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RESUMO 
 
A pesquisa apresenta um diagnóstico das condições residenciais de saneamento 
ambiental da comunidade de Camurim, município de Itaiçaba-CE. Foram, aplicados 
questionários nos 65 domicílios existentes na comunidade, com o objetivo de 
conhecer e analisar os problemas ocasionados pela ausência do saneamento 
ambiental, e a correlação de sua ausência com a disseminação de doenças que 
estão associadas ao abastecimento deficiente de água, condições precárias de 
moradia, falta ou ineficiência de esgotamento sanitário, com uma abordagem quanti-
qualitativas, abordando o estilo metodológico de estudo de caso, realizando 
pesquisa de campo, registros fotográficos e aplicação de questionários. De acordo 
com os critérios de adequação adotados, as condições de saneamento os domicílios 
encontram-se, em sua maioria, inadequados, carecendo de medidas urgentes para a 
sua melhoria. Concluindo que, a saúde e o meio ambiente são áreas 
intrinsecamente interligadas, não sendo possível prevenir e proteger a saúde 
individual e coletiva sem cuidar do meio ambiente. Saúde pressupõe um meio 
ambiente saudável, assim, não se pode falar em danos ao meio ambiente sem 
pensar em danos à saúde individual e coletiva. É fato incontroverso que a 
degradação do meio ambiente corresponde a graves danos à saúde individual e 
coletiva. 
Palavras-chave: Resíduos sólidos; Saúde; Meio ambiente. 
 

ABSTRACT 
 

The research presents a diagnosis of residential conditions of environmental 
sanitation of Camurim community, municipality of Itaiçaba-CE. Were applied 
questionnaires in the 65 existing homes in the community, in order to understand and 
analyze the problems caused by the absence of environmental sanitation, and the 
correlation of their absence with the spread of diseases that are associated with poor 
water supply, poor conditions of housing, lack or inefficiency of sewage, with a 
quantitative and qualitative approach, addressing the methodological style case 
study, conducting field research, photographic records and questionnaires. According 
to the criteria of adequacy adopted, the sanitation households are mostly inadequate, 
lacking urgent measures for their improvement. Concluding that the health and the 
environment are inextricably linked areas, it is not possible to prevent and protect the 
individual and collective health without caring for the environment. Health requires a 
healthy environment, so one can not speak in damage to the environment without 
thinking of harm to individual and collective health. It is incontrovertible fact that the 
degradation of the environment corresponds to serious harm to individual and 
collective health. 
Keywords: Solid waste; Health; Environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde quando as civilizações eram nômades e viviam mudando, 

circulando de um lugar para outro em busca de comida, água e abrigo, eles não 

tinham nem um tipo de condição adequada de saneamento. As suas necessidades 

fisiológicas eram feitas em qualquer lugar, a água era retirada de fontes insalubres.  

No entanto, ao longo do tempo o homem fixou-se em moradias, as 

cidades começaram a se desenvolver, geralmente em proximidades a rios e riachos, 

que serviam de fonte de água e destinação de dejetos. Com isso ocorreu o 

crescimento populacional e o aumento das suas atividades fazendo com que as 

ações do saneamento se tornassem cada vez mais amplas e necessárias para 

garantir a qualidade ambiental indispensável para sua e as outras formas de vida. 

Historicamente as primeiras civilizações que se preocuparam em adoções 

que hoje, são caracterizadas como ações de saneamento foram os povos egípcios. 

Eles já faziam a separação dos sólidos da água, através da sedimentação, isto 

ocorria, pois os egípcios colocavam a água para repousar em potes ou jarras de 

barro por dias, que segundo eles essa água seria purificada. Assim, ocorria à 

sedimentação dos sólidos mais grosseiros e água que eles utilizavam para consumo 

estava com melhor aparência por não apresentar sólidos. 

Outra grande civilização que se utilizou de artefatos e engenharias 

sanitárias, foram os romanos, que realizaram grandes obras de engenharia 

sanitárias como arquedutos de água, que até hoje permanecem na cidade e as 

galerias que serviam para coletar as águas de chuvas e os efluentes gerados nas 

cidades, que permanecem na cidade até os dias de hoje, porém se encontram 

desativadas e hoje são utilizadas como ponto turístico. 

As comunidades se organizam até os dias de hoje, em torno de fontes de 

água para seu abastecimento e de meios para esgotamento sanitário. Através de 

sua evolução o homem foi criando técnicas e meios de prover-se com mais 

facilidade destes recursos, como se pode ver supracitado. Saúde e qualidade de 

vida associam-se ao modo de como o homem organiza o uso da água e de como 

dispõe seu lixo e seus dejetos. Enfim, a maneira como o ambiente é tratado 
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determina o retorno qualitativo de seus produtos: o nível de contaminação, sujeira e 

poluição produzidas desregradamente interferem nos níveis e indicadores de saúde. 

A integração das áreas de saúde e saneamento forma o saneamento 

ambiental, que é a implantação de sistemas de abastecimento de água, sistemas de 

esgotamento sanitário e coleta e destinação final de resíduos sólidos, como 

atividades básicas. Dessa forma, o saneamento ambiental abrange as diversas 

maneiras de modificar as condições do meio ambiente para permitir ao homem 

manter e melhorar sua saúde, evitando contrair doenças.  

Este trabalho apresenta uma pesquisa de natureza exploratória, com uma 

abordagem qualitativa e descritiva que tem como eixo central o estudo das 

condições de saneamento ambiental em que vive a comunidade de Camurim, 

localizada na cidade de Itaiçaba-CE.  

Lakatos (1991, p.187), argumenta que “a pesquisa de campo exploratória 

tem como objetivo a formulação de questões com a finalidade de aumentar a 

familiaridade do pesquisador com o ambiente de estudo” e Oliveira (2005, p.36) 

complementa dizendo que “uma pesquisa exploratória requer um estudo posterior e, 

normalmente, esse estudo tem um planejamento mais flexível e envolve 

levantamento bibliográfico, análise de documentos, observação de fenômenos e 

estudos de casos”. Neste contexto, a pesquisa bibliográfica foi realizada com base 

em material elaborado constituído por livros, teses, dissertações, artigos científicos e 

revistas, visando dar sustentação teórica ao trabalho. 

O município de Itaiçaba localiza-se a 156 km de Fortaleza, cortado pela 

rodovia CE – 123, e está a 4° 40’ 28” de latitude sul, 37° 49’ 21” de longitude oeste e 

uma altitude de 7 m do nível do mar, com uma área de 240 Km². Limita-se ao Norte 

com Aracati, ao Sul com Jaguaruana, ao Leste com Aracati e a Oeste com Palhano 

(Figura 01). 
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Figura 01: Localização do município de Itaiçaba 
Fonte: IPECE-CE 

Seu relevo é constituído de planícies levemente onduladas e alguns 

serrotes. Possui as seguintes classes de solos: areias quartzosas distróficas, solos 

aluviais, podzólico vermelho amarelo eutrófico e distrófico, planossolo solódico. 

Cerca de 60% dos solos são de baixa fertilidade, porém com boas propriedades 

físicas com potencial para o cultivo de culturas como: feijão, mandioca, caju e, 

principalmente, a exploração de fruticultura irrigada, 40% são solos aluviais de boa 

fertilidade, com potencial para a exploração das culturas de algodão, milho, feijão, 

arroz, hortaliças, entre outras. 

De acordo com o censo do IBGE de 2010, Itaiçaba possui uma população 

de 7.321 habitantes, sendo 4.282 de população urbana e 3.039 de população rural, 

gerando por ano um total de 1.336,08 toneladas de lixo. 
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O objeto de estudo é a localidade de Camurim no município de Itaiçaba, a 

mesma dista de 6 km da urbe do município, caracterizando-se em área de zona 

rural. Assim, buscou-se estudar e analisar a ausência do saneamento ambiental 

como fator de risco a disseminação de doenças que estão associadas ao 

abastecimento deficiente de água, condições precárias de moradia, falta ou 

ineficiência de esgotamento sanitário.  

Haja vista, que o foco do trabalho gira em torno da falta de infraestrutura 

sanitária das regiões rurais do Brasil, com abordagem a uma comunidade do interior 

do estado do Ceará. De forma, a buscar contribuições não só acadêmicas para 

subsidio do trabalho de conclusão do curso da especialização, mas também para 

realizar um diagnostico sanitário da comunidade a qual existe uma forte relação com 

a minha vida e contribuir para melhorias na qualidade de vida de pessoas, com 

orientações de ações que podem melhorar as condições sanitárias. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, saneamento é:  

O conjunto de medidas com o fim de preservar ou modificar as condições 

ambientais, prevenindo as doenças e promovendo a saúde, definida como o 

completo bem estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de 

doenças. 

Qualidade de vida é uma noção associada a meio ambiente no sentido de 

ser resultado dos fatores que pressionam e interagem com a comunidade 

(MENEZES 1981 apud, MOTA 2006). 

O reconhecimento da importância do saneamento e de sua associação 

com a qualidade de vida dos seres humanos, remota as mais antigas culturas. 

Ruínas de uma civilização na Índia que se desenvolveu a cerca de 4000 anos 

indicam evidências de hábitos higiênicos, incluindo a presença de banheiros e 

sistemas de coleta de esgotos sanitários nas edificações (ROSEU 1994 apud, 

FUNASA 2004). 

Relatos do ano de 2000 a.C. indicam que técnicas de medicina eram 

praticadas na Índia, onde se recomendava que a água impura deveria ser purificada 

pela fervura, pelo aquecimento no sol, mergulhando um ferro quente dentro dela ou 



6 

 

por filtração em areia ou cascalho (USEPA 1990 apud, FUNASA 2004). Ao longo 

dos séculos o saneamento passou por várias fases, ora retrocedendo com a queda 

de algumas civilizações, ora renascendo com o surgimento de outras. 

No Brasil a situação ainda é preocupante, dados da Organização Mundial 

de Saúde – OMS revelam que 65% das doenças no Brasil são causadas pela falta 

de saneamento ambiental nas cidades. Hoje a cada um real investido, nessa área 

são economizados quatro reais em saúde pública em um período de dez anos.  

Estima-se que 75% de todo o esgoto sanitário coletado nas cidades são 

lançados in natura diretamente nos rios, córregos, praias e lagos urbanos. Com 

relação ao lixo, na maioria dos municípios brasileiros não há a separação dos 

resíduos de serviços de saúde dos domiciliares, além disso, todo e qualquer 

resíduos tem como disposição final os lixões (ARAÚJO et al., 2006). Todos estes 

são fatores que contribuem para a poluição dos corpos hídricos, contaminação 

ambiental, e consequentemente, aumento dos danos à saúde pública, afetando 

assim, a qualidade de vida do homem seja na cidade ou na zona rural, onde a 

dificuldade do saneamento é ainda maior e vão além de meros problemas técnicos. 

O meio rural não tem o atendimento significativo por parte das 

companhias de saneamento fazendo com que o mesmo tenha um baixo índice de 

cobertura desse sistema (BERNARDES et al., 2002), sendo que são necessários os 

sistemas de saneamento básico, no campo através de soluções individuais, bem 

como as medidas de controle da poluição resultante de atividades ali desenvolvidas 

(MOTA, 2006).  

Existe uma grande diferença nos índices de saneamento quando se 

compara população urbana e rural. No Brasil, por exemplo, enquanto 89,1% da 

população urbana são abastecidas por rede de distribuição de água, somente 17,8% 

da população rural tem acesso à rede de distribuição de água. Além disso, existem 

as diferenças regionais como no sul, onde apenas 7,1% da população rural não têm 

banheiro e nem sanitário, enquanto que no nordeste 61,4% da população rural não 

possuem banheiro e nem sanitário (BERNARDES et al., 2002). 

Normalmente qualquer atividade de saneamento tem os seguintes 

objetivos: controle e prevenção de doenças, melhoria da qualidade de vida da 

população, melhorar a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. 
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No município de Itaiçaba a Companhia de Água e Esgoto do Ceará - 

CAGECE atua na sede municipal, apenas com sistema de abastecimento de água, 

enquanto que no meio rural mais especificamente na localidade Camurim (Figuras 2 

e 3), situado a 6 km da zona urbana de Itaiçaba, não existe nem um serviço de 

saneamento básico prestado pela companhia de saneamento e muito menos 

mantido pela prefeitura.  

Figura 02: Camurim de baixo                                    Figura 03: Camurim de cima 
Fonte: Google Earth                                                         Fonte: Google Earth 

O número de famílias que mora na comunidade chega a 65 nas quais 35 

utilizam cisternas de placas como alternativa individual para armazenar água e 

futuramente utilizar para fins de abastecimento humano (Figura 04), contando ainda 

com um chafariz, que é uma alternativa comunitária de abastecimento público, 

bastante disseminado para pequenas comunidades (Figura 05), que é de uso geral 

da comunidade, segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Itaiçaba. 

Contudo, a água do mesmo não apresenta boa qualidade em função da 

considerável concentração de sais de ferro que confere sabor, odor e cor, além de 

causar manchas em roupas. Logo, as cisternas constituem para comunidade, uma 

forma de captar e armazenar água de chuva e de carros-pipas e assim utilizar para o 

consumo no dia-a-dia da população. 
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Figura 04: Cisterna de placas                                  Figura 05: Chafariz comunitário 
Fonte: Arquivo pessoal do autor                                 Fonte: Arquivo pessoal do autor 

No entanto, devido à falta de informações e conhecimento da população, 

a água pode ser manuseada e/ou armazenada de forma inadequada, sem qualquer 

preocupação com tratamento, mesmo que simplificado o que pode resultar na 

contaminação e no consequente prejuízo à saúde pública. 

Na comunidade do Camurim a solução individual mais utilizada para 

afastar os dejetos humanos são as fossas sépticas, porém algumas residências não 

dispõem deste sistema, e lançam os dejetos diretamente no solo, criando, desse 

modo, situações favoráveis para a transmissão de doenças. Isso porque os dejetos 

humanos podem ser veículo de microrganismos patogênicos causadores de 

doenças como a febre tifoide, diarreia, amebíase, esquistossomose, teníase e 

muitas outras. Por isso, torna-se indispensável afastar as possibilidades de seu 

contato com: o homem, as águas de abastecimento, vetores de doenças (moscas e 

baratas) e os alimentos. Outra parcela da comunidade lança os esgotos domiciliares 

sem tratamento diretamente nos recursos hídricos nas proximidades, neste caso o 

riacho Araibú. 

No que tange aos resíduos sólidos gerados pelas atividades da 

comunidade que podem ser classificados quanto a sua origem em domiciliar 

produzido nas residências e agrícola (FUNASA, 2006). Na comunidade não existe 

coleta, nem tratamento e o destino final é a queima ao ar livre ou a disposição no 

fundo do quintal, bem como próximo ao curso de água, ou seja, do riacho Araibú 

formando verdadeiras leiras de lixo, de forma a produzir um aspecto estético 

desagradável ocorrendo uma desfiguração da paisagem; maus odores; proliferação 

de insetos e roedores; poluição do solo, da água e do ar. Constituindo ambiente 

favorável à transmissão de doenças, por via direta e principalmente, por via indireta. 
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A comunidade de Camurim no município de Itaiçaba tem forte interelação 

e corelação com as perspectivas referentes às problemáticas já abordadas e 

justificadas, pois vários estudos já realizados, como o de Stukel et al. (1990) apud, 

Amaral et al. (2003), apontam que o risco de ocorrência de surtos de doenças de 

veiculação hídrica no meio rural é alto, principalmente em função da possibilidade de 

contaminação bacteriana de águas que muitas vezes são captadas em poços 

velhos, inadequadamente vedados e próximos de fontes de contaminação, como 

fossas e áreas de pastagem ocupadas por animais representando um risco 

considerável à saúde. 

O uso de água subterrânea contaminada, não tratada ou 

inadequadamente desinfetada foi responsável por 44% dos surtos de doenças de 

veiculação hídrica nos Estados Unidos, entre 1981 e 1988 como conseqüência da 

destinação inadequada dos resíduos sólidos, esgotos domiciliares dentre outros 

(CRAUN 1991 apud, AMARAL, 2003). Estes dados comprovam que a falta do 

saneamento ambiental é um dos grandes fatores de risco à saúde dos seres 

humanos principalmente por causar enfermidades de veiculação hídrica que levam a 

óbito. 

Segundo Ayach e Pinto (2007, p. 42), as diferentes condições de vida de 

uma população implicam diretamente em seu bem estar e inclusive na qualidade do 

ambiente por ela utilizado. Nesse sentido, as condições domiciliares de cada 

cidadão, de abastecimento e armazenamento de água; deposição de resíduos 

líquidos e sólidos; medidas de higienização residencial; cuidados com a saúde e 

alimentação entre outros, estão diretamente relacionadas às condições econômicas 

específicas de cada família, que por sua vez são reflexo direto de sua profissão, 

renda, grau de escolaridade e cultura. 

Neste aspecto, a pesquisa apresentou que, das 65 famílias entrevistadas, 

57 domicílios têm renda superior a um salário mínimo, correspondendo a 87,70%; 

oito entrevistados afirmaram que recebem de um até dois salários mínimos, que 

corresponde a 12,30% (Figura 5). 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Percentual da renda familiar da comunidade 
Fonte: Pesquisa direta realizada na comunidade 

Na comunidade verificou-se criação de aves, suínos, caprinos e ovinos 

para a alimentação da própria família e abastecimento do pequeno comércio local, 

que são realizadas em consórcio com a extração da carnaúba contribuindo com a 

renda familiar, como pode ser observado nas figuras a seguir (Figuras 6 e 7). 

Figura 6: Criação de caprinos                        Figura 7: Animais pastando em carnaubais 
Fonte: Arquivo pessoal do autor                        Fonte: Arquivo pessoal do autor 

As famílias trabalham com agricultura, possuindo plantações de feijão, 

milho, paralelamente com outras culturas como a mandioca que serve de 

alimentação para os bovinos (Figuras 8 e 11), além disso algumas pessoas fazem 

plantios de hortaliças que são comercializadas uma parte na comunidade e outras 

são levadas para o comercio da cidade (Figura 10), e também existe plantações em 

grande escalas de cajueiros para comercialização da castanha do caju que é 

vendida para ser beneficiada por empresas que se localizam na região metropolitana 

de Fortaleza (Figura 9). 
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Figura 8: Plantação de milho e jerimum           Figura 9: Plantação de caju 
Fonte: Arquivo pessoal do autor                           Fonte: Arquivo pessoal do autor 
 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 10: Plantação de hortaliça                      Figura 11: Plantação de feijão 
Fonte: Arquivo pessoal do autor                            Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Foi possível constatar que muitas famílias vivem de aposentadoria e dos 

benefícios dos governos, municipal, estadual e federal, como a cesta básica, bolsa 

família, complementado a renda proveniente da produção rural, que não é mensal, 

devido à produção ser sazonal decorrente das chuvas no nosso estado serem bem 

marcadas em seu período. 

Durante a pesquisa, quando perguntado a respeito da relação entre saúde, 

condições de água, lixo e esgoto, os moradores afirmaram que existe relação entre 

eles (como armazenar água em lugar limpo e queimar e enterrar o lixo), totalizam 35 

correspondendo a 53,84%; 18 pessoas não souberam responder, correspondendo a 

27,70%; 12 pessoas responderam que não existe relação nenhuma entre, saúde, 

condições de água, lixo e esgoto, correspondendo a 18,46%, dados apresentados 

no gráfico a seguir (Figura 12). 
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Figura 12- Relação saúde e saneamento 
Fonte: Pesquisa direta realizada na comunidade 

Analisando os dados percebe-se que as pessoas têm conhecimento a 

respeito das medidas importantes de saneamento básico, medidas que até são 

consideradas simples, mas que muitas vezes não são postas em práticas. 

Quando a população foi questionada sobre as medidas consideradas 

importantes para evitar doenças, os resultados demonstram que 20 participantes 

responderam que educação ambiental, é a medida correta para se evitar doenças, 

correspondendo a 30%; 35 responderam que o serviço de atendimento no posto de 

saúde precisa ser melhorado, bem como, disponibilizar mais remédios e médicos 

especializados para atender melhor a população, correspondendo a 54,62%; 10 

responderam que os agentes de saúde devem fazer visitas com mais frequência, 

correspondendo a 18,38%, entretanto, a comunidade só possui um agente. Portanto, 

pode-se considerar que somente os 30% conseguem enxergar a saúde num aspecto 

mais amplo, dando ênfase à orientação na higiene (Figura 13).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 - Relação saúde e saneamento 
Fonte: Pesquisa direta realizada na comunidade 
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A expansão das atividades econômicas gerou considerável aumento na 

demanda de água, forçando muitos núcleos urbanos e rurais a se valerem de novas 

fontes de abastecimento de água, principalmente das águas subterrâneas, esse 

recurso hídrico passou a ser utilizado numa escala significativa, sem o devido 

planejamento e controle.  

Em conformidade com a pesquisa realizada na comunidade de Camurim 

sobre saneamento básico, no que se refere especificamente às condições de 

infraestrutura domiciliar de abastecimento de água, dos 55 domicílios entrevistados, 

85% são abastecidos por cisternas (Figura 14), que armazenam água de chuva o 

restante correspondente a 15% utilizam-se de poços (Figura 15), para serviços como 

jardinagem e dessedentação de animais, dados apresentados no gráfico a seguir 

(Figura 16). 

Figura 14: Cisterna                                                Figura 15: Poço tubular  
Fonte: Arquivo pessoal do autor                              Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Como exposto nas figuras acima (Figuras 14 e 15), a população da 

comunidade de Camurim seguem por duas rotas alternativas de abastecimento de 

água, já que como mencionado anteriormente, não existe abastecimento de água 

por parte de nenhuma concessionária, os mesmo adotam essas rotas que 

atualmente são bem difundidas no meio rural. As cisternas foram difundidas no 

Nordeste do Brasil através da associação Caritás que tinha um programa de 

distribuição de cisternas de placas, a qual podemos observar na figura 14, que é 

construída pela própria comunidade em regime de mutirão. Esse fato está bem 

explicito no gráfico (Figura 16),onde expõe que na comunidade 85% da população 

se abastece através de cisternas. 
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Figura 16 – Condições de abastecimento de água das famílias 
Fonte: Pesquisa direta realizada na comunidade 

Outro aspecto a ser destacado refere-se à qualidade da água da cisterna 

utilizada para consumo humano, uma vez que não é realizada análises da mesma 

para confirmação de sua qualidade e potabilidade. Durante as entrevistas, também 

foi constatado a inexistência de filtro de água em algumas casas, ou qualquer 

alternativa de purificação de água. 

Pode-se verificar que na maioria das residências, há utilização da cozinha 

na área externa da casa, apenas com uma bacia em cima de uma mesa ou baldes, 

com armazenamento de água (Figura 17 e 18), tornando-se inadequado do ponto de 

vista sanitário. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Armazenamento de água             Figura 18: Armazenamento de água 
Fonte: Arquivo pessoal do autor                       Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Como essa comunidade não possui sistema de esgotamento sanitário, as 

pessoas constroem seus banheiros separados (Figura 19), ou dentro do próprio 

domicílio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19: Banheiro externo a residência 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Percebe-se o desconhecimento dos moradores sobre o que é uma rede de 

esgoto, já que durante as entrevistas foi constatado que das 65 casas entrevistadas, 

todos os banheiros possuem fossa negra e a água proveniente da lavagem de louça 

e roupa (águas cinzas) são dispersas no quintal da própria residência (Figuras 20 e 

21).  

Figura 20: Disposição das águas cinzas             Figura 21: Localização de fossa negra   
Fonte: Arquivo pessoal do autor                              Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Os entrevistados afirmam saber que a falta de tratamento do esgoto 

ocasiona prejuízos ambientais, mas não sabem apontar quais são as implicações de 

fato. Quando indagados da relação esgoto sem tratamento versus saúde, foram 

quase unânimes apontadas às doenças como o maior prejuízo decorrente do esgoto 

a céu aberto. No entanto, não souberam identificar quais são as doenças advindas, 
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ou seja, sabem da relação entre os dois fatores, mas desconhecem as causas e os 

problemas afins. 

Com relação aos resíduos sólidos principais fatores de geração e origem 

do mesmo é o aumento da população, e principalmente a capacidade de consumo 

de produtos industrializados, gerando cada vez mais embalagens e residuos. 

Durante as entrevistas foram constatados que em 05 casas o lixo é 

queimado, que corresponde a 7,7%, quanto aos que afirmaram ter o seu lixo 

enterrado, totaliza-se 15 casas, que corresponde a 23,07% e 45 afirmaram que 

jogam o lixo a céu aberto correspondendo a 69,23% (Figura 22). Portanto verifica-se 

total inadequação da destinação final dos resíduos sólidos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22 – Disposição final dos resíduos sólidos na comunidade 
Fonte: Pesquisa direta realizada na comunidade 

No entanto, a questão de destinação dos resíduos sólidos em áreas rurais 

constitui-se numa grande problemática para as administrações públicas e para os 

moradores locais, pois a destinação considerada correta seria a coleta e destinação 

do mesmo em aterro sanitário. Porém, a considerável distância da comunidade a 

urbe do município torna-se um agravante, principalmente no que se refere ao custo 

desse serviço a ser custeado pela prefeitura. Além de não existir destinação 

adequada no município que adota a alternativa de lixão para os resíduos sólidos 

gerados. 

Nesse aspecto, ficou evidente durante a pesquisa a total inadequação dos 

resíduos sólidos e, sobretudo a ausência de preocupações nesse sentido, sendo 

consideradas normais as formas de destinação apresentadas. Durante a aplicação 

dos questionários, pode-se verificar que mesmo as pessoas afirmando que queimam 

ou enterram o lixo (Figura 23 e 24), verificou-se nos domicílios lixos jogados a céu 

aberto. Alguns moradores entrevistados indagaram sobre o valor no mercado 
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desses materiais recicláveis, mostrando certo interesse em separar seus resíduos 

uma vez que não tem o que fazer com os mesmos, restando apenas à queima e/ou 

jogar a céu aberto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Lixo disposto a céu aberto           Figura 24: Lixo queimado no quintal  
Fonte: Arquivo pessoal do autor                        Fonte: Arquivo pessoal do autor 

A disposição inadequada do lixo como mostra as figuras acima, elas são 

decorrentes da falta de infraestrutura pública de coleta e destino final do mesmo. 

Porém os resíduos sendo dispostos a céu aberto eles podem promover a 

proliferação de mosquitos e vetores de veiculação de doenças, que podem acarretar 

em surtos ou epidemias, contribuindo para o alto índice de doenças na comunidade. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Saneamento Ambiental requer ações que visem à conscientização da 

população, do que é fundamental para a sobrevivência do ser humano, a 

preservação do meio ambiente e recursos hídricos. Resultados das ações do 

Saneamento Ambiental na saúde humana são evidentes e vem sendo comprovado 

estatisticamente. 

Constatou-se que os resíduos sólidos degradam o meio ambiente e tem 

forte influência sobre os péssimos padrões de saúde pública, exigindo, cada vez 

mais, custosos hospitais e rede de atendimento em posto de saúde. O mesmo 

poder-se-ia dizer da questão dos esgotos. A população impacta os cursos d’água a 

sua volta, neles despejando todos os seus dejetos, não correlacionando o que isso 

pode implicar em sua vida, corroborando com os dados obtidos na pesquisa que se 

encontram supracitados neste trabalho. 
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Convém ressaltar, no entanto, que não é o Saneamento Básico por si só 

uma medida suficiente à melhoria da qualidade de vida das populações, que tem 

como um dos principais indicadores o índice de mortalidade infantil. Ele deve ser 

entendido como uma das partes integrantes do elenco fundamental de intervenção 

que visam à melhoria da qualidade de vida. Por isso, as ações de Saneamento 

Ambiental devem vir acompanhadas de medidas que visem efetivamente à melhoria 

da qualidade de vida, tais como proporcionar condições adequadas de nutrição, 

habitação, assistência médica, higiene e, o que é um fator decisivo, o aumento da 

renda das camadas mais desfavorecidas da população, que são exatamente 

aquelas mais afetadas pela degradação das condições do meio ambiente. 

Portanto, Saneamento Ambiental requer ações que visem a 

conscientizar/sensibilizar a população, de que é fundamental para a sobrevivência 

do ser humano, a preservação do meio ambiente e recursos hídricos. 

A falta de infraestrutura voltada para a melhoria da qualidade de vida da 

população, a falta de condições financeiras, baixo rendimento familiar e até mesmo 

o baixo nível de escolaridade tem refletido de uma forma bastante significativa nas 

pequenas comunidades em relação ao saneamento básico e até nas próprias 

condições sanitárias. 

Após o estudo na comunidade Camurim, notou-se a baixa qualidade de 

vida ambiental dos moradores, no que se refere às condições de saneamento 

básico, principalmente com relação à coleta e tratamento do esgoto doméstico, 

consideradas medidas indispensáveis para o bem estar da população. Compreende-

se que a falta desses serviços compromete o meio físico trazendo prejuízos diretos 

para a saúde, o que impede o desfrutar de uma vida saudável. Mesmo os moradores 

não tendo consciência dos problemas ocasionados à sua saúde pela carência em 

saneamento, é consenso que a falta desses serviços constitui o maior problema da 

comunidade. Assim, o investimento nesse setor contribuiria indiscutivelmente para a 

melhoria da qualidade de vida dos moradores de Camurim. 

Portanto, reafirma-se o direito de todas as populações aos serviços de 

saneamento básico, sendo dever do Estado promover a universalização, 

independente da classe social, respeitando tanto o que é preconizado na Lei do 

Saneamento Básico (11.445/2007) quanto a própria Constituição do país, que 

aponta o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos, inclusive 

das gerações futuras. 
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