, oferecendo situações 
de produtividade e melhor atuação na vida 
em sociedade. 

O provimento de um adequado 
sistema de saneamento básico, associado 
a bons comportamentos de higiene, pode 
auxiliar a interromper o ciclo da 
contaminação dos corpos d’água, 
produzindo benefícios à saúde, redução da 
pobreza, bem estar e desenvolvimento 
econômico. Portanto, as estratégias 
públicas e preventivas de saúde devem 
considerar que as intervenções de saúde 
ambiental são relevantes. Tais 

intervenções têm um custo efetivo e 
apresentam benefícios que também 
contribuem para o bem estar geral das 
comunidades (SILVA, 2007).  
 O presente trabalho objetivou 
diagnosticar as condições sanitárias do 
bairro Nova Campo Grande, Cariacica – 
ES, elucidando algumas interações entre 
as características individuais da população 
com a área de estudo, no que se refere aos 
hábitos de higiene, uma vez que isso 
também interfere na saúde da população, 
e, também, verificando as condições 
sanitárias, com vistas nas políticas publicas 
para que medidas de intervenção sejam 
feitas, a fim de proteger a saúde da 
população.   
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O estudo foi realizado em 23 

residências situadas em bairro Nova 
Campo Grande no Município de Cariacica – 
ES, sorteadas entre 200 residências, 
correspondente ao total de habitações 
presentes na localidade. A escolha das 
famílias foi aleatória, cada uma delas foi 
visitada, tendo realizado a entrevista e a 
coleta da amostra da água, utilizada pelos 
moradores, para análise microbiológica e 
físico-química. 

Os resultados obtidos com as 
entrevistas com os moradores, bem como 
com as análises físico-químicas e 
microbiológicas da água de consumo 
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humano, indicam que todas as residências 
visitadas são abastecidas por meio de 
poços, porém, nenhum dos poços 
apresentou todos os fatores de proteção 
indicados pela FUNASA (BRASIL, 2006). A 
proteção das fontes de abastecimento pode 
preservar a qualidade da água no meio 
rural onde a desinfecção não é realizada, 
sendo que cada fator de proteção tem sua 
importância, e a ausência de um deles já é 
motivo de preocupação. A inexistência, na 
maioria das fontes, de todos os fatores de 
proteção que são preconizados como de 
grande importância para a preservação da 
qualidade da água, evidencia a 
necessidade de um trabalho de orientação 
às pessoas que utilizam essas águas, com 
o objetivo de manter sua qualidade 
(AMARAL, 2003). 

Em todas as residências visitadas, 
a água utilizada para consumo, tanto para 
beber como para os demais usos, era a 
água proveniente de poços. Verificou-se a 
existência de dois tipos de poços no local, 
dentre os 26 poços observados 92,3% são 
poços escavados e 7,7% são tubulares. 
  

Todos os moradores afirmaram, 
quando indagados sobre a importância de 
se beber uma água de boa qualidade, que 
é importante para que se possa ter saúde. 
Entretanto, cerca de 30% informaram 
algumas doenças que podem ser 
veiculadas pela água, os demais 
moradores não souberam dizer quais são 
as doenças. Verminoses, diarréias e 
dermatites são as doenças mais indicadas 
pela população que podem ser veiculadas 
pela água, mas poucos relataram casos 
dessas doenças. 

Quanto às práticas higiênicas 
observou-se que 82,6% dos 23 domicílios 
visitados possuem caixa d’água e água 
encanada. Em contrapartida, nenhuma das 
famílias entrevistadas alegou fazer uso do 
cloro para tratar água. O recomendado pela 
Portaria 518/2004 é que se faça pelo 
menos a desinfecção em soluções 
alternativas individuais. 

Apenas 60,9% do esgoto é lançado 
em fossa, os demais são despejados 
diretamente no corpo d’água; em todas as 
residências ocorre a coleta de lixo, ainda 
assim, nos dias em que não há coleta, 
73,9% dos moradores efetuam a queima do 
lixo e 4,3% enterram o lixo, apenas 26,1% 
junta o lixo até o dia da coleta. 
 

CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que as condições 
locais de saneamento ambiental podem 
contribuir decisivamente para a qualidade 
sanitária da água de consumo. Em 
localidades onde se verifica inexistência ou 
precariedade do esgotamento sanitário, 
disposição de resíduos sólidos a céu 
aberto, fatores que induzem à proliferação 
de insetos e roedores vetores, 
contaminantes podem ser disseminados e 
alcançar as fontes de água e os 
reservatórios de armazenamento, e 
conseqüentemente doenças infecciosas 
relacionadas com excretas, lixo e vetores 
podem atingir a população exposta. 
Portanto, há muitos fatores em Nova 
Campo Grande capazes de provocar 
efeitos adversos à saúde. Por isso, faz-se 
necessária intervenção sanitária, aliada a 
educação ambiental, para que ocorra a 
promoção da saúde dos moradores da 
comunidade.  
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