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R I S C O S . . .  
Rir é correr o risco de parecer tolo. 
Estender a mão é correr o risco de se envolver. 
Defender seus sonhos e idéias diante da multidão 
é correr o risco de perder as pessoas. 
Amar é correr o risco de não ser correspondido. 
Viver é correr o risco de morrer.  
Confiar é correr o risco de se decepcionar. 
Tentar é correr o risco de fracassar. 
Mas os riscos devem ser corridos, porque o 
maior perigo é não arriscar nada. 
A pessoa que não corre nenhum risco não faz 
nada, não tem nada e não é nada. 
Elas podem até evitar sofrimentos e desilusões, 
mas elas não conseguem nada, não sentem, não 
mudam, não crescem 
não amam, não vivem 
Acorrentadas por suas atitudes, elas viram 
escravas, privam-se de sua liberdade. 
Somente a pessoa que corre riscos é livre. 
 

Autor desconhecido 
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RESUMO 
 
 
 
Objetivou-se com esse trabalho avaliar a qualidade da água do distrito de Camela, Município 
de Ipojuca – PE, cuja origem é proveniente de sistemas alternativos de abastecimento (poços, 
bicas, cacimbas), e é utilizada pela população para o consumo. Objetivou-se também, a 
implantar medidas corretivas para melhorar a qualidade desta água e consequentemente, as 
condições higiênico-sanitária dessa população. As medidas adotadas foram embasadas nos 
registros da Secretaria Municipal de Saúde, onde havia um alto número de notificações de 
casos de Doenças Diarréicas Agudas (DDA’s). Com base no prescrito, foram realizadas 
análises da água, capacitação dos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde, 
distribuição de filtros e hipoclorito, instalação de dosadores com pastilhas de cloro nos 
sistemas alternativos de abastecimento, além do monitoramento das condições da água após 
tais medidas. Realizou-se também a vistoria/manutenção dos filtros distribuídos e dos 
dosadores de cloro instalados. O estudo teve como referência para a qualidade da água a 
Portaria do Ministério da Saúde no 518/2004, e foi realizado no período de janeiro a setembro 
de 2007. Constatou - se que as mediadas adotadas pelo município melhoraram a qualidade da 
água proveniente desses sistemas de abastecimento, e reduziram significativamente o número 
de casos notificados de DDA’s. 
 

Palavras chave: Qualidade da Água, Sistema de abastecimento alternativo, análises 
físico-química e microbiológica da água.  



 

 

ABSTRACT 
 
 

 
The objective of this work is to evaluate the water quality in the district of Camela, City of 
Municipality Ipojuca - PE, whose origin is from alternative systems of supply (wells, 
waterspouts, cacimbas), and is used by the population for consumption. The objective is also 
to implement corrective measures to improve the quality of water and consequently, the 
sanitary-hygienic conditions of the population. The measures were adopted in embasadas 
records of the Municipal Secretary of Health, where there was a high number of notifications 
of cases of Acute Diarrhoeal Diseases (ADI's). Based on the prescribed were carried out 
analyses of water, training of agents of endemic diseases and community health agents, 
distribution of filters and hypochlorite, installation of dosadores with tablets of chlorine in 
alternative systems of supply, apart from monitoring the conditions of water after such 
measures. There was also the inspection / maintenance of filters and distributed chlorine 
dosadores installed. The study was used as a benchmark for water quality Ordinance of the 
Ministry of Health in 518/2004, and was carried out from January to September 2007. It - if 
that mediated adopted by the council improved the quality of water from these water supplies, 
and significantly reduced the number of reported cases of ADI's. 
 

 

Key-words: Water quality, Alternative supply system, physico-chemical analysis and 
microbiological water. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

Indiscutivelmente a água é fundamental para a manutenção da vida. Daí, a importância 

com a preocupação do monitoramento das fontes de abastecimento. De acordo com Dahi, 

(1992) a primeira linha de defesa é a proteção de contaminações no fornecimento de água. 

Falhas na proteção e no tratamento efetivo expõem as comunidades a riscos de doenças 

intestinais e a outras doenças infecciosas (BROMBERG, 1995; HELLER, 1998). Os riscos à 

saúde relacionados com a água podem ser distribuídos em duas categorias principais: 1) riscos 

relativos à ingestão de água contaminada por agentes biológicos (vírus, bactérias e parasitas), 

através de contato direto ou por meio de insetos vetores que necessitam da água em seu ciclo 

biológico; 2) riscos derivados de poluentes químicos e, em geral, efluentes de esgotos 

industriais (CHARRIERE et al, 1994; KRAMER et al, 1996).  

A maior parte das enfermidades transmitidas para o ser humano é causada por 

microorganismos, particularmente vírus, bactérias, protozoários e helmintos (vermes 

intestinais). Entre as enfermidades relacionadas com a água destacam-se aquelas transmitidas 

pela ingestão de água contaminada, denominadas, portanto enfermidades de veiculação 

hídrica. As bactérias patógenas encontradas na água e/ou alimentos constituem uma das 

principais fontes de morbidade, sendo essas responsáveis pelos numerosos casos de enterites, 

diarréias infantis e doenças epidêmicas. A ocorrência desse tipo de doença pode ser 

minimizada ou até mesmo evitada mediante a adoção de práticas adequadas de saneamento, 

como, por exemplo, coleta e tratamento de esgotos domésticos e tratamento da água de 

abastecimento (BRASIL, 2006c).  

Dentre as doenças que podem ser transmitidas pela água, uma que é bastante relevante 

e que apresenta um grande risco, especialmente para crianças e idosos, são as doenças 

diarréicas.   

  As Doenças Diarréicas Agudas (DDA’s) se assinalam como uma síndrome clínica de 

etiologia diversificada, caracterizando-se por evacuações numerosas de fezes pastosas ou 

aquosas, geralmente é acompanhada por febre e vômito (BRASIL, 2006c). 

O município do Ipojuca – PE, possui mais da metade (52,4%) de domicílios com água 

encanada, sendo ainda alto o percentual de outras formas de abastecimento (poços ou 

nascentes 31,4% e outras formas 16,2%) (IBGE, 2000). 



 

 

` Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde do Ipojuca no primeiro semestre de 

2005, houve cerca de 6.847 mil casos de diarréias registrados no Sistema de Monitoramento 

das Doenças Diarréicas Agudas (SMDDA’s), com média semanal de 131,7 casos de DDA’s 

registrados. Em vista disto foi implantado em janeiro de 2007 o “Projeto Água Limpa” que 

tem como objetivo melhorar a qualidade da água e com isso diminuir a notificação das 

doenças diarréicas (Apêndice 01). 

Medidas corretivas de tratamento como: utilização de filtros, o uso do hipoclorito de 

sódio a 2,5% e a instalação de dosadores com pastilhas de cloro diretamente nas adutoras, 

podem reduzir ou até mesmo eliminar a contaminação dessas águas o que, consequentemente, 

ajudará na redução de casos de DDA’s na localidade. 

Por se tratar de dados tão relevantes, é de fundamental importância que seja 

desenvolvido um trabalho no município que vise oferecer a tal população uma água de melhor 

qualidade para o consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

2.1 Água 

 

 

A água, além de ocupar cerca de 75% da superfície da Terra (sendo dos 75% ,  97,4% 

água salgada (mares e rios) e 2,6% de água doce (sendo 90% desse volume correspondente a 

galerias e o resto a rios e lençóis subterrâneos), é ainda o constituinte inorgânico mais 

abundante na matéria viva, já que mais de 60% do peso humano é constituído por água, e em 

certos animais aquáticos e mesmo em alguns legumes e verduras esse percentual pode atingir 

até 98% (OLIVEIRA, 2000). 

No Brasil, os potenciais de água doce são extremamente favoráveis para os diversos 

usos, no entanto, as características de recurso natural renovável, em várias regiões do país, 

têm sido drasticamente afetadas. Os processos de urbanização, de industrialização e de 

produção agrícola não têm levado em conta a capacidade de suporte dos ecossistemas 

(REBOUÇAS, 1997).  

De acordo com o mesmo autor este quadro está sensivelmente associado ao 

lançamento, deliberado ou não, de mais de 90% dos esgotos domésticos e cerca de 70% dos 

efluentes industriais não tratados, o que tem gerado a poluição dos corpos de água doce de 

superfície em níveis nunca antes imaginados.  

Segundo o relatório da Conferência Pan-Americana sobre Saúde e Ambiente no 

Desenvolvimento Humano Sustentável (1995), atualmente cerca de 30% da população 

brasileira abastece-se de água proveniente de fontes inseguras, sendo que boa parte daqueles 

atendidos por rede pública nem sempre recebe água com qualidade adequada e em quantidade 

suficiente. 

A água pode veicular um elevado número de enfermidades e essa transmissão pode se 

dar por diferentes mecanismos. O mecanismo de transmissão de doenças relacionado à 

qualidade da água é o da ingestão, por meio do qual um indivíduo sadio ingere água que 

contenha componente nocivo à saúde e a presença desse componente no organismo humano 

provoca o aparecimento de doença. Um segundo mecanismo refere-se à quantidade 

insuficiente de água, gerando hábitos higiênicos insatisfatórios e daí doenças relacionadas à 



 

 

inadequada higiene dos utensílios de cozinha, do corpo e do ambiente domiciliar. Outro 

mecanismo compreende a situação da água no ambiente físico, proporcionando condições 

propícias à vida e à reprodução de vetores ou reservatórios de doenças (BRASIL, 2006a). 

De acordo com a Portaria do Ministério da saúde (MS) no 518/2004 toda a água 

destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de potabilidade e está sujeita à 

vigilância da qualidade da água, exercida pelas autoridades de saúde pública (BRASIL, 2004, 

Artigo 2o).  

Em linhas gerais, água potável é a água para consumo humano cujos parâmetros 

microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendem ao padrão de potabilidade e não 

oferecem riscos à saúde (BRASIL, 2004). 

A potabilidade da água é aferida pelo atendimento, simultaneamente, dos valores 

máximos permitidos (VMP – concentrações limite) para diversas substâncias que podem 

provocar rejeição ao consumo em decorrência do aspecto estético da água, do gosto ou do 

odor. Na visão da Organização Mundial de Saúde (OMS), incorporada no conteúdo da 

Portaria MS no 518/2004, os riscos à saúde impostos pelas substâncias químicas (de longo 

prazo, por vezes não muito bem fundamentados do ponto de vista toxicológico e 

epidemiológico) não devem ser comparados aos riscos microbiológicos de transmissão de 

doenças (de curto prazo, inquestionáveis e de grande impacto). Guardada a importância 

relativa e específica de cada um, em termos gerais, a garantia da qualidade microbiológica da 

água deve receber prioridade absoluta. 

O padrão de aceitação para consumo humano inclui VMP. Por fim, cabe registrar que 

o padrão de potabilidade estabelecido na Portaria MS no 518/2004 não se aplica às águas 

envasadas ou destinadas a outros usos específicos (ex.: água para hemodiálise), para as quais 

existe legislação específica. 

No sentido de superar lacunas de responsabilidades, a Portaria MS no 518/2004 

procura estabelecer uma melhor delimitação para as formas de abastecimento, fornecimento e 

consumo de água, que devem estar sujeitas às ações de vigilância e controle da qualidade da 

água para consumo humano. Com esse objetivo, define-se sistema e solução alternativa de 

abastecimento de água como: sistema de abastecimento de água para consumo humano (as 

soluções clássicas, incluindo a distribuição de água por meio de rede) e a solução alternativa 

de abastecimento de água para consumo humano (soluções providas ou desprovidas de 

distribuição por rede). As soluções desprovidas de distribuição por rede, em geral, encontram-

se associadas a fontes, poços ou chafarizes comunitários e distribuição por veículo 

transportador (BRASIL, 2004).  



 

 

A principal diferença do sistema de abastecimento de água em relação às soluções 

alternativas de água reside no fato de que em todo sistema de abastecimento de água o 

responsável pela prestação do serviço é o município, mesmo que a prestação do serviço seja 

concedida a um ente público vinculado a outra esfera administrativa (como é o caso dos 

serviços prestados pelas Companhias Estaduais) ou a um ente privado (BRASIL, 1990). 

O manancial é a primeira e fundamental garantia da quantidade e da qualidade da água 

em serviço de abastecimento de água, pois de sua escolha criteriosa depende o sucesso das 

demais unidades do sistema, no que se refere tanto à quantidade como à qualidade da água a 

ser disponibilizada à população. Ele é a fonte ou a origem da água utilizada para o 

abastecimento, e pode ser de três tipos: 1) água superficial: são os córregos, os ribeirões, os 

rios ou os lagos, isto é, os corpos de água formados pela água que escorre sobre a superfície 

do solo; 2) água subterrânea: formada pela água que se infiltra e se movimenta abaixo da 

superfície do solo, ou seja, no interior da crosta terrestre, e que se manifesta por meio de 

nascentes, poços rasos, poços profundos, drenos, etc. Pode pertencer ao lençol não-confinado 

ou freático, no qual a água mantém a pressão atmosférica, ou ao lençol confinado, onde a 

água está sob pressão, entre camadas impermeáveis do subsolo; 3) água de chuva: água que se 

precipita em direção à superfície do planeta e é aproveitada antes que atinja essa superfície, 

durante as chuvas (BRASIL, 2006a). 

O conhecimento das características da água bruta permite uma avaliação de sua 

tratabilidade, ou seja, da escolha do processo de tratamento mais adequado e viável, do ponto 

de vista técnico-econômico, para torná-la potável. Por sua vez, o tipo de manancial, 

superficial ou subterrâneo, é um fator determinante das características da água bruta 

(BRASIL, 2006a). 

O tratamento da água para consumo humano tem por finalidade primeira torná-la 

potável. Em síntese, procura-se tornar a água atrativa e segura para o consumo humano. 

Portanto, os principais objetivos do tratamento são de ordem sanitária (ex.: remoção de 

organismos patogênicos e das substâncias químicas que representam riscos à saúde) e 

estética/organoléptica (ex.: remoção de turbidez, cor, gosto e odor). Adicionalmente, por 

motivos de ordem econômica, pode-se buscar a redução de corrosividade, dureza, ferro, etc 

(BRASIL, 2006b). 

O tratamento da água, em si, não garante a manutenção da condição de potabilidade, 

uma vez que a qualidade da água pode deteriorar-se entre o tratamento, a reservação, a 

distribuição e o consumo. Cabe também destacar que várias substâncias, como metais pesados 

e agrotóxicos, não são efetivamente removidas em processos convencionais de tratamento. 



 

 

Daí a importância de um enfoque sistêmico no controle e na vigilância da qualidade da água 

para consumo humano, visualizando a dinâmica da água desde o manancial até o consumo 

(DI BERNARDO, 1993; HAS, 1999). 

Deve ser lembrado também que, se a água captada estiver poluída por determinadas 

substâncias, não será possível torná-la potável pelos processos de tratamento de água 

usualmente utilizados (DI BERNARDO, 1993).  

As tecnologias de tratamento de água podem apresentar diversos processos e 

operações unitárias responsáveis pela adequação da água bruta ao padrão de potabilidade. 

Para a consecução desse objetivo, a potabilização das águas naturais constitui-se basicamente 

da conjunção de dois fenômenos complementares e indispensáveis: a clarificação e a 

desinfecção (MELLEM, 1976). 

O processo de clarificação tem como objetivo principal a remoção dos 

microorganismos associados e da turbidez, tornando a água com um aspecto aceitável para o 

consumo. 

O emprego de filtros domiciliares com vela de porcelana são os mais extensivamente 

utilizados no tratamento domiciliar. O tipo de filtro, a forma como é realizada a operação de 

limpeza e a qualidade da água bruta são determinantes no sucesso da utilização desses 

dispositivos. Contudo, em situações nas quais a turbidez não é excessivamente elevada, a 

combinação filtração–desinfecção domiciliares pode resultar em uma água com razoáveis 

condições de consumo (BORGES, 2000; DI BERNARDO et al., 2003). 

A desinfecção constitui a etapa do tratamento cuja função precípua consiste na 

inativação dos microrganismos patogênicos, realizada por intermédio de agentes físicos e/ou 

químicos. 

 No processo de desinfecção realizada por agentes químicos, o cloro é o composto mais 

utilizado por apresentar as seguintes características: a) inativação em tempo relativamente 

curto dos microrganismos até então conhecidos, presentes nas águas naturais; b) nas dosagens 

usualmente empregadas na desinfecção, o cloro não é tóxico aos seres humanos e não confere 

odor ou sabor às águas; c) disponível a custo razoável e de fácil transporte, manuseio, 

armazenamento e aplicação; d) produção de residuais relativamente estáveis; e) fácil 

determinação pelo método iodométrico. (OMS, 1996; OPS, 1999).  

A utilização de cloração por pastilhas é um processo que alia um baixo custo de 

investimento e eficiência na desinfecção da água. Este sistema consiste de um tubo extenso 

que pode ser instalado em um trecho paralelo à adutora de água bruta, na forma de by-pass. 

Pastilhas de cloro são instaladas neste dispositivo e a duração média dessas pastilhas, e por 



 

 

conseqüência as sucessivas substituições, devem ser definidas por intermédio do controle do 

cloro residual (HONÓRIO, 1989). 

 A desinfecção domiciliar é usualmente recomendada para água distribuída sem 

tratamento ou de qualidade duvidosa. São comumente utilizados como agentes desinfetantes o 

cloro, com mais freqüência o hipoclorito de sódio, e o iodo (BORGES, 2000). 

Para o caso do cloro, deve ser calculada a diluição necessária para o preparo da 

solução, observando-se o teor de cloro livre do produto empregado, usualmente entre 12% a 

15% para o hipoclorito de sódio. Recomenda-se o preparo da solução a 2% e dosagens entre 1 

mg/L e 5 mg/L, objetivando atender à demanda de cloro, decorrente da eventual presença de 

matéria orgânica na água, e ao teor de residual (BRASIL, 2006b). 

 

 

2.2 Doenças Diarréicas Agudas 

 

 

A doença diarréica aguda é caracterizada pela diminuição da consistência das fezes 

e/ou aumento no número de evacuações. Pode ser acompanhada de vômitos, febre e dor 

abdominal e as fezes podem apresentar muco e sangue - disenteria. Em geral é auto-limitada, 

tende a curar espontaneamente, com duração de até 14 dias, e sua gravidade depende da 

presença e intensidade da desidratação. Sua transmissão se faz principalmente através da água 

e alimentos contaminados pelas mãos de doentes ou pessoas que, mesmo sem apresentarem a 

doença, estão eliminando microorganismos nas fezes e não têm bons hábitos de higiene. A 

transmissão ocorre pela via fecal-oral de forma direta (mãos contaminadas) ou indireta 

(alimentos, água e utensílios contaminados) (BENÍCIO & MONTEIRO, 2000). 

Apesar de ser uma doença totalmente evitável, é responsável por uma elevada 

proporção de óbitos em menores de 5 anos. Sua maior prevalência se registra nas áreas 

carentes de saneamento e onde há maior concentração de população com reduzida condição 

sócio-econômica (NIEHAUS, 2002).  

 A ocorrência desse tipo de doença pode ser minimizada ou até mesmo evitada 

mediante a adoção de práticas adequadas de saneamento, como, por exemplo, coleta e 

tratamento de esgotos domésticos e tratamento de águas de abastecimento (BRASIL, 2006c). 

As bactérias do grupo coliforme (coliformes totais e coliformes termotolerantes) estão 

presentes no intestino humano e de animais de sangue quente e são eliminadas nas fezes em 



 

 

números elevados (106 – 108/g). Entretanto, o grupo dos coliformes inclui bactérias não 

exclusivamente de origem fecal, podendo ocorrer naturalmente no solo, na água e em plantas. 

Além de principalmente em climas tropicais, apresentarem capacidade de se multiplicar na 

águas quentes (OMS, 1995).  

Na avaliação da qualidade de águas naturais, os coliformes totais têm valor sanitário 

limitado. Sua aplicação restringe-se praticamente à avaliação da qualidade da água tratada, na 

qual sua presença pode indicar falhas no tratamento, uma possível contaminação após o 

tratamento ou ainda a presença de nutrientes em excesso, por exemplo, nos reservatórios ou 

nas redes de distribuição (OMS,1995). 

O grupo dos coliformes fecais compreende o gênero Escherichia e, em menor 

extensão, gêneros de Klebsiella, Citrobacter e Enterobacter. Apesar da denominação, o grupo 

acaba também por incluir bactérias de origem não exclusivamente fecal, embora em 

proporção bem menor que a do grupo dos coliformes totais. Algumas espécies são 

encontradas em águas ricas em matéria orgânica, efluentes industriais (por exemplo, 

Klebsiella pneumoniae) (BAGLEY & SEIDLER, 1977) ou em material vegetal e solos em 

decomposição (DUNCAN & HAZELL, 1972). Além disso, principalmente em climas 

tropicais, mesmo que originalmente introduzidas na água por poluição fecal, podem adaptar-

se ao meio aquático (LOPEZ-TORREZ et al, 1987). 

Portanto, a utilização dos coliformes fecais na avaliação da qualidade de águas 

naturais, principalmente em países de clima tropical, também tem sido questionada e a 

tendência atual é de se referir ao grupo como coliformes termotolerantes (DHSS, 1982; OMS, 

1995). 

O indicador mais preciso de contaminação fecal é a E. coli e sua presença é 

interpretada como sinal inequívoco de recontaminação ou de falhas no tratamento, e, por 

medida de segurança, assim também deve ser interpretada a detecção de coliformes 

termotolerantes. Por isso, na avaliação da qualidade da água distribuída requer-se a ausência 

sistemática de E. coli ou de coliformes termotolerantes (BRASIL, 2006a). 

O grau de contaminação das águas é usualmente aferido com base na densidade de 

organismos indicadores, no pressuposto de que há uma relação semiquantitativa entre estas e 

a presença de patógenos (BRASIL, 2006a) (Tabela 01). 

 

 

 

 



 

 

 

TABELA 01-  Organismos patógenos de veiculação hídrica e transmissão feco-oral e sua 
importância para o abastecimento. 

AGENTE 
PATOGÊNICO 

IMPORTÂNCIA 
PARA A SAÚDE  

PERSISTÊNCIA 
NA ÁGUAa 

RESISTÊNCIA 
AO CLORO b 

DOSE 
INFECCIOSA 
RELATIVAc 

RESERVATÓRIO 
ANIMAL 

IMPORTANTE 

Bactérias:         

Campylobacter 
jejuni, C. coli 

Considerável Moderada Baixa Moderada Sim 

Escherichia coli 
patogênica 

Considerável Moderada Baixa Alta Sim 

Salmonella typhii Considerável Moderada Baixa Altad Não 

outras salmonelas Considerável Prolongada Baixa Alta Sim 

Shigella spp. Considerável Breve Baixa Moderada Não 

Vibrio cholerae Considerável Breve Baixa Alta Não 

Yersinia 
enterocolitica 

Considerável Prolongada Baixa Alta (?) Sim 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Considerável Podem    
multiplica-se Moderada Alta (?) Não 

Aeromonas spp. Moderada Podem    
multiplica-se Baixa Alta (?) Não 

Vírus         

Adenovírus Moderada ? Moderada Baixa Não 

Enterovírus Considerável Prolongada Moderada Baixa Não 

Hepatite A Considerável ? Moderada Baixa Não 
Hepatite 
transmitida por via 
entérica, hepatite 
E 

Considerável ? ? Baixa Não 

Vírus de Norwalk Considerável ? ? Baixa Não 

Rotavírus Considerável ? ? Moderada Não (?) 

Protozoários:         

Entamoeba 
hystolitica 

Considerável Moderada Alta Baixa Não 

Giardia lamblia Considerável Moderada Alta Baixa Sim 

Cryptosporidium 
parvum 

Considerável Prolongada Alta Baixa Sim 

 
Fonte: OMS (1995) 
? Não conhecido ou não confirmado. 
a Período de detecção da fase infecciosa na água a 20o C: breve, até uma semana; moderada, de uma semana a um mês; 
prolongada, mais de um mês. 
b Quando a fase infecciosa se encontra em estado livre na água tratada com doses e tempos de contato tradicionais. 
Resistência moderada, o agente pode não acabar completamente destruído; resistência baixa, o agente acaba completamente 
destruído. 
c A dose necessária para causar infecção em 50% dos voluntários adultos sãos; no caso de alguns vírus, pode bastar uma 
unidade infecciosa. 
d Segundo os resultados de experimentos com seres humanos voluntários. 
e A principal via de infecção é o contato cutâneo, porém doentes de câncer ou com imunodepressão podem ser infectados por 
via oral. 

 



 

 

2.3 Quadro Sanitário do Município em Relação as DDA’s. 

 

  

No primeiro semestre de 2005 no município, houve cerca de 6.847 mil casos 

registrados no Sistema de Monitoramento das Doenças Diarréicas Agudas (SMDDA’s), com 

média semanal de 131,7 (I.C. 95% 117,6-145,8) casos registrados. 

 A tabela abaixo (Tabela 02) mostra o quadro geral das DDA’s no município de 

Ipojuca. Observou-se que as categorias que mais concentraram casos foram as de faixas etária 

de mais dez anos, plano de tratamento tipo A (hidratação oral) e localizados no distrito de 

Nossa Senhora do Ó. 

 

TABELA 02-  Distribuição geral dos casos de DDA’s segundo faixa etária, plano de 
tratamento e distritos. Ipojuca - PE, 2005. 

FAIXA ETÁRIA PLANO DE TRATAMENTO DISTRITOS 

Freqüências N % Freqüências % N Freqüências N % 
<1ano 906 13.2 Aa 5548 81.0 Ipojuca (Sede) 1545 22.6 
1-4a 1896 27.7 Bb 1036 15.1 Camela* 810 11.8 
5-9a 568 8.3 Cc 235 3.4 Nossa Senhora do Ó** 3215 47.0 

10 ou mais 3450 50.4    Área Rural 987 14.4 
      Outros Municípios 41 0.6 

IGN 27 0.4 IGN 28 0.4 IGN 249 3.6 
Total 6847  Total 6847  Total 6847  

 
Fonte: Secretaria de Saúde/Diretoria de Epidemiologia e Vigilância à Saúde/Monitoramento das Doenças Diarréicas Agudas 
a Tratamento tipo A- diarréia, sem sinais de desidratação; 
b Tratamento tipo B- diarréia e sinais leves de desidratação; 
c Tratamento tipo C- diarréia e desidratação grave. 
 

Para melhor visualização do comportamento semanal das DDA’s no ano de 2005 o 

gráfico (Gráfico 01) mostra segundo faixa etária e total geral que nas semanas entre 5 e 13 e 

entre 14 e 28 houve um maior número de casos. 
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GRÁFICO 01- Casos de DDA’s por faixa etária segundo semana epidemiológica. Ipojuca-PE, 
2005.   

Fonte: Secretaria de Saúde/Diretoria de Epidemiologia e Vigilância à Saúde/Monitoramento das Doença Diarréicas Agudas. 

 

O maior número de casos foi na faixa etária de 10 anos a mais, diferente da literatura 

corrente que diz que DDA’s são mais comum na faixa etária em menores de 5 anos. (Gráfico 

02). 
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GRÁFICO 02– Proporção de casos de DDA’s segundo faixa etária. Ipojuca-PE, 2005. 
Fonte: Secretaria de Saúde/Diretoria de Epidemiologia e Vigilância à Saúde/Monitoramento das Doenças Diarréicas Agudas. 

131,7 caso/semana (I.C 95% - 117,6-145,8) 



 

 

Oitenta e dois por cento dos casos foram tratados com plano do tipo A. Atenta para o 

número de casos (225 casos) com plano do tipo C (hidratação endovenosa), que são aquelas 

onde há uma maior gravidade, e assim é necessário um acompanhamento mais detalhado 

principalmente quando ocorre em crianças menores de 01 ano. (Gráfico 03). 
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GRÁFICO 03– Proporção de casos de DDA’s segundo plano de tratamento. Ipojuca-PE 2005. 
 

Fonte: Secretaria de Saúde/Diretoria de Epidemiologia e Vigilância à Saúde/Monitoramento das Doenças Diarréicas Agudas. 
A- Tratamento tipo A- diarréia, sem sinais de desidratação; 
B-  Tratamento tipo B- diarréia e sinais leves de desidratação; 
C- Tratamento tipo C- diarréia e desidratação grave; 
ING- Ingnorado 
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GRÁFICO 04– Casos de DDA’s por faixa etária segundo mês de ocorrência. Ipojuca-PE, 

2005.  
Fonte: Secretaria de Saúde/Diretoria de Epidemiologia e Vigilância à Saúde/Monitoramento das Doenças Diarréicas Agudas 

 



 

 

No gráfico (Gráfico) 04, verificou-se que a distribuição mensal de casos de diarréias 

estão nos meses de fevereiro e março e entre os meses de maio e julho. 

Quando se observa a distribuição de DDA's por distrito do município, nota-se que em 

Nossa Senhora do Ó foi onde concentrou maior número de casos (3215, média semanal de 

61,8 (I.C. 95% de 54,8- 68,8)). Em segundo lugar, no Distrito de Camela, com 810 casos 

(Média semanal de 15,6(I.C. 95% de 12- 19,2)). Ressalta-se que toda região praieira situa-se 

no Distrito de Nossa Senhora do Ó (Porto de Galinhas, Merepe, Cupê, Muro Alto, Maracaípe, 

dentre outras menores). (Gráfico 05). 
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GRÁFICO 05– Casos de DDA’s segundo local de residência. Ipojuca-PE, 2005  
Fonte: Secretaria de Saúde/Diretoria de Epidemiologia e Vigilância à Saúde/Monitoramento das Doenças Diarréicas Agudas 

 

Quanto à situação do abastecimento d’água, mais da metade dos domicílios possuem 

água encanada, sendo ainda alto o percentual de outras formas de abastecimento, 

demonstrando a deficiência do sistema.  

TABELA 03 -   Situação do abastecimento de água. Ipojuca, 2005. 

SITUAÇÃO DO ABASTECIMENTO TOTAL % 

Ligados à rede geral 7.035 52,4 

Poço ou nascente 4.209 31,4 

Outra forma 2.170 16,2 

Total de domicílios 13.414 100,0 

Fonte: Perfil Municipal – FIDEM/2003 



 

 

3.  OBJETIVOS 

 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 

Avaliar a qualidade da água destinada ao consumo humano no distrito de Camela, 

município de Ipojuca, Pernambuco.  

 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

 

• Monitorar sistematicamente a qualidade da água consumida pela população, nos 

termos da legislação vigente.  

• Informar à população a qualidade da água e riscos à saúde. 

• Buscar a melhoria das condições sanitárias das diversas formas de abastecimento de 

água para consumo humano.  

• Apoiar o desenvolvimento de ações de educação em saúde e mobilização social. 

• Reduzir a morbidade por doenças e agravos de transmissão hídrica, por meio de 

ações de vigilância da qualidade da água consumida pela população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. MATERIAL E MÉTODO 

 
 
 
 
4.1  Local do Experimento 
 
 

O distrito de Camela faz parte do município de Ipojuca, que localiza-se na Mesorregião 

Metropolitana de Recife, Microrregião SUAPE, com área de 527,31 Km², a uma distância de 57 

Km da capital. Limita-se ao norte com o município do Cabo de Santo Agostinho; ao sul com o 

município de Serinhaém; ao leste com o Oceano Atlântico e ao Oeste com o município de Escada. 

O acesso é feito pela BR 101 e a PE 60, possuindo estradas de difícil acesso à área 

rural. 

Ipojuca deriva do termo indígena IAPOIUQUE (Tupi/Guarani), que significa Água 

Escura. Possui três distritos: Ipojuca Centro, Nossa Senhora do Ó e Camela. 

A colonização de Ipojuca teve inicio em 1560, após a expulsão dos índios Caetés e 

outras tribos do litoral sul de Pernambuco. A partir daí, os colonos puderam migrar para as 

terras férteis e ricas em massapê de Ipojuca.  

Vários membros de tradicionais famílias se estabeleceram em Ipojuca, desenvolvendo 

rapidamente a cultura da cana-de-açúcar, com um grande número de engenhos que 

prosperaram. O município é bastante conhecido nacional e internacionalmente devido as suas 

praias de águas quentes e transparentes, em especial a de Porto de Galinhas, motivo de grande 

movimento turístico. Também ficam em Ipojuca as praias de Serrambi e Maracaípe. 

Quanto às principais atividades econômicas, segundo a população economicamente 

ocupada no ano de 2000 (IBGE, 2000), observa-se que estas ainda são mais fortemente 

marcadas pelo setor agropecuário, em especial a histórica cultura da cana-de-açúcar, sendo as 

demais culturas a mandioca, feijão e milho de forma temporária, e das lavouras permanentes 

de banana e côco. Na pecuária, possui rebanhos de bovinos, suínos, eqüinos, muares, asininos, 

ovinos, caprinos e galináceos. 

O Município apresenta densidade demográfica de 112,40 hab./km² e a população 

definida no censo de 2000 foi de 69.523 habitantes (IBGE, 2005), com crescimento médio 

anual de 5,23% entre 1996 e 2000, tendo, atualmente, uma população estimada em 2006 de 

69.523 habitantes.  (IBGE/Censo/Estimativa municipal 2005). 

 

 



 

 

4.2  Coleta das Amostras 

 

 

Foram coletadas 68 amostras de água em duplicata em 16 engenhos e 02 pontos 

urbanos do distrito de Camela, no intervalo de 15 dias.  

As amostras foram obtidas em 18 diferentes pontos, sendo que, foram retiradas 

amostra das principais fontes de abastecimento (reservatórios) de cada local, conforme tabela 

abaixo (Tabela 04). E determinaram-se, como parâmetros de coleta, as fontes de 

abastecimento de água cuja abrangência envolvesse mais de 30 domicílios. 

 
TABELA 04 - Localidade, sistema alternativo de abastecimento e número de amostras 

coletadas. Camela, Ipojuca – PE, 2007. 

LOCALIDADE 
SISTEMA 

ALTERNATIVO DE 
ABASTECIMENTO 

NÚMERO DE AMOSTRAS 
COLETADAS 

Camela – Centro 
05 Poços                                

06 Cacimbas                  
01 Chafariz 

12- Microbiológico                      
12- Físico químico 

Engeho Jussaral 
02 Cacimbas                  

01 Poço                    
01 Chafariz  

04- Microbiológico                      
04- Físico químico 

Engenho Arimbí 02 Poços                            
01 Chafariz 

03- Microbiológico                      
03- Físico químico 

Engenho Cachoeira 01 Cacimba                            
01 Chafariz 

02- Microbiológico                      
02- Físico químico 

Engenho Camelinha 
03 Cacimbas                       

02 Poços                             
01 Chafariz  

06- Microbiológico                      
06- Físico químico 

Engenho Castelo 01 Cacimba                        
01 Chafariz 

02- Microbiológico                      
02- Físico químico 

Engenho Jenipapo  01Poço                                
01 Cacimba 

02- Microbiológico                      
02- Físico químico 

Engenho Monte de Ouro  02 Cacimbas  02- Microbiológico                      
02- Físico químico 

Engenho Recanto  02 Cacimbas 02- Microbiológico                      
02- Físico químico 

Engenho Santa Clara 01 Cacimba                                    
01 Chafariz 

02- Microbiológico                      
02- Físico químico 

Engenho São João 
 01 Poço                             

01 Cacimba                             
01 Chafariz  

03- Microbiológico                      
03- Físico químico 

Engenho São Paulo 
 02 Poços                       

02 Cacimbas                         
01 Chafariz  

05- Microbiológico                      
05- Físico químico 

Engenho São Pedro  02 Cacimbas                         
03 Poços 

05- Microbiológico                      
05- Físico químico 



 

 

Engenho Sibiró da Serra  02 Cacimbas            02- Microbiológico                      
02- Físico químico 

Engenho Sibiró do Mato 02 Cacimba                             
01 Chafariz 

03- Microbiológico                      
03- Físico químico 

Engenho Sibirozinho 02 Cacimbas                             
01 Chafariz  

03- Microbiológico                      
03- Físico químico 

Engenho Todos os Santos 02 Cacimbas             02- Microbiológico                      
02- Físico químico 

Rurópolis de Camela 04 Cacimbas                 
04 Poços 

08- Microbiológico                      
08- Físico químico 

 

As amostras foram avaliadas no local da coleta e no Laboratório Central de Saúde 

Pública - LACEN. As avaliações locais constaram de aspecto, odor, cor e pH e as avaliações 

laboratoriais constaram de turbidez, cloretos, sulfatos, nitratos, dureza total, cloro residual 

livre e pesquisa de coliformes totais e coliformes termotolerantes (APHA, 1995). 

 

 

4.3 Parâmetros de Avaliação dos Reservatórios 

 

 

Na avaliação local, julgou-se ser reservatório em boas condições aquele que não 

estava sujeito à infiltração de águas servidas, pluviais ou provenientes de refluxos, sem 

possibilidade de rachaduras que apresentavam construção adequada e com proteção contra a 

penetração de insetos. Não se considerou, no caso, a limpeza periódica dos reservatórios, 

buscando-se, neste momento, os dados reais da pior condição da utilização da água tratada. É 

preciso ressaltar que, mesmo nos reservatórios tidos como inadequados, foram coletadas 

amostras para efeito de avaliação da contaminação e sua conotação com os índices de 

doenças de veiculação hídrica.  

É importante ressaltar que somente as amostras com índices dentro dos determinados 

pela Portaria MS no 518/2004 foram consideradas adequadas para o consumo humano. No 

entanto para os níveis de cloro, a faixa de aceitabilidade em análises de água foi de 1,2 a 3,0 

mg/ml.  

As amostras que apresentaram pelo menos um dos parâmetros fora dos padrões 

determinados pela Portaria do MS n° 518/2004 foram coletadas e analisadas novamente após 

adoção das seguintes medidas corretivas: a) Interdição preventiva do poço/cacimba; b) 



 

 

instalação dos dosadores de cloro e colocação de pastilhas de cloro e c) limpeza e 

higienização do local.  

Visava-se, com isso, analisar a qualidade da água consumida pela população e a 

eficiência dos cloradores instalados no sistema alternativo de abastecimento de água no 

momento da primeira coleta.  

 

 

4.4 Monitoramentos das Medidas Corretivas 

 

O monitoramento das medidas corretivas implantadas foi realizado por Agentes de 

Endemias (AE) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), do município, previamente 

capacitados. Esses profissionais realizaram visitas domiciliares periódicas onde, na ocasião, 

preenchiam fichas elaboradas com informações da manutenção e conservação dos filtros 

distribuídos e de hábitos higiênicos sanitários da família visitada (Apêndice 02). Além das 

visitas domiciliares, foi realizado também o acompanhamento dos sistemas de 

abastecimentos alternativos, com anotação das informações em planilhas pré-elaboradas 

sobre conservação, manutenção e a situação da fonte e do dosador de cloro instalado. 

(Apêndice 03).  

De posse destes dados e de acordo com a situação evidenciada pelos AE e ACS era 

realizada a substituição ou não das velas dos filtros domiciliares.  

Amostras aleatórias de água dos filtros domiciliares foram coletadas no intuito de 

avaliar a eficiência deste equipamento na filtração da água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Das 68 amostras coletadas e analisadas 54 apresentaram um ou mais parâmetros fora 

dos padrões determinados pela Portaria do MS n° 518/2004 de acordo com as (tabelas 05, 06 

e 07).  

 

TABELA 05 -  Dados referente a presença de bactérias observadas nas análises de água. 
Camela, Ipojuca - PE, 2007.    

ANÁLISE QUANTITATIVO % POSITIVAS 

Coliformes 68 
48,53 

8,82

 

33 (coliformes termotolerantes) 

06 (coliformes totais) 

Total 68 68 39 

 

TABELA 06-  Dados referentes aos índices de cloro observados nas análises de água. 
Camela, Ipojuca - PE, 2007.       

NÍVEL DE CLORO                QUANTITATIVO                   % 

0 09 13,23 

Cloro ≤ 0,2 26 38,23 

0,2 < Cloro ≤ 1,2 29 42,65 

Cloro > 1,2 04 5,89 

Total 68 68 

 

TABELA 07 -  Dados referentes  aos parâmetros (bactérias/cloro residual) observados nas 
análises da qualidade. Camela, Ipojuca – PE, 2007. 

PARÂMETROS (COLIFORME/CLORORESIDUAL) QUANTITATIVO % 
Amostras negativas para coliformes e cloro residual satisfatório  13 19,12 

Amostras negativas para coliformes e cloro residual baixo 16 23,53 

Amostras positivas para coliformes e cloro residual baixo 39 57,35 

Total 68 68 

 

 



 

 

As amostras coletadas e com resultados positivos para Escherichia coli, e coliformes 

totais, são fortes indicativos de que essas fontes de água estão contaminadas e que essa água 

não pode de maneira nenhuma ser destinada ao consumo humano. Também são indicativos 

dos elevados números de notificações das ocorrências de DDA’s no município. 

O indicador mais preciso de contaminação fecal é a Escherichia coli. Mesmo em 

mananciais bem protegidos não se pode desconsiderar a importância sanitária da detecção de 

E. coli, pois, no mínimo, indicaria a contaminação de origem animal silvestre, os quais podem 

ser reservatórios de agentes patogênicos ao ser humano (BRASIL, 2006a). 

Amostras com resultados positivos para coliformes totais devem ser analisadas para 

Escherichia coli e, ou, coliformes termotolerantes, devendo, neste caso, ser efetuada a 

verificação e a confirmação dos resultados positivos (BRASIL, 2004, Art.11, § 2o). 

De acordo com a Portaria MS no 518/2004 destaca-se ainda que o controle da 

qualidade da água, quando forem detectadas amostras com resultado positivo para coliformes 

totais, mesmo em ensaios presuntivos, novas amostras devem ser coletadas em dias 

imediatamente sucessivos até que as novas amostras revelem resultado satisfatório.  

Após as análises das amostras, as que apresentaram resultados fora dos padrões de 

potabilidade (presença de e. coli, coliformes totais e cloro residual baixo), receberam medidas 

corretivas tais como: implantação de dosadores de cloro nos sistemas alternativos de 

abastecimento e distribuição de filtros e hipoclorito de sódio para as famílias que consumiam 

água provida desses sistemas alternativos. Tais medidas tiveram o intuito de promover a 

desinfecção dessa água, a fim de torná-la adequada para o consumo humano. 

Com isso observou que a combinação filtro–desinfecção pode ser adequada e 

suficiente quando associada a um acompanhamento da manutenção e das condições 

higiênicos - sanitárias dos sistemas de abastecimento. Além do monitoramento das condições 

do uso dos filtros e das velas. (troca das velas do filtro a cada 6 meses ou de acordo com a 

necessidade) e a correta aplicação de hipoclorito de sódio em concentração adequada. 

A desinfecção e a filtração constituem respectivamente, etapas de tratamentos de água 

cuja principal função consiste na inativação dos microorganismos patógenos, realizada por 

intermédio de agentes físicos e/ou químicos e a remoção da turbidez e dos microorganismos 

associados. Estas etapas de tratamento devem ser consideradas indispensável e prioritárias 

sempre que a água estiver contaminada, ou para minimizar eventuais contaminações na rede 

de distribuição (DI BERNARDO, 1993).  

O tipo de filtro, a forma como é realizada a operação de limpeza e desinfecção da 

qualidade da água bruta são determinantes no sucesso da utilização desses dispositivos. 



 

 

Contudo, em situações nas quais a turbidez não é excessivamente elevada, a combinação 

filtração e desinfecção pode resultar em uma água com razoáveis condições para o consumo 

(BRASIL, 2006c). 

Embora o tratamento domiciliar com a utilização de filtros de velas constitua hábito 

cultural dos brasileiros, existem argumentos contrários à sua utilização, como a baixa 

eficiência e a irregularidade na remoção da turbidez e dos patógenos, ou a formação de uma 

película biológica, em torno do elemento filtrante, na qual pode ocorrer o desenvolvimento de 

patógenos oportunistas (BORGES, 2000). 

Após a implantação das medidas corretivas (janeiro a setembro de 2007) elaboradas 

pelo projeto, amostras de água dos sistemas alternativos de abastecimento que apresentaram 

contaminação, foram coletadas e analisadas novamente. Nesta segunda avaliação as amostras 

apresentaram resultados satisfatórios, estando de acordo com os parâmetros determinados 

humano, sendo assim constatada a eficiência das medidas corretivas adotadas pelo projeto. 

De acordo com o Sistema de Monitoramento das Doenças Diarréicas Aguda em 

janeiro de 2008, observou-se uma redução na taxa de ocorrência de DDA’s na localidade em 

estudo, com relação ao mesmo período do ano anterior, essa redução variou de 3,9% a 20, 

9%. A média de redução das DDA’s no período foi de 11%.  

As amostras coletadas de forma aleatória nas residências do distrito de Camela para o 

monitoramento da qualidade da água dos filtros domésticos, apresentaram resultados dentro 

do padrão para o consumo humano, segundo a Portaria do MS no 518/2004, o que comprova 

a eficiência dos filtros distribuídos pelo Projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. CONCLUSÃO 

 
 
 

A utilização de filtros, dosadores de cloro e hipoclorito associados ao monitoramento e 

orientação da população sobre condições higiênicas - sanitárias são medidas adequadas e 

eficazes para a melhoria da qualidade da água destinada ao consumo humano e a redução do 

número de ocorrências de doenças diarréicas agudas. 
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APÊNDICE 01 - PROJETO ÁGUA LIMPA  
 

 
1-  INTRODUÇÃO 

 
 
 

A diarréia é uma síndrome clínica de etiologia diversificada, caracterizada por evacuações 

numerosas de fezes pastosas ou aquosas. Com freqüência, é acompanhada de febre e vômitos. 

A doença diarréica pode ser causada por vírus, bactérias e parasitas. Esses agentes podem 

contaminar a água, alimentos e o solo. Durante a diarréia, há um aumento do número de 

evacuações que leva à perda de líquidos e substâncias importantes para o organismo, o que causa 

a desidratação. 

É uma infecção autolimitada, isto é, cura sozinha. Entretanto quando a criança é muito 

pequena ou desnutrida o risco de haver desidratação grave é muito maior, podendo levar ao óbito 

se não houver atendimento adequado e precoce.  

A maior prevalência de Doenças Diarréicas Agudas (DDA´s) ocorre nas áreas onde não 

existe ou é caracterizado como insuficiente o saneamento básico e onde há maior concentração de 

população com reduzida condição sócio-econômica. 

As maiores vítimas das DDA´s são as crianças menores de 5 anos, inclusive com alta 

letalidade da doença nesta faixa etária. 

O município do Ipojuca localiza-se na área da Região metropolitana do Recife. Sua 

população é de 67.961 habitantes, com economia predominante do plantio da cana-de-açúcar e 

agricultura familiar. Está dividido politicamente em três distritos, Camela, Ipojuca sede e Nossa 

Senhora do Ò, este último responsável pelo maior número de casos de doenças diarréicas. 

Apesar de ser reconhecido internacionalmente pelas belas praias e o Porto de SUAPE - o 

que lhe confere a segunda maior arrecadação do Estado – a população convive com doenças 

características de áreas de extrema pobreza, que refletem a falta de saneamento básico e estruturas 

sanitárias para promover a diminuição dos riscos de adoecer da população. 

Considerando esta realidade, no segundo semestre de 2005 foi construindo e implantado 

na Diretoria de Epidemiologia e Vigilância à Saúde do município o Sistema de Monitoramento de 

Doenças Diarréicas Agudas, originado pelo grande número de registros de casos, que demandou 



 

 

uma maior sistematização dos dados, produção de informações e diminuição do sub-registros de 

casos nas áreas cobertas pelo programa Saúde da Família, fornecendo subsídios para idealização e 

implementação de projetos que incidam diretamente na mudança positiva do quadro das DDA’s 

no município. 

Após a implantação do Sistema foi possível a produção de relatórios. Estes registraram o 

número de 6.847 casos correspondentes ao primeiro semestre de 2005, com média semanal de 

131,7 casos. Esta situação é considerada alarmante para os serviços de saúde e a vigilância à 

Saúde, sendo caracterizada como um problema grave de saúde pública, que exige medidas 

efetivas para sua superação. 

Com o objetivo central de conhecer as tendências das DDA’s através do monitoramento 

do seu comportamento e diminuir o número de casos de Doenças Diarréicas Agudas no município 

do Ipojuca apresentamos o Projeto Água Limpa que foi originado a partir da necessidade 

premente da Vigilância à Saúde, em conjunto com os demais serviços de saúde, atuarem para 

diminuir o número de casos de DDA’s com a minimização dos riscos.  

Serão alvos de mapeamento e monitoramento as soluções alternativas de água para 

consumo humano, segundo definição da Portaria do Ministério da Saúde nº 518/2004, que 

abrange cacimbas, poços e fontes comunitários que abastecem o mínimo de 50 famílias. 

 

1.1- A Água e a Transmissão das Doenças Diarréicas Agudas 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS, cerca de 85% das doenças 

conhecidas são de veiculação hídrica, ou seja, estão relacionadas à água.  

Dentre estas estão as DDA’s que são propagadas quando a água está contaminada 

pelas fezes de indivíduos doentes, pelos alimentos que entram em contato com água 

contaminada ou pelas mãos contaminadas de doentes, ou pessoas que, mesmo sem 

apresentarem a doença estão eliminando micróbios nas fezes e não têm bons hábitos de 

higiene. 

Na Vigilância à Saúde e estruturas da atenção básica as Doenças Diarréicas ainda são 

tratadas com importância minimizada, tanto na investigação como no registro de informações. 



 

 

Ocorre que comumente, na implementação e planejamento de ações nos serviços básicos de 

saúde as DDA´s são consideradas comuns e praticamente inevitáveis, dada sua facilidade de 

difusão, o peso dos determinantes e condicionantes da saúde que agregam, entre outros, o 

grau educação e as condições sócio-econômicas do indivíduo, além da exigência do controle e 

monitoramento da água para consumo humano.   

Esta realidade é fortalecida pela ausência de políticas de governo que favoreçam 

grandes coletivos urbanos e rurais em relação ao direito de consumir água tratada com padrão 

de potabilidade seguro para o consumo, ou seja, o direito de ter em casa o resultado final do 

processo de captação, tratamento e distribuição de água: água potável na torneira de casa.  

A importância do saneamento básico para população iguala-se a necessidade do poder 

público prover condições e estruturas sanitárias que promovam a redução dos riscos para a 

difusão das DDA’s. 

Nesta perspectiva, a distribuição de água via sistema de “soluções clássicas” 

caracterizadas pelas concessionárias do serviço de abastecimento público é a estrutura mais 

indicada para garantir a qualidade da água para consumo humano. 

 

1.2- Características das Formas de Abastecimento de Água no Município 

 

 Segundo o Plano Municipal de Saúde do Ipojuca 2006-2009, o município possui mais da 

metade dos domicílios com água encanada. No entanto, o sistema de distribuição de esgoto atua 

de forma precária e insuficiente (dados da COMPESA,1998). (Tabela 01) 

 

Situação do abastecimento Total % 

Ligados à rede 7,035 52,4 
Poço ou nascente 4.209 31,4 
Outra forma 2.170 16,2 
Total de domicílios 13.414 100,0 

Fonte: Perfil municipal – FIDEM/2003 



 

 

 Comparando o número de domicílios apresentados pelo FIDEM em 2003 e o registrado no 

Sistema de Informação da Febre Amarela e Dengue – SISFAD – que computa quase o dobro - 

mais de 23.700 domicílios cadastrados - é possível observar que num curto período de tempo, o 

município sofreu uma expansão considerada no número de residências, não sendo acompanhada 

da expansão dos serviços de abastecimento de água e rede de esgoto. 

Esta realidade pode ser considerada como um eixo norteador da análise do elevado 

número de DDA’s no município, refletindo também nas considerações a respeito da dengue e 

esquistossomose, que figuram no quadro das doenças mais presentes em Ipojuca. 

 

2. OBJETIVOS DO PROJETO 
 
 

2. 1. Geral  

Diminuir o número de casos de Doenças Diarréicas Agudas no município do Ipojuca em todas as 

faixas etárias. 

 2.2. Específicos  

• Mapear e cadastrar as formas de abastecimento de água no município considerando a 

classificação da Portaria do MS nº 518/2004; 

• Distribuir dosadores de cloros para os agregados urbanos e rurais beneficiados com o 

Projeto; 

• Distribuir pastilhas de cloro para comunidades urbanas ou rurais beneficiadas pelo projeto 

e que são abastecidas por poços ou nascentes; 

• Estabelecer junto a COMPESA o fluxo de envio dos relatórios sobre a qualidade da água 

para consumo humano no município; 

• Aumentar o número de notificações de DDA’s; 

• Ampliar os conhecimentos da população beneficiada sobre qualidade, tratamento e uso 

adequado da água no consumo direto e na preparação de alimentos; 

• Trabalhar com a comunidade a co-responsabilidade sobre o sistema coletivo de 

abastecimento de água; 

• Difundir a confecção e uso do dosador de cloro artesanal para as soluções alternativas de 

abastecimento de água, 



 

 

• Difundir as recomendações da Lei 6.437/77 das ações de Vigilância Sanitária para 

escavação de poços e construção de fossas e sobre os aspectos clínicos e epidemiológico 

das DDA’s, com a confecção de material gráfico dirigido a população na faixa etária 

escolar. 

• Estabelecer grupo controle na população urbana para conferência da efetividade das 

ações; 

• Pactuar ações junto à Secretaria de Infra-estrutura para construção e implantação da 

política de saneamento básico no município com base nas informações epidemiológicas 

produzidas pelo Projeto; 

• Acompanhar as ações do PESMS. 

 

 

3. Desenvolvimento 

 

 

 O Projeto ÁGUA LIMPA será desenvolvido em cinco etapas. A saber: 

1. Mapeamento dos aglomerados urbanos e rurais que se abastecem através de solução alternativa 

de água com coleta e análise da turbidez e cloro das soluções; 

2. reuniões com as comunidades beneficiadas para apresentação do projeto, entrega dos 

equipamentos e definição, entre seus pares, das pessoas responsáveis pelo monitoramento do 

aparelho de dosagem do cloro e tempo de substituição das pastilhas de Cloro. Esta etapa é 

transversal a todo período de execução do projeto; 

 2.1. Cada residência receberá 01 filtro de barro, independente da quantidade de pessoas 

que morarem no domicílio.  

3. Monitoramento. Processo permanente nas etapas seguintes; 

4. Nova análise de turbidez e Cloro das soluções cadastradas e beneficiadas com o projeto para 

análise comparativa a cada 6 meses e troca de pastilhas de Cloro a cada 4 meses; 

5. Análise do programa de Monitoramento das Doenças Diarréicas Agudas no municio / 

Resultado final. 



 

 

Serão construídos instrumentos didáticos para serem utilizados na divulgação de 

informações necessárias ao manejo e bom uso dos equipamentos e para implementação de saídas 

alternativas com efetividade comprovada nos cuidados com a água para consumo humano. 

Não serão devolvidos os equipamentos entregues e implantados para efetivação do 

projeto, haja vista a intenção de caracterizar este último como uma política de melhoria da 

qualidade da água para consumo humano e combate as doenças diarréicas agudas. 

 

4. Período do Projeto 

 

 De Janeiro de 2007 a dezembro de 2008 

 

5. População beneficiada 

 

 Estima-se que a implantação do Projeto ÁGUA LIMPA beneficie 20 mil pessoas, nas 

zonas urbana e rural. 

 

 

6. Plano de trabalho e Cronograma 

 

 

Ano: 2006 
Out Nov Dez 

Análise da situação de 
saúde do município; 

Detecção do problema: 
grande incidência de 
casos de DDA´s, 
principalmente em jovens 
e adultos. 

Elaboração do projeto 
ÁGUA  LIMPA; 

Apresentação do projeto 
ao secretário de saúde; 

Aprovação do Projeto 

Reunião de ajuste de 
metas e formato do 
projeto; 

Captação de recursos 
externos 

Planejamento das ações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ano: 2007 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

             

Fazer mapeamento: 

Reunir ACS para 
apresentar o Projeto e 
solicitar informações 
sobre abastecimento 
d’água da área; 

Mapear o sistema de 
abastecimento d’água nos 
engenhos e comunidades 
urbanas não cobertas pelo 
PSF; 

Apresentar o Projeto as 
Secretarias de Educação e 
Infra-estrutura com o 
objetivo de pactuar metas 
conjuntas; 

Articular inter secretaria 
de saúde o 
acompanhamento das 
ações do PESMS. 

Reuniões com a 
comunidade: 

Promover em 
conjunto com os 
ACS`s a 
mobilização da 
comunidade 
para 
apresentação do 
projeto; 

Visitar e 
mobilizar 
engenhos e 
comunidades 
urbanas não 
cobertas pelo 
PSF para 
apresentar o 
projeto; 

Capacitar 
professores 
sobre a 
qualidade da 
água para 
consumo 
humano. 

Monitoramento: 

Reunir os responsáveis eleitos 
pelas comunidades para reposição 
das pastilhas e conservação do 
equipamento de dosagem de cloro 
para verificar o funcionamento e 
andamento do projeto; 

Agendar encontro com escolares 
para divulgar a importância do 
controle da qualidade da água para 
consumo humano; 

Visita as localidades beneficiadas 
para observação in loco do 
andamento do Projeto; 

Sistematizar relatórios sobre a 
situação da implementação do 
Projeto; 

Início da segunda análise de cloro 
e turbidez da água nas 
comunidades beneficiadas; 

Acompanhar e avaliar as 
atividades do PESMS. 

 

Realizar nova análise da 
turbidez e do Cloro; 

Sistematizar relatório com 
resultados quanti-
qualitativos; 

Apresentar para 
secretarias parceiras e 
interessados os primeiros 
resultados; 

Nortear ações de 
saneamento e básico da 
secretaria de infra-
estrutura; 

Produzir boletim 
epidemiológico. 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa  1 Etapa   2            Etapa            3 Etapa    4 
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Monitoramento: 

Reunir os responsáveis eleitos pelas comunidades para 
reposição das pastilhas e conservação do equipamento de 
dosagem de cloro para verificar o funcionamento e 
andamento do projeto; 

Agendar encontro com escolares para divulgar a 
importância do controle da qualidade da água para 
consumo humano; 

Visita as localidades beneficiadas para observação in 
loco do andamento do Projeto; 

Sistematizar relatórios sobre a situação da 
implementação do Projeto;  

Início da segunda análise de cloro e turbidez da água nas 
comunidades beneficiadas; 
 
Acompanhar a execução das ações de saneamento Básico 
da secretaria de Infra-estrutura; 
 
Avaliar a implementação do PESMS 

Realizar nova análise da turbidez e 
do Cloro; 

Nortear ações de saneamento e 
básico da secretaria de infra-
estrutura; 

Iniciar a sistematização do  relatório 
final do projeto 

Finalizar e 
entregar 
relatório final 
do projeto; 
 
Analisar junto à 
gestão 
municipal os 
impactos 
epidemiológico 
do Projeto na 
incidência das 
DDA`s; 
 
Produzir 
boletim 
epidemiológico 

 

 

7. Custos do Projeto 

 

 Os equipamentos técnicos necessários à implantação do ÁGUA LIMPA  referem-se a 

estruturação de esquemas de cloração e filtração da água para consumo humano.  

A saber: 

 

 

 



 

 

Tabela 1 – Equipamento técnico 

Item Quant. Aplicação 
Valor 

Unitário R$ 

Valor total 

R$ 

Dosador de Cloro de PVC 

com capacidade para 8 mil 

litros de vazão com utilização 

de pastilha de 15 g de Cloro 

144 

Cloração da água das 

soluções alternativas de 

abastecimento para 

consumo humano 

caracterizadas como poço 

200,00 28.800,00 

Pastilha para dosador de 

Cloro de 15g. Pote com 1kg 
1050 

Cloração da água 25,00 26.250,00 

Filtro de barro com 02 velas 10.000 

Filtragem da água para 

consumo humano, 

coletada em soluções 

alternativas. 

25,00 250.000,00 

 
 

Item Quant. Aplicação Valor 

Unitário R$ 

Valor total 

R$ 

Hipoclorito de sódio a 2,5% 

(Água sanitária). Caixa com 12 

unidades 

 

900 

Embeber espuma para 

clorar água de cacimbas, 

poços e nascentes sem o 

auxilio de bomba d’água 

14,40 1.296,00 

Espuma de polipropileno de 

7cm, venda em metro 
20 

Absorção do hipoclorito 

de sódio a 2,5% pata 

tratamento da água de 

poços, cacimbas e 

nascentes sem auxílio de 

bomba  d’água 

67,00 1.340,00 

Linha de nylon 0,70mm, peça 

com 100m 
03 

Sustentação do dosador de 

cloro artesanal 6,50 19,50 

TOTAL 307.705,05 

 



 

 

Tabela 2 – Capacitação da equipe do Projeto 

Ação Aplicação Valor hora aula Valor total 

Capacitar a equipe de 
implantação e implementação do 
Projeto de construção e uso do 
dosador artificial de cloro 

Agentes capacitados 

para multiplicar 

junto à comunidade 

às informações 

100,00 800,00 

Tabela 3 – Custo total do Projeto 

Item  Valor total 

Material técnico 307.705,05 

Capacitação da equipe 800,00 

Total 308.505,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APÊNDICE 02 – PLANILHA DE MONITORAMENTO DA LOCALIDADE REALIZADA 
PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. 
 
 

PLANILHA DE MONITORAMENTO DA LOCALIDADE REALIZADA PELOS 
AGENTES DE ENDEMIAS. 

 
 

Localidade / Endereço: ___________________________________________________ 
 
 

ITEM OBSERVADO SIM NÃO OBSERVAÇÕES 

Presença de lixo, animais próximos aos 
poços / cacimbas. 

   

Existe fossa próximo ao poço / cacimba?    
Se existe, qual a distância da fossa para o 
poço / cacimba? 

   

O poço / cacimba tem dosador de cloro?    
O dosador de cloro está com pastilhas de 
cloro? 

   

O dosador artificial de cloro está com 
hipoclorito de sódio? 

   

A bomba d’água está funcionando?    

O poço está com tampa?    

 
 
Observações: 
 

• Quantas pastilhas de cloro foram entregues?     __________________________  
      
• Quantos frascos de hipocloritos de sódio foram entregues?  _________________ 

 
 
Data da Visita: _______/________/________ 
 
 

Responsável pela Residência: ___________________________ 
 
 
Agente Comunitário de Saúde: __________________________ 

 
 
 
 



 

 

APÊNDICE 03- PLANILHA DE MONITORAMENTO DOMICILIAR REALIZADA      
PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 
 
 

PLANILHA DE MONITORAMENTO DOMICILIAR REALIZADA PELOS 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 

 
 

Localidade / Endereço: ___________________________________________________ 
 
 

ITEM OBSERVADO SIM NÃO OBSERVAÇÕES 

Os filtros de barro estão em boas condições 
de uso? 

   

As velas do filtro estão em boas condições de 
uso? 

   

Os reservatórios de água (caixa d’água, 
cisterna, depósitos) estão fechados? 

   

Os reservatórios de água (caixa d’água, 
cisterna, depósitos) estão limpos? 

   

A lavagem das mãos, utensílios, frutas e 
verduras estão sendo incorporadas ao hábito 
das pessoas?  

   

Alguma pessoa da residência esteve com 
diarréia e foi ao posto de saúde / hospital? 

   

Foi desenvolvida alguma ação de incentivo 
ao aleitamento materno? 

   

 
 
Data da Visita: _______/________/________ 
 
 

Responsável pela Residência: ___________________________ 
 
 
Agente Comunitário de Saúde: __________________________ 
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MATERIAIS UTILIZADOS PARA A DESINFECÇÃO DA ÁGUA 
 
 

                                                        
                          Filtro de Barro                                                 Dosador de Cloro Mecânico    
    

                                                                       
                      Pastilha de Cloro                                                    Hipoclorito de Sódio                                                
                                        
 

                       
Dosador Manual de Cloro                       Água Sanitária                         Vela para o Filtro                                                          
  
 
 
 
 



 

 

CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS 
 
 
 
 

                         
 
 
 

                      
  
 
 
 
 
 



 

 

MONITORAMENTO DOS FILTROS E DO SISTEMA ALTERNATIVO DE 
ABASTECIMENTO 

 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

                            


