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Resumo – A água é um recurso natural e essencial à vida. Mas, para ser ingerida a água não deve 
conter elementos nocivos à saúde, principalmente os patogênicos. Muitas dessas doenças podem ser 
facilmente prevenidas, tomando as medidas de saneamento básico e educação ambiental. Nessa 
perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo apresentar a importância da Educação Ambiental, 
sendo esta um instrumento de Políticas Públicas, para promoção da saúde e melhoria da qualidade 
de vida, visto que a água é utilizada em diversas atividades, como necessidades do homem, 
agropecuária, navegação, abastecimento das indústrias entre outras. 
 

Abstract – Water is a natural resource essential to life. But to be ingested water should not contain 
elements harmful to health, especially pathogens. Many of these diseases can be easily prevented by 
taking measures of sanitation and environmental education. From this perspective, this paper aims 
to present the importance of Environmental Education, which is an instrument of public policy for 
health promotion and improved quality of life, since water is used in various activities such as 
human needs, agriculture, navigation, water supply industries among others. 
 

Palavras-Chave – Saúde Ambiental; Políticas Públicas; Educação Ambiental. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Como substância mais abundante na superfície da Terra, a água possui várias funções, como 

nos processos modeladores do relevo e principalmente na manutenção de vida no planeta 

(REBOUÇAS, 2004). 

Em diversas atividades a água é essencial, como para o saneamento básico, irrigação, 

transporte, lazer, funções industriais, produção de energia dentre outros. Para cada atividade citada 

há um impacto gerado e por esse motivo a questão da água seja um dos maiores problemas atuais do 

mundo (REIS, L. B. et al., 2001). 

Segundo Bouguerra (2004) a influencia da água como um elemento indispensável para a 

manutenção da vida e saúde foi reconhecida desde tempos imemoriais. E por ser tão relevante para 

as atividades fisiológicas, foi inscrita nos direitos fundamentais do ser humano. 
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Tundisi (2009) destaca aspectos importantes relativos à água como, por exemplo, que o 

corpo humano é composto de cerca de 70% por água. Além disso, ressalta que a falta de acesso a 

água de boa qualidade e ao saneamento resulta em centenas de milhões de casos de doenças de 

veiculação hídrica levando a morte cinco milhões de pessoas no mundo por ano, dentre elas cerca de 

10 mil a 20 mil são crianças. No Brasil 65% do s casos de internações hospitalares se devem as 

doenças de veiculação hídrica. 

 

Do ponto de vista da saúde pública, a Organização Panamericana de Saúde, 
adotando critérios de FEACHEM et al (1983), classifica as enfermidades 
relacionadas com a água em quatro grandes grupos que evidenciam a importância 
da água de forma direta ou indireta na transmissão/prevenção de enfermidades: 1- 
transmitidas pela água (gastroenterites, hepatite A, cólera, febre tifóide, etc.); 2- 
vinculadas a falta de higiene (tinha, impetigo,escabiose, pediculose, etc.); 3- 
contato com a água (esquistossomose) e 4- transmitidas por vetores de habitat 
aquático (dengue, febre amarela, malária, etc.). No primeiro grupo estão reunidas 
as doenças cuja agente etiológico tem origem na contaminação fecal ou por 
esgotos das fontes de água, as quais evidenciam as faltas de saneamento básico. 
No segundo, se encontram doenças que seriam facilmente evitadas se a 
comunidade tivesse maior quantidade de água de boa qualidade, educação sanitária 
e bons hábitos higiênicos. No terceiro grupo, são doenças caracterizadas pela 
penetração do agente etiológico através da pele e não pela ingestão da água 
contaminada. Também se associam com a contaminação fecal da água. O quarto 
grupo se caracteriza pela falta de galerias de drenagens que facilitem o escoamento 
superficial, expressando a falta de planejamento urbano (GUEDES; PASCOAL; 
CEBALLOS, 2000, p. 02). 

 

A Constituição Federal, que é a diretriz maior da legislação ambiental brasileira é regida por 

nove princípios básicos, que são: o Princípio do acesso eqüitativo aos recursos ambientais, Princípio 

usuário-pagador, Princípio poluidor-pagador, Princípio da precaução, Princípio da prevenção, 

Princípio da reparação, Princípio da informação, Princípio da participação e Princípio do direito à 

sadia qualidade de vida (SILVA, 2004). 

O princípio do direito à sadia qualidade de vida foi incorporado a legislação brasileira 

resultante do Princípio 1 da Declaração de Estocolmo em 1972 na Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente. Tal princípio enfatiza o direito fundamental que o homem tem a adequadas 

condições de vida, em um meio ambiente de qualidade (SILVA, 2004).  

Vale ressaltar que o artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988 estabelece as 

incumbências do Poder Público para garantir a efetividade desse direito, das quais se destaca a 

Educação Ambiental no § 1º, Inciso VI. 

Já em 1999 foi instituída a Lei 9.795, que dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental. Assim, a Educação Ambiental é instituída com intuito de 

contribuir para transformar a atual postura da sociedade, tornando-a cada vez mais sustentável. 
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Outro documento importante é a Agenda 21 que propõe cinco pontos principais de 
organização de gestão dos recursos hídricos. Dentre esses pontos, destaca-se a 
utilização da água para produção de alimento sustentável e desenvolvimento rural, 
incluindo também educação sanitária da população rural e acesso a saneamento 
básico e água de excelente qualidade, com mobilização permanente de mulheres e 
grupos de usuários de água (TUNDISI, 2009, p.142). 

 

Dessa forma, para que verdadeiramente a população possua uma vida saudável, cabe que o 

Poder Público e a coletividade a gestão dos recursos hídricos, visando não apenas a futura escassez 

de água, mas também a sua qualidade, que como foi apresentado influi diretamente na saúde da 

população. 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a importância da Educação Ambiental, 

sendo esta um instrumento de Políticas Públicas, para promoção da saúde e melhoria da qualidade 

de vida, visto que a água é utilizada em diversas atividades, como necessidades do homem, 

agropecuária, navegação, abastecimento das indústrias entre outras. 

Por esse motivo há a necessidade de que haja normas para que seja garantida a qualidade da 

mesma. Além das normas, há de se fazer o gerenciamento dos recursos hídricos, pois por meio dos 

rios poluídos não somente espalham doenças como aumentam os custos de tratamento da água 

potável (BOUGUERRA, 2004). 

Conforme Reis e Cunha (2006), cerca de 80% das doenças de origem hídrica e mais de um 

terço das mortes nos países em desenvolvimento são causados por consumo de água contaminada, 

visto que cada ser humano apresenta uma necessidade mínima de aproximadamente 100l/dia. 

Tundisi (2009) apresenta que se há saneamento básico, a mortalidade infantil é reduzida em 

50%. O saneamento básico é um dos componentes mais importantes da infraestrutura e que afeta 

diretamente o meio ambiente e conseqüentemente a saúde humana. 

Na área rural o problema relativo ao saneamento é ainda mais sério, muitas vezes por causa 

da contaminação por resíduos de criações e do uso da água para a irrigação (REIS; CUNHA, 2006). 

 

 

 

CONDIÇÕES SOCIOAMBIENTAIS E AS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA 

Assim como outros animais, o homem ao estabelecer sua moradia, inevitavelmente altera o 

meio ambiente, pois ele é parte constituinte do sistema e interage com o mesmo. Para que não 

ocorram impactos grandes no meio ambiente, faz-se necessário que o homem planeje suas ações a 

fim de instalar um novo equilíbrio. 
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A manutenção do equilíbrio ambiental se reverterá numa qualidade 
ambiental satisfatória, o que, por sua vez, contribuirá inquestionavelmente 
para a melhoria da qualidade de vida das sociedades. (BOTELHO; SILVA, 
2004). 

 

Lima-E-Silva (2004) apresenta que todas as atividades antrópicas causam impactos 

ambientais, como, por exemplo, a exploração de recursos naturais que propicia o aumento do efeito 

estufa e a poluição das águas, ar e solos. 

As áreas mais afetadas são as áreas urbanas, onde se concentram grande parte da população 

mundial juntamente com a concentração de atividades industriais. Tais impactos ocorrem nas 

cidades devido o crescimento desordenado e rápido, ou seja, não ocorre o planejamento territorial e 

sua execução. Dentre os principais problemas encontramos as enchentes, a poluição atmosférica e a 

variação de temperatura (ilhas de calor) (LIMA-E-SILVA, 2004). 

 

...o alastramento de doenças infecciosas em forma de epidemias, verifica-se que 
elas sempre apareceram devido às modificações ecológicas advindas na sociedade 
e que, por sua vez, as grandes pandemias também desaparecem devido a outras 
modificações ecológicas. (PESSOA, 1978, p. 158). 

 

A água é um recurso natural que deve ser gerido, visto que várias atividades humanas a 

utilizam, como urbanização e despejos de esgoto sem tratamento, construção de estradas, desvio de 

rios e construção de canais, mineração, hidrovias, construção de represas, atividades industriais, 

agricultura, pesca e piscicultura, aqüicultura, dentre outros. Cada uma dessas atividades causa 

impactos, como eutrofização, perda da diversidade biológica, contaminação dos aqüíferos, alteração 

no ciclo hidrológico e no volume dos reservatórios, expansão geográfica de doenças de veiculação 

hídrica e degradação dos mananciais e das áreas de abastecimento (TUNDISI, 2009). 

 

Estima-se que 24% da carga mundial de morbidade e 23% de todos os 
falecimentos podem ser atribuídos a fatores relacionados ao ambiente. Nos países 
em desenvolvimento a percentagem de mortalidade atribuível a causas ambientais 
é de 25%, e nos desenvolvidos de 17%. A saúde ambiental é o resultado da 
interação de fatores que operam em diversos níveis de agregação e no marco de 
processos complexos, que vão além dos componentes tradicionais biológicos, 
físicos e químicos do meio ambiente. (OPAS, 2007, p. 220). 

 

Minc (1997) diz que numerosas doenças têm origem em fatores ambientais, como a 

poluição, a falta de saneamento básico, a má qualidade da água e da alimentação. Assim, fica claro 

que qualquer desequilíbrio ambiental altera, mesmo em menor intensidade, a qualidade de vida dos 

seres humanos. A Lei Nº 6938, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em um dos 

seus artigos apresenta que a poluição no meio prejudica a saúde pública. 
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A água é essencial a vida, mas para ser ingerida é essencial que a água não contenha 

elementos nocivos à saúde, principalmente os patogênicos, ou seja, os que causam doenças quando 

ingeridos pelo ser humano (Figura 1). Esse é um dos motivos do padrão de qualidade da água de 

abastecimento das comunidades humanas serem o mais exigente se comparado com aos outros usos 

(BRANCO, 2003). 

 

 
Figura 1: Classificação ambiental das infecções relacionadas com a água. 
Disponível em: HELLER (1997, p. 33) 
 

Conforme Bouguerra (2004), as doenças hídricas matam o equivalente à queda de 300 

boeings por dia e ressalta o adágio médico que diz que “O ser humano bebe 80% de suas doenças”. 

Assim, ele considera que a água é, primeiramente, uma questão política e ética. 

 

A inspeção realizada em 1991, a partir de mais de uma centena de estudos 
dedicados aos efeitos da água saudável e de equipamentos sanitários para a saúde, 
mostrou uma redução de 69% da mortalidade por doenças hídricas quando as 
pessoas têm acesso a água potável e a instalações sanitárias (BOUGUERRA, 2004, 
p. 175). 
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Muitas dessas doenças podem ser facilmente prevenidas, tomando as medidas de 

saneamento básico, como sistema de abastecimento de água potável, sistema de coleta e tratamento 

de águas residuárias, sistema de limpeza pública e sistema de drenagem urbana, conforme Philippi 

Jr. e Malheiros (2005) apresentam. 

 

Além dos organismos patogênicos, as substâncias químicas que se encontram na 
água, devido à contaminação química dos recursos hídricos, podem trazer várias 
ameaças à saúde pública como efeitos negativos à reprodução dos seres humanos, 
desenvolvimento sexual prejudicado, deformidades no esperma e na contagem do 
esperma (reduzindo o potencial de reprodução da espécie humana), 
comprometimento do sistema imunológico, efeitos negativos no desenvolvimento 
do cérebro (aberrações de comportamento e problemas de aprendizagem) 
(TUNDISI, 2009, p.44). 

 

Bassoi e Guazelli (2004) apresentam parâmetros da água a ser analisados para ser consumida 

sem que ocorram riscos a saúde, dentre eles estão: a) parâmetros utilizados para cálculo do IQA 

(Índice de Qualidade da Água) - temperatura, potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido 

(OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), coliformes, nitrogênio total (amônia, nitrato, nitrito 

e nitrogênio orgânico), fósforo total, resíduo total, turbidez -, b) parâmetros tóxicos - metais, 

cádmio, bário, chumbo, cobre, cromo, níquel, mercúrio, zinco, fenóis -, c) demais parâmetros - ferro 

total, manganês, cloreto, demanda química de oxigênio (DQO), surfatantes, nitrogênio nitrato, 

nitrogênio nitrito, nitrogênio amoniacal (amônia), nitrogênio Kjeldahl total, ortofosfato solúvel, 

condutividade e cloração. Para cada item, há um nível de tolerância para o consumo humano, 

conforme previsto na Portaria nº 518/GM, de 25 de março de 2004. 

Assim, torna-se necessário que haja políticas publicas que visem mitigar os problemas 

pertinentes, visto que o saneamento e a saúde pública vêm sendo sistematicamente negligenciado 

como instrumentos de planejamento público, o que exige uma nova postura na gestão de políticas 

públicas, bem como uma maior participação popular (PHILIPPI JR.; SILVEIRA, 2004). 

 

O planejamento e gerenciamento do conjunto de sistemas que compõem o 
saneamento do meio deve cumprir com objetivos sanitários... Também são 
importantes os objetivos socioeconômicos, para que as ações representem impacto 
positivo nos indicadores de saúde, reduzindo a demanda por serviços de saúde, 
maior eficiência dos setores produtivos, com reflexos positivos, portanto, para o 
desenvolvimento da região (PHILIPPI JR.; MALHEIROS, 2005, p.73). 

 

OPAS (2007) apresenta que o investimento em solucionar os problemas socioambientais traz 

benefícios tanto na qualidade de vida da população em questão, quanto financeiramente para o 

Estado onde estão as mesmas (Figura 2). 
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Figura 2: Benefício estimado das intervenções em água e saneamento na América Latina e 
Caribe. 
Disponível em: OPAS (2007, p. 231). 
 

No Brasil há mais gastos com saúde do que com o saneamento básico (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Percentual do PIB que corresponde a itens de gasto federal com saúde e saneamento. 
Disponível em: NERI (2007, p. 96). 
 

Vale destacar que a uma disparidade com relação a acesso a água potável por meio de redes 

de distribuição nas cidades ao longo de todo território nacional, totalizando um atendimento de 

89,8% das mesmas, podendo ser observado que nas regiões com cores vermelho e amarelo são as 

que possuem menores infraestrutura, destacando a região norte que sofre muito com a distribuição 

de água na área urbana (Mapa 1). 
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Mapa 1: Atendimento urbano com rede de distribuição de água. 
Fonte: ANA (2005). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do quadro em que se encontra o Brasil, é extremamente importante que sejam 

realizadas ações que visem a melhoria da qualidade de vida da população, nas quais solucionem os 

principais problemas socioambientais. 

O poder público tem desenvolver políticas efetivas e não apenas leis, normas e demais 

documentos que garantam uma sadia qualidade de vida. Mas, deve-se proporcionar a população 

condições para ter uma vida saudável. 

O acesso e uma boa educação é direito constitucional do cidadão, sendo que essa faz com 

que ocorram muitas mudanças no comportamento das pessoas, pois por meio dela, fica claro a 

importância da preservação e/ou conservação ambiental; que os impactos ambientais influenciam a 

saúde; como prevenir doenças, principalmente as que estão diretamente ligadas a falta de higiene; 

propiciar a coleta e tratamento de resíduos, bem como a distribuição de água tratada e de boa 

qualidade para consumo. 

Assim, mais que solucionar problemas ambientais, há a necessidade de resolver problemas 

sociais, que vão desde moradias descentes, a educação, alimentação e emprego, dos quais são 

fundamentais para prevenção de doenças, pois é mais oneroso os cofres públicos gastar com a saúde 

curativa do que com a saúde preventiva, principalmente porque dessa forma a população terá 

efetivamente usufruindo o que lhe é de direito, “uma sadia qualidade de vida para as presentes e 

futuras gerações”, conforme previsto na Constituição Federal. 
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