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RESUMO 

 
Este artigo apresenta algumas considerações teóricas e conceituais sobre a 
contribuição da Educação Ambiental como instrumento para controlar as doenças de 
veiculação hídrica. As relações humanas estabelecidas entre o ambiente e a saúde 
são estudadas desde a antiguidade. Para compreender o processo saúde-doença 
em qualquer comunidade, é necessário entender o espaço complexo em que o ser 
humano habita, ou seja, deve-se considerar o meio físico, biológico, social e 
econômico em um único conjunto sistêmico. O ambiente deve ser visto como fator 
determinante e condicionante de todos os processos, pois, é nele que ocorrem e 
prevalecem as diferentes doenças infecto-parasitárias. Não se pode negar a 
influência dos lugares para o surgimento de doenças. 
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THE CONTRIBUTION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AS AN INSTRUMENT 

FOR THE CONTROL OF WATER-BORNE DISEASES 
 

ABSTRACT 
 

This article presents some theoretical and conceptual considerations about the 
contribution of environmental education as a tool to control water-borne diseases. 
Human relations established between the environment and health have been studied 
since antiquity. To understand the process of health-disease in any community, it is 
necessary to understand the complex space in which human lives; it means to 
consider the physical, biological, social and economic development in a single 
systemic whole. The environment should be seen as a determinative factor of all 
processes, because in this space they occurre and different infectious diseases 
prevail. We can not deny the influence of places for the emergence of diseases. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A Educação Ambiental (EA) pode ser entendida como o processo por meio do 
qual o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente. A história da EA apresenta maior ênfase mundial nos anos de 1970, 
quando o debate acerca da problemática ambiental global foi institucionalizado, 
enfatizando a relação do desenvolvimento social e econômico das nações e as 
mudanças de comportamento a partir da educação “ambiental”. 
 O grande marco internacional sobre a EA foi a Conferência Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em Estocolmo, na Suécia, no ano de 
1972; seguido da Conferência Intergovernamental sobre a Educação Ambiental, 
ocorrida em Tbilisi, na Geórgia, em 1977 (SAITO, 2002). 
 As experiências de EA nesse período priorizaram a sensibilização, buscando 
tocar a emoção das pessoas para a importância de defender a natureza. O enfoque 
dominante foi o “naturalista”, com a inserção de tópicos ambientais no ensino de 
ciências e, em alguns casos, buscando-se uma integração com a geografia e a 
educação artística.  
 A década de 1980 trouxe mudanças na aplicação da EA sobre diversas 
atuações. No Brasil, esse processo teve seu grande momento com a promulgação 
da nova Constituição Federal, em 1988. O debate em torno das questões ambientais 
avançou no cenário mundial, e no Brasil, no Art. 225 da Constituição de 1988, está 
assegurado que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras 
gerações (BRASIL, 1988). 
 Outro grande momento histórico, que contribuiu para a consolidação da EA no 
Brasil e no mundo, foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Humano, realizada em 1992, no Rio de Janeiro (Brasil), também 
conhecida como ECO-92. 
 Esse encontro resultou na elaboração de conceitos e documentos 
importantes, como desenvolvimento sustentável e a Agenda 21. Esta última, de 
acordo com o CNUMAD (1997), representa um compromisso político partilhado, com 
planejamento participativo, e que, a partir de um diagnóstico situacional, estabelece 
bases para a ação, de forma sustentável, nos níveis local, nacional e global. 
 A EA permeou todas as propostas da Agenda 21 (global) a fim de garantir as 
transformações sociais necessárias para o combate à pobreza, capacitando a 
população para obtenção de meios de subsistência sustentáveis, o que requer uma 
profunda reorientação da sociedade humana (PELICIONI, 2005). 
 Na década de 1990, o debate sobre a disciplinarização da EA no Brasil, 
ganhou um desfecho final com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que 
terminaram consolidando a posição do Conselho Federal de Educação de 1987, que 
não era favorável à criação da educação ambiental como disciplina específica. E em 
1999, foi promulgada a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº. 
9.795/1999), que também afirma em seu Art. 10, parágrafo primeiro: [...] “A 
educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo 
de ensino”. 
 Porém, mesmo que não seja uma disciplina específica no currículo, no artigo 
2º dessa lei, a educação ambiental é declarada direito de todos e componente 
essencial da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 
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todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não 
formal. 
 Assim, de acordo com PELICIONI (2005), a educação ambiental deve-se 
constituir em um processo permanente e contínuo, com enfoque humanístico e 
participativo, e desenvolver habilidades necessárias para a solução dos problemas 
ambientais. 
 No artigo 3º, inciso VI, da Lei 9.795/99, está escrito que à sociedade incumbe 
como um todo a atenção à formação de valores e atitudes que “propiciem a atuação 
individual e coletiva para a prevenção, a identificação e a solução de problemas 
ambientais”. Desse modo, entende-se que a participação individual e coletiva, em 
defesa da qualidade ambiental, é inseparável do exercício da cidadania. 
 Considerando a educação ambiental como um processo que apresenta uma 
natureza complexa e interdisciplinar, entende-se que existe uma interdependência 
entre ambiente e sociedade. Nesse sentido, a educação ambiental, que envolve 
aspectos da vida cotidiana, questiona a qualidade de vida e explicita a importância 
de trabalhar com os conceitos de sustentabilidade para sua efetivação e resultados 
práticos na sociedade.  
 Em linhas gerais, entende-se que o desenvolvimento sustentável pressupõe o 
atendimento às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das 
gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Desse modo, o 
desenvolvimento sustentável alia-se à Política Nacional de Educação Ambiental, 
para implantar no país atividades que valorizem e respeitem os limites sociais e 
ambientais do desenvolvimento econômico. A educação ambiental insere-se, neste 
contexto, como um importante instrumento de mudança. 
 Para tanto, PELICIONI (2005) afirma que incorporar a EA em nosso cotidiano 
é muito mais do que mudar comportamentos tais como economizar água e luz ao 
tomar banho, ao lavar utensílios e a calçada, ou separar o lixo para a reciclagem e 
para a reutilização, ou mesmo não consumir demasiadamente e evitar desperdício. 
A EA é um processo de educação política, é formar atitudes que se predisponham à 
ação. 
 Segundo FREIRE (1999), a ética universal do ser humano é inseparável da 
prática educativa, e a melhor maneira de por ela lutar é vivê-la na prática, é 
testemunhá-la nas relações com o outro, nos conteúdos ensinados, no respeito e na 
capacidade de viver e de aprender com o diferente. 

Após quase quatro décadas da realização da Conferência de Estocolmo 
(1972), o mundo continua tentando lidar com a crise socioambiental.  Nestes 
tempos, os desafios com os quais a sociedade se depara são inúmeros, dentre eles 
está a poluição do ar, das águas, dos solos, a extinção da fauna e flora, sem deixar 
de mencionar a exclusão social que assola milhões de pessoas, o desemprego, a 
desnutrição, a fome, o analfabetismo, enfim, são problemas socioambientais, 
resultados da interação entre a sociedade e a natureza.  

LEFF (2002) enfatiza que o momento vivido é de uma crise em todos os 
segmentos da sociedade, e a saída está na capacidade de perceber as limitações 
do padrão dominante de conhecimento fragmentado, sem condições de unir as 
partes ao todo e vice-versa. Para DIAS (2006), o modelo de ‘desenvolvimento’ 
adotado leva a exclusão social e o consumo exagerado de bens, produz degradação 
ambiental que por sua vez gera a perda da qualidade de vida e resulta na perda da 
qualidade da experiência humana. 

As intervenções humanas trazem muitos benefícios à sociedade, mas, por 
outro lado, provocam a deterioração dos ambientes e os problemas surgem em 
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todas as escalas, entre elas, os riscos ambientais, a vulnerabilidade dos 
ecossistemas e os riscos à saúde e à própria vida. 

A melhoria das condições de saúde da população não depende só do êxito 
das políticas de saúde, mas da combinação entre desenvolvimento econômico, 
social, isto é da compatibilidade entre economia de mercado, democracia e bem-
estar coletivo. Desse modo, estão embutidas no conceito de desenvolvimento, a 
igualdade, equidade e solidariedade (SACHS, 1986). 

Destaca-se, nesse contexto, o papel da água como recurso indispensável 
para todas as formas de vida. A água, sob o ponto de vista da sua quantidade, é 
considerada inesgotável, pois se renova por meio do ciclo hidrológico; é essencial à 
vida, ao crescimento econômico e ao bem-estar da sociedade. No entanto, o seu 
consumo desenfreado, o aumento da população, as irrigações, a sua utilização para 
gerar energia, para o lazer, o lançamento de efluentes, tanto domésticos, como 
industriais têm degradado esse recurso, considerado como bem comum. (ARAÚJO, 
2004). 

O referido autor enfatiza que a ação antrópica provoca mudanças climáticas, 
exaustão de recursos, poluição; perda da biodiversidade. Assim, os recursos 
naturais não podem ser abordados sobre uma questão apenas técnica, não podem 
ser isolados do contexto social e político. É preciso desenvolver novos valores éticos 
em todos os setores de nossas vidas. 

Diante do exposto, reforça-se a importância de estudos dos ambientes, tanto 
com proposta socioambiental, como em saúde, pois essas proposições favorecem 
às gestões e aos planejamentos direcionados à sustentabilidade dos processos 
produtivos, de saúde, de qualidade de vida e de bem-estar da população. 

Nesse sentido, pretende-se com este artigo apresentar algumas 
considerações teórico-conceituais sobre a contribuição da EA como instrumento 
para o controle das doenças de veiculação hídrica, a partir do pressuposto de que as 
relações humanas estabelecidas entre o ambiente e a saúde são estudadas desde a 
antiguidade, e a EA utiliza o espaço como categoria de análise para o estudo em 
diferentes áreas, entre elas, a epidemiologia, a geografia médica e os estudos de 
caráter ambiental. 

 
 

• A RELAÇÃO SAÚDE-AMBIENTE 
 

No início do século V a.C., na Grécia antiga, escritos da escola Hipocrática 
sobre os Ares, as Águas e os Lugares destacavam a relação entre as doenças, 
principalmente as endêmicas e a localização de seus focos. O reconhecimento da 
influência do lugar no desencadeamento de doenças permitiu o desenvolvimento de 
uma nova visão intelectual da medicina que estudava, refletia e criava hipóteses 
sobre o papel do meio ambiente nas condições de saúde das populações. 
Reconhecia-se que diferenças geográficas resultavam em diferentes padrões de 
doenças, mas alguns elementos geográficos eram mais valorizados, tais como o 
clima, a vegetação e a hidrografia. 

Hipócrates identificou a relação entre as doenças endêmicas e a localização 
dos focos. Reconheceu a influência dos lugares no desencadeamento de doenças. 
Refletia e criava hipótese sobre o papel do ambiente nas condições de saúde das 
populações. 

Atualmente, para a compreensão do processo saúde-doença em qualquer 
comunidade, é necessário entender o ser humano no contexto de seu espaço de 
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vivência, ou seja, englobar o meio físico, biológico, social e econômico num único 
conjunto sistêmico. Acredita-se que o ambiente deve ser visto como fator 
determinante e condicionante de todos os processos, pois é nele que ocorrem e a 
prevalecem as diferentes doenças infecto-parasitárias (LEMOS & LIMA, 2002). 

A contribuição das diversas áreas do conhecimento é muito importante para 
atuar no controle de doenças e compreender o processo saúde-doença do 
organismo. No caso da ciência geográfica, sob a perspectiva da interação 
sociedade/natureza, propõe-se de forma detalhada e consciente, intervenções para 
a recuperação da deterioração do meio, visando à melhoria da qualidade de vida do 
homem.  
 A saúde ambiental, trata dos fatores do meio ambiente natural e antrópico que 
determinam, condicionam e influenciam a saúde humana, com vistas a melhorar a 
qualidade de vida do ser humano, sob o ponto de vista da sustentabilidade. 
 Para tanto, a saúde pública e a saúde ambiental são importantes aliadas na 
prevenção e promoção da saúde humana. Considerando as alterações ambientais 
decorrentes das atividades antrópicas, percebe-se que a saúde humana está 
diretamente relacionada com a saúde do ambiente. Nesse sentido, muitas doenças 
surgem como conseqüência dos impactos ambientais. 
 Para FORATTINI (2004), o termo “ecologia da doença”, considera o 
encadeamento dos determinantes, de natureza física, biológica e social, como 
propiciatório das condições necessárias para a ocorrência da doença e do baixo 
nível de qualidade de vida. 
 Segundo SORRE (1967), a ecologia das doenças ou dos complexos 
patogênicos corresponde “à área de extensão de um complexo que depende em 
grande parte das condições do meio, e a ecologia do grupo (sinecologia), é 
resultante das ecologias individuais de seus membros”.  
 Haveria para SORRE (1967), uma geografia das enfermidades infecciosas no 
globo terrestre relacionada às faixas climáticas (temperatura e umidade), e o 
controle dos vetores se baseava em sua destruição, com emprego do DDT e a 
supressão dos ambientes (ecótopos) que lhes servem de apoio. 
 PAVLOVSKY, em 1939, com a teoria da nidalidade (“focos naturais” das 
doenças) cumpriu um papel importante ao estabelecer a relação do ambiente natural 
com o aparecimento de doenças nos homens. O autor afirma que, praticamente, 
todos os patógenos vistos como novos existiram previamente na natureza. Os 
agentes de tais doenças desenvolvem-se em ambientes naturais definidos, que 
oferecem as condições necessárias e suficientes para a sua circulação.  
 O homem, ao penetrar nesse ambiente, poderia fazer parte da circulação do 
agente, tornando-se seu portador (PAVLOVSKY, 1966). A incorporação de conceitos 
da ecologia nos estudos médicos originou, nas décadas de 1960-70, a Geografia 
Médica, definida como a disciplina que estuda a geografia das doenças, isto é, a 
patologia à luz dos conhecimentos geográficos. Isso porque o estudo das doenças 
não pode ser separado do seu ambiente, do biótopo onde se desenvolvem os 
fenômenos de ecologia associada com a comunidade que ele pertence (LACAZ, 
1972).  
 Na década de 1990, vários grupos de pesquisadores no mundo realizaram 
trabalhos sobre a relação entre o impacto humano no ambiente e suas 
consequências para a saúde humana. Relações como crescimento populacional e 
perfil de mortalidade; desigualdade social e qualidade de vida; aumento do buraco 
de ozônio e crescimento da radiação ultravioleta; urbanização e poluição do ar; 
poluição da água e conseqüências à saúde, etc.  
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 O campo da ciência que estuda a distribuição das doenças nas coletividades 
humanas e seus fatores causais responsáveis por essa distribuição, denomina-se 
Epidemiologia. A epidemiologia é o apoio da saúde pública e, segundo 
ROUQUAYROL (2003), ela representa a principal arma para avaliação das medidas 
de profilaxia, fornecendo pistas para diagnose das doenças transmissíveis e não-
transmissíveis e, apresentando dados para a verificação da consistência das 
hipóteses de causalidade. 
 Nesse sentido, MANCUSO & SANTOS (2003) ressaltam que a Revolução 
Industrial gerou um grande aumento na produção de vários tipos de bens, no 
entanto, provocou inúmeras mudanças no estilo de vida das pessoas. Houve 
crescimento desordenado da demanda de água, o que ocasionou desperdícios e a 
deterioração da sua qualidade. No decorrer do processo industrialização-
urbanização, as atividades humanas, cada vez mais diversificadas, vêm exigindo, 
em proporções jamais vistas, o uso da água para inúmeras finalidades, como: 
consumo humano, irrigação, energia, navegação, pesca, uso industrial e uso 
medicinal. 
 
 

• ÁGUA: SEU PAPEL E IMPORTÂNCIA SOB O PONTO DE VISTA DA 
SAÚDE HUMANA 

 
 A água constitui um dos elementos físicos mais importantes na composição 
da paisagem terrestre, interligando fenômenos da atmosfera inferior e da litosfera, e 
interferindo na vida vegetal-animal e humana, a partir da interação com os demais 
elementos do seu ambiente de drenagem.  
 Durante muitos séculos, a água foi considerada um bem público de 
quantidade infinita, à disposição do ser humano por se tratar de um recurso natural 
autossustentável devido a sua capacidade de autodepuração. Porém, o crescimento 
das cidades aumentou de tal forma a quantidade de esgotos lançadas nos córregos, 
rios, represas e lagos próximos às aglomerações, que a capacidade de 
autodepuração desses corpos receptores foi superada pela carga poluidora dos 
efluentes. 
 A escassez e a poluição dos recursos hídricos têm consequências sociais, 
econômicas e ambientais graves. Isso porque comprometem o equilíbrio dos 
ecossistemas, dificultando a conservação da fauna e da flora e a diluição de 
efluentes; provocam doenças por causa da má qualidade ou pela falta de água em 
quantidade suficiente para as necessidades mínimas; impedem o desenvolvimento 
socioeconômico, ao prejudicar as atividades de recreação e pesca; o 
desenvolvimento industrial, ao dificultar a geração de energia elétrica, refrigeração 
de máquinas, produção de alimentos, navegação e turismo; e o desenvolvimento da 
agricultura, ao dificultar a produção de cereais, frutas e hortaliças. 
 Sabe-se que aproximadamente 75% da superfície do planeta é constituída de 
água. Dessa proporção, 97% é salgada e está situada nos mares e oceanos. Outros 
2,7% encontram-se em forma de geleiras, neve, vapor atmosférico e em 
profundidades inacessíveis; restando 0,3% disponível para aproveitamento. Como 
fator agravante essa quantidade de água disponível, está distribuída de forma 
extremamente desigual, pois, apenas três países no mundo possuem cerca de 60% 
desse total: Brasil, China e Rússia. 

Não é possível deixar de mencionar que a água tem seu lugar assegurado na 
vida de todos os seres vivos especialmente para os seres humanos porque é 
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essencial ao seu consumo, para o desenvolvimento de todas as atividades 
industriais e agrícolas(BROWN, 2000; REBOUÇAS, 2004). LEWIS (1965) reforça 
essa afirmativa, pois desde os tempos primitivos, o homem entendeu que não era 
possível viver sem água, por isso, fixou moradia próxima às margens dos rios. 

REBOUÇAS (2004) ressalta que a Revolução Industrial gerou um grande 
aumento na produção de vários tipos de bens, no entanto, provocou inúmeras 
mudanças no estilo de vida das pessoas. Houve crescimento desordenado da 
demanda de água, o que ocasionou desperdícios e a degradação da sua qualidade 
em níveis que ultrapassam a nossa imaginação, fato decorrente do uso da água nas 
cidades, nas indústrias e na agricultura. Essa situação tem contribuído, certamente, 
para a instauração da denominada por muitos como ‘crise da água’, que ora se 
anuncia como capaz de dar origem a guerras entre as nações, ainda neste século.  
 Recurso natural de valor econômico, estratégico e social, essencial à 
existência e ao bem estar do homem e à manutenção dos ecossistemas do planeta, 
a água é um bem comum a toda a humanidade.  
 A água é considerada “solvente universal” e, por ser utilizada de várias 
maneiras, pode-se dizer que realizamos o uso múltiplo das águas’. Destacam-se, 
então, de acordo com a CNBB - (2004), os seguintes usos: consumo humano, 
irrigação, energia, navegação, pesca, uso industrial e uso medicinal. Além das 
dimensões para diversos valores e significados, porque a água é referência para 
muitos povos, no que diz respeito ao seu valor biológico, paisagístico, turístico, 
social, simbólico e espiritual. Em relação às suas dimensões política, poética, 
artística e, da saúde, enfatiza-se que sua importância é fundamental, mas deve estar 
livre de qualquer tipo de contaminação.  

De acordo com CAPRA (2002), as atividades econômicas prejudicam a 
biosfera e a vida humana de tal modo que, em pouco tempo, os danos poderão 
tornar-se irreversíveis, assim, faz-se necessário que essa situação seja reduzida 
sistematicamente, para que minimizem os impactos causados pelas atividades 
humanas sobre meio ambiente natural. 
 Nesse contexto, destaca-se o papel das políticas públicas para garantir que a 
água destinada ao consumo humano esteja livre de contaminantes e também para 
prevenir as diferentes epidemias e endemias provocadas pelas ações humanas que 
deterioram e prejudicam os recursos hídricos. 
 
 

• BEM-ESTAR SOCIAL: PAPEL DA SAÚDE PÚBLICA 
 

Etimologicamente, a palavra saúde procede do latim “sanitas”, referindo-se à 
integridade anátomo-funcional dos organismos vivos (sanidade). 

Para WHO (1946), saúde é “o estado de completo bem-estar físico, mental e 
social e não apenas a ausência de doenças”. A VIII Conferência Nacional de Saúde 
(1986) define este “estado humano” como sendo resultante das condições de 
alimentação, habitação, educação, renda, trabalho, meio ambiente, transporte, 
emprego, acesso e posse da terra e a serviços de saúde. 
 A saúde pública, segundo a definição da OMS, é a ciência e a arte de 
promover, proteger e recuperar a saúde, por meio de medidas de alcance coletivo e 
de motivação da população. Assim, a saúde pública está diretamente relacionada à 
vida da população em consonância com os fatores econômicos políticos, sociais e 
culturais.  
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 A saúde pública também pode ser definida como decorrente dos diferentes 
problemas de saúde enfrentados pela população ao longo da história humana, entre 
elas doenças transmissíveis, controle e melhoria do ambiente físico (saneamento), 
provisão de água e alimentos de boa qualidade, provisão de cuidados médicos e 
atendimento aos incapacitados e destituídos. 
 Na visão antropocêntrica, a saúde pública apresenta um relacionamento entre 
as doenças e as populações e, na natureza dessa relação é possível afirmar que 
surgem muitos agravos; como zoonoses, parasitoses, doenças transmitidas por 
vetores, acidentes com animais peçonhentos, etc.  
 Ao se relacionar com o ambiente, outros fatores podem atuar como  
determinante da saúde ou da doença nos seres humanos: clima, topografia, posição 
geográfica, insolação, fenômenos atmosféricos. Outros riscos podem ocorrer por 
meio das ações humanas, como a poluição e outras agressões que podem provocar 
mudanças no ambiente natural. 
 As ações de saúde pública relacionam-se à medicina preventiva e social e às 
atividades de saneamento do meio. Elas apresentam uma inter-relação com a saúde 
e meio ambiente, denominada de “Saúde Ambiental”. Isso porque a qualidade do 
meio ambiente é um fator fundamental para garantir a saúde e o bem-estar da 
população. Segundo SILVA (2009), a saúde procura permanentemente o equilíbrio 
com o ambiente, que corresponde a tudo aquilo que rodeia o homem ao longo de 
sua existência.  
 PHILLIPPI JR & MALHEIIROS (2005) apresentam as atividades que 
compõem o saneamento do meio, entre elas: o sistema de abastecimento de água, 
sistema de coleta de águas residuárias, sistema de limpeza pública, sistema de 
drenagem urbana, controle de artrópodes e roedores de importância à saúde 
pública, controle de poluição das águas, ar, solo, saneamento dos meios de 
transporte, saneamento das habitações. Nesse contexto, sabe-se que os grandes 
problemas enfrentados pelos homens no decorrer de sua história, têm relação com a 
vida em comunidade, e com a desarmônica relação entre o homem e a natureza.  
 Assim, faz-se necessário para o controle das doenças, melhorar as condições 
do ambiente físico (saneamento); provendo-o de água e alimento em boa 
quantidade e qualidade, cuidados médicos e assistência aos destituídos, e interferir 
minimamente na integridade do ambiente, por meio da melhoria nos modos de 
produção, diminuindo o consumo e a poluição e utilizando menos recursos não-
renováveis.  

Em 1993, uma definição de Saúde Ambiental, que insere também os aspectos 
de atuação prática, foi apresentada na Carta de Sofia, produzida no encontro da 
Organização Mundial de Saúde, realizado na cidade de Sofia: 

 
[...] Saúde ambiental são todos aqueles aspectos da saúde humana, 
incluindo a qualidade de vida, que estão determinados por fatores físicos, 
químicos, biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente. Também se 
refere à teoria e prática de valorar, corrigir, controlar e evitar aqueles fatores 
do meio ambiente que, potencialmente, possam prejudicar a saúde de 
gerações atuais e futuras (WHO, 1993). 

  
 No Brasil, a Constituição Federal (1988) expressa a preocupação com a 
saúde e as questões que a envolvem, em diversos de seus artigos, um deles, o Art. 
196 “define saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
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agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”. 
 A Lei 8.080/1990 determina em seu Art. 2º, que a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, e o Estado deve prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício. No Art. 3º, a saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 
meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos 
bens e serviços. 
 Para tanto, é necessário trabalhar com a intersetorialidade numa perspectiva 
global para a análise da questão saúde, e não somente com o setor saúde; 
incorporando o maior número possível de conhecimentos sobre outras áreas de 
políticas públicas, como, por exemplo, educação, trabalho e renda, meio ambiente, 
habitação, transporte, energia, agricultura etc. e, também, sobre o contexto social, 
econômico, político, geográfico e cultural onde atua a política. 

Desse modo, a água é apresentada como recurso essencial à vida e precisa 
estar livre de contaminantes para benefício de toda a população. 
 
 

• DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA E POLÍTICAS PÚBLICAS 
INTERSETORIAIS 

  
 Dada à importância da água, outros recursos físicos podem tornar a vida 
confortável, no entanto, somente a água pode tornar a vida possível. (BROWN, 
2000). Para o consumo humano, ela deve estar isenta de contaminantes químicos 
ou biológicos (vírus, bactérias, protozoários e vermes), pois a água é uma fonte de 
vida, mas o mau uso desse recurso, infelizmente tem causado inúmeras doenças e 
mortes por estar contaminada. 

O comprometimento no equilíbrio do ecossistema, provoca doenças por 
causa da má qualidade ou pela falta de água em quantidade suficiente para as 
necessidades mínimas e dificulta o desenvolvimento econômico e social. 
 Seguindo o raciocínio dos referidos autores, o principal benefício que a água 
proporciona à saúde pública é a prevenção das doenças infecciosas intestinais e 
helmintíases. Essas doenças são de baixa letalidade, porém de alta endemicidade, 
especialmente nas regiões mais pobres do planeta. Por atingir principalmente as 
crianças até cinco anos de idade, têm efeito devastador no crescimento e no 
desenvolvimento de aptidões, uma vez que levam à desnutrição e a situações de 
fragilidade que deixam os organismos dessas crianças sem defesa para outras 
doenças. 
 Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 85% das doenças 
conhecidas são de veiculação hídrica, ou seja, estão relacionadas à água. A 
problemática em saúde mais comum associada à água poluída por esgotos é a 
gastroenterite, que pode apresentar vários sintomas como enjôo, vômitos, dores de 
estômago, diarréia e febre, que pode levar as pessoas, principalmente as crianças, à 
desidratação.  
 O principal motivo para a exigência de qualidade da água é a proteção à 
saúde pública. E os critérios utilizados para garantir essa qualidade têm por objetivo 
fornecer subsídios para o desenvolvimento de ações que asseguram o fornecimento 
de água para a população livre de constituintes perigosos à saúde. 
 Segundo D’ ÁGUILA et al (2000), os riscos à saúde relacionados com a água 
podem ser distribuídos em duas categorias principais: 1) riscos relativos à ingestão 
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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. Os principais agentes biológicos descobertos nas águas 
contaminadas são as bactérias patogênicas, os vírus e os parasitas.  
 As bactérias patogênicas encontradas na água e/ou alimentos constituem 
uma das principais fontes de morbidade em nosso meio. São as responsáveis pelos 
numerosos casos de enterites, diarréias infantis e doenças epidêmicas (como a 
febre tifóide), com resultados frequentemente letais. 
 Os vírus mais comumente encontrados nas águas contaminadas por dejetos 
humanos, entre outros, são os da poliomielite e da hepatite infecciosa. Dentre os 
parasitas que podem ser ingeridos através da água destaca-se a Entamoeba 
histolytica, causadora da amebíase com complicações, inclusive problemas 
hepáticos. É encontrada, sobretudo, em países quentes e em locais onde existem 
más condições sanitárias. 
 As doenças de veiculação hídrica podem também relacionar-se com 
substâncias diluídas em seu meio, como por exemplo: flúor em excesso, que 
provoca a fluorose; nitratos, que são prejudiciais às crianças pela formação da 
metemoglobinemia; chumbo, que provoca o saturnismo; entre outros metais 
pesados que provocam intoxicações. 
 Os coliformes presentes na água assumem importância como indicadores de 
microorganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão de muitas doenças, 
como a febre tifóide, disenteria bacilar e cólera. Os metais presentes na água, entre 
eles, o Cádmio, em quantidade excessiva, poderá causar diferentes doenças, vários 
processos patológicos no homem como disfunção renal, hipertensão e câncer; bário 
provoca o aumento transitório na pressão sanguínea; chumbo é uma substância 
tóxica cumulativa provoca o saturnismo e quando o efeito ocorre no sistema nervoso 
central causa tontura, irritabilidade, dor de cabeça, perda de memória. A ingestão de 
cobre provoca danos capilares generalizados, problemas hepáticos e renais.  
 É dever das operadoras dos sistemas de abastecimento de água, efetuar o 
controle da qualidade da água para o consumo humano e a vigilância é realizada 
pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, conforme regulamentado pelo 
Sistema Único de Saúde. 

É necessário ser encaminhado à autoridade de saúde pública para fins de 
comprovação do atendimento à norma de potabilidade, relatórios mensais com 
informações sobre os padrões: microbiológico de potabilidade, de turbidez, de 
potabilidade para substâncias químicas que representam riscos à saúde, de 
radioatividade e de aceitação de consumo. 
 Destaca-se que o controle de vigilância não dispensa os cuidados que a 
população deve ter no trato com as instalações hidráulicas, como caixa d’água, 
aparelhos sanitários e tubulações internas. A caixa d’água é ponto sujeito à 
contaminação quando não mantida de forma adequada, devidamente tampada e 
com limpezas regulares.  
 Nesse sentido, é evidente que os problemas sobre a qualidade da água 
relacionam-se com o abastecimento, esgotamento sanitário e drenagem urbana. As 
conseqüências do uso da água necessitam da correlação de medidas de inspeção, 
que vão desde a água oferecida pela fornecedora, até o uso que se faz dessa.   

A aplicação da técnica correta na construção dos diversos sistemas de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana podem evitar 
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situações que provoquem contaminação por interferências mútuas, que têm sido 
causas de muitas epidemias. 

A Resolução CONAMA 020/86 classifica as águas doces, de acordo com o 
uso, variando desde aquelas voltadas ao abastecimento doméstico sem prévia ou 
apenas com simples desinfecção (Classe Especial), abastecimento doméstico após 
tratamento simplificado (Classe 1), abastecimento doméstico após tratamento 
convencional (Classe 2) e também irrigação e dessedentação de animais (Classe 3),  
até aquelas destinadas exclusivamente à navegação, à harmonia paisagística e aos 
usos menos exigentes (Classe 4), e também estabelece índices de qualidade para a 
balneabilidade, variando entre Excelente, Muito Boa, Satisfatória e Imprópria. 
 Para tanto, o desempenho das políticas públicas intersetoriais, associadas a 
um campo de conhecimento multidisciplinar e à atuação conjunta da vigilância 
sanitária, vigilância ambiental, vigilância epidemiológica e vigilância à saúde podem 
fornecer informações importantes para prevenir e controlar as doenças de 
veiculação hídrica.  
 De acordo com a Organização Panamericana de Saúde (1992), a 
intersetorialidade pode ser definida como o processo com os objetivos, as 
estratégias, as atividades e os recursos de cada setor sendo considerados segundo 
suas repercussões e efeitos nos objetivos, estratégias, atividades e recursos dos 
demais setores. 
 No contexto das políticas públicas intersetoriais para atuar no controle das 
doenças de veiculação hídrica, destaca-se o papel da EA, isto porque os espaços de 
participação comunitária dependem da qualidade do ambiente para se ter qualidade 
de saúde.  
 Desse modo, entende-se que esses espaços são ou podem vir a ser um local 
de desenvolvimento da EA, conforme a Lei 9.795/99, no seu Art.13º, que se refere 
“ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as 
questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do 
meio ambiente”, que para tanto devem ser planejadas de acordo com o perfil 
ambiental apresentado por uma determinada comunidade (DIAS, 2001). 
 Neste processo está implícita a idéia de um campo de trabalho 
multidisciplinar, inter/transdisciplinar e intersetorial. Nesse sentido, a saúde pública 
representa a atuação das políticas públicas intersetoriais, para garantir que no 
sistema articulado e integrado, as redes de serviços de saúde trabalhem 
conjuntamente a atenção em saúde, a vigilância em saúde e a promoção da saúde, 
para identificar e interpretar as diferentes dimensões do processo saúde-doença. 
 
 

• CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O 
CONTROLE DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA 

 
 MAIMON (1992) é bastante esclarecedor quando afirma que para se atingir o 
desenvolvimento econômico a prioridade ambiental é fundamental e que desta 
depende, não somente a qualidade de vida, mas a própria vida humana.  
 As questões que envolvem a qualidade de vida em todos os seus aspectos 
interligam-se e fazem parte da saúde pública. A EA e todos os seus princípios visam 
transformar o ambiente ocupado pela sociedade, num local propício para se viver 
com dignidade. 

Desse modo, o meio ambiente pode ser entendido como tudo o que cerca o 
ser vivo exercendo influência, e tornando-se indispensável à sua sustentação. Nele 
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incluem solo, clima, recursos hídricos, ar, nutrientes e os outros organismos. É 
constituído pelo meio físico e biológico e também pelo meio sociocultural e sua 
relação com os modelos de desenvolvimento adotados pela sociedade. 

A educação, nesse contexto, destaca-se como um processo de aprendizagem 
de conhecimento e exercício de cidadania que capacita o indivíduo para uma visão 
crítica da realidade e uma atuação consciente no espaço social. A EA propõe um 
conjunto de ações educativas voltadas para a compreensão da dinâmica dos 
ecossistemas, considerando efeitos da relação do homem com o meio, a 
determinação social e a variação/evolução histórica dessa relação.  

A EA apresenta ênfase na preparação do indivíduo para integrar-se 
criticamente ao meio, questiona a sociedade junto à sua tecnologia, seus valores e 
até o cotidiano de consumo, de maneira a ampliar a sua visão de mundo numa 
perspectiva de integração do homem com a natureza.  
 A saúde ambiental, que trata dos fatores do meio ambiente natural e 
antrópico, é importante para explicar como o ambiente pode determinar, condicionar 
e influenciar a saúde humana. Nesse sentido, seu campo de atuação une-se à EA 
com o intuito de melhorar a qualidade de vida do ser humano, sob o ponto de vista 
da sustentabilidade. 
 Para tanto, a EA propõe a permanente atenção sobre os aspectos ambientais 
que podem afetar a comunidade. Considerando a importância da água como recurso 
natural indispensável à vida, e todos os agravos à saúde decorrentes do seu mau 
uso, a estratégia da EA é trabalhar pela proteção do ambiente de uma comunidade, 
enfatizando o seu bem-estar, e com o objetivo principal de proteger e melhorar a 
saúde da população, por meio da construção de espaços saudáveis para se viver.  
 Os princípios básicos da EA incluem a participação da sociedade, a 
organização, a prevenção e proteção ambiental, a solidariedade e a equidade, a 
integralidade e a diversidade. Assim, segundo GOMIDE & SERRÃO (2004), os 
programas que desenvolvem a educação ambiental, por meio de uma abordagem 
metodológica, contribuem para ações e decisões coletivas frente aos problemas que 
devem ser solucionados. Desta forma, o processo educativo estará promovendo 
uma consciência ecológica crítica nos educandos, trazendo à tona discussões reais 
que causam a degradação ambiental e, buscando soluções definitivas e coletivas 
para os problemas diagnosticados. 
 Ainda conforme GOMIDE & SERRÃO (2004), os projetos de EA são voltados 
para a implementação de intervenções, que buscam a transformação da realidade 
socioambiental a partir do diagnóstico dos problemas existentes em um determinado 
meio e que interferem de forma negativa sobre a qualidade de vida da comunidade.  
 Nesse sentido, é importante destacar que não basta que as pessoas sejam 
ecologicamente conscientizadas, isto é, sensíveis à causa ecológica e predispostas 
a mudar seus comportamentos individuais. Elas devem ir além, manifestando-se, 
posicionando-se publicamente em defesa da qualidade ambiental e cobrar das 
instituições responsáveis, ações eficazes na busca de soluções para os problemas 
ambientais e na defesa da vida humana. 

Essa breve análise sobre a contribuição da EA como instrumento para o 
controle das doenças de veiculação hídrica, propiciou a confirmação de que o papel 
do educador em seu espaço de vivência é de fundamental importância para instigar 
os estudantes a observarem suas diferentes atitudes no seu espaço de vivência. 
Nesse caso, com ênfase na formação do sujeito ecológico, cabe ao educador o 
papel de interprete e leitor dos ambientes e a fim de propiciar ao educando o olhar e 
o aprender a ‘ler’ e compreender o que passa a sua volta. 
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O convite é estabelecer um pacto para construir a cultura ecológica, ou seja, 
buscar a compreensão da natureza e sociedade como dimensões interrelacionadas. 
A Educação Ambiental destaca-se, então, como uma necessidade urgente, seja 
como Educação Ambiental formal, informal e não-formal, que perpassa 
concomitantemente a outras áreas do conhecimento, e deve possibilitar ao 
estudante assumir posições diante dos problemas que surgem em seu redor 

A implantação do sistema de abastecimento de água precisa ser 
acompanhada de programas de EA, para que a população tome consciência e utilize 
a água evitando desperdícios e contaminações. Somente assim, a população poderá 
cobrar das instâncias maiores o que lhe é de direito em relação à qualidade dos 
recursos hídricos dos quais se fazem usos diversos. 

A EA é uma filosofia de educação que perpassa todas as áreas do 
conhecimento, assim torna-se um poderoso instrumento de apoio ao 
desenvolvimento de uma sociedade sustentável. É uma práxis educativa e social 
que tem por finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que 
possibilitam o entendimento da realidade de vida para que o indivíduo possa atuar 
com responsabilidade no ambiente. Nesse sentido, com essa contribuição será 
possível a implementação de um padrão de civilização e sociedade totalmente 
distinto do vigente, pautado numa nova ética da relação sociedade-natureza 
(SORRENTINO, 2002).  

Dessa maneira, poderemos desenvolver valores ambientais que sejam 
semelhantes aos da educação e se estendam aos temas transversais em um 
sentido integrador de valores como solidariedade, cooperação, o respeito à 
diversidade, a autonomia, a participação, a saúde, a responsabilidade, a tolerância, 
que configuram no tronco de uma educação integral, moral e cívica. 
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