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RESUMO: A água é um recurso natural, vital, dotado de valor econômico. É um agente importante 
nos processos biológicos, ambientais e também está ligada a várias atividades desenvolvidas pelo 
homem. Uma vez contaminada em combinação com saneamento deficiente e hábitos de higiene 
inadequados, a água está ligada à transmissão de doenças. A contaminação das fontes naturais 
representa um dos principais riscos à saúde pública, sendo conhecida a relação entre a qualidade 
de água e a infinidade de enfermidades que acometem as populações, principalmente aquelas 
não atendidas por serviços de saneamento. Desta forma, o principal objetivo dessa pesquisa é 
avaliar o sistema de obtenção da água utilizada para consumo humano na Comunidade. O estudo 
foi realizado na Comunidade Pontal da Barra, localizado no município da Barra dos Coqueiros, 
situa-se a 12,5 km de Aracaju. Conclui-se que ao estudar a origem e forma de consumo da água 
utilizada pela Comunidade, é possível avaliar o aumento do risco de doenças, visto que 57,14 % 
da população consome a água de poço sem nenhum tipo de tratamento, e 20% consome a água 
no mesmo estado em que ela chega pela rede geral de distribuição. Em relação a ocorrência de 
doenças de transmissão hídrica a taxa é relativamente alta, para casos de diarreia (43%), 
Infecção Intestinal (13%), Amebíase (17%), e outras verminoses (17%). 
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INTRODUÇÃO  

 A água é um recurso natural, vital, dotado de valor econômico e no Brasil é um bem de 
domínio público (Brasil, 1997). Esta é um agente importante nos processos biológicos, ambientais 
e também está ligada a várias atividades desenvolvidas pelo homem. A água contaminada em 
combinação com saneamento deficiente e hábitos de higiene inadequados está ligada à 
transmissão de doenças (WHO, 2017). Segundo a lei de nº 9.433, Art. 2, inc. I, o poder público 
deve assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões 
de qualidade adequados aos respectivos usos. Além disso, deve também incentivar e promover a 
captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais (Brasil, 1997). 

 A água além de ser uma fonte de vida, serve de veículo para transmissão de uma série de 
doenças de forma direta ou indireta, portanto, as doenças não são transmitidas somente pelo seu 
consumo direto, mas sim, pelas diversas formas de contato. Assim, as doenças de veiculação 
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hídrica foram selecionadas de acordo com os mecanismos de transmissão e divididas em 5 
grupos, que são: doenças diarreicas, verminoses, doença de pele, doença dos olhos e doenças 
baseadas na água (Heller, 1997; Costa et al., 2002).  

 A contaminação das fontes naturais representa um dos principais riscos à saúde pública, 
sendo conhecida a restrita relação entre a qualidade de água e incontáveis enfermidades que 
acometem as populações, principalmente aquelas não atendidas por serviços de saneamento 
(Libânio, et al., 2005).   

Quando se trata da água de consumo humano, a investigação epidemiológica pode envolver 
doenças transmissíveis, cujos agentes etiológicos são vírus, bactérias ou protozoários; podendo, 
ainda, tratar-se de intoxicações, nas quais produtos ou resíduos químicos podem ser os agentes 
envolvidos (Brasil, 2006). A aquisição da maioria das doenças causadas por protozoários ocorre 
pela via fecal ou oral, mediante a ingestão de água ou alimentos contaminados, pelo contato 
pessoa-a-pessoa (comum em ambientes de creches, escolas maternais e berçários) ou 
indiretamente, por contato com objetos ou superfícies contaminadas (Franco, 2007).  

 Desta forma, o principal objetivo dessa pesquisa é avaliar o sistema de obtenção da água 
utilizada e os padrões de consumo na Comunidade Quilombola Pontal da Barra, localizada na 
Barra dos Coqueiros/SE.  

  

MATERIAL E MÉTODOS  

  Área de Estudo   
  

 O estudo foi realizado na Comunidade Pontal da Barra, localizado no município da Barra 
dos Coqueiros (Figura 1), situa-se a 12,5 km de Aracaju, possui um clima tropical, com média 
anula de 25,6 ºC, o mês mais seco é dezembro com 40 mm e com uma média de 251 mm no mês 
de maior precipitação (Climate-Data, 2018). É composta por 143 famílias de pequenos 
pescadores, descendentes de indígenas e de negros escravizados que tinham na atividade 
pesqueira sua principal forma de sobrevivência. Os moradores da comunidade são profundamente 
ligados ao mar, aos mangues e ao Rio Japaratuba, dos quais retiram seu sustento (Incra, 2016).  

  

  
Figura 1. Povoado Pontal da Barra, localizado no Município da Barra dos Coqueiros, Sergipe.   

  
 A amostragem foi do tipo aleatória, onde o número de famílias cadastradas na Comunidade 

foi obtido com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). O cálculo da 
amostra foi realizado pela Fórmula de Barbetta:  n= N. no/ N+no, onde no= 1/Eo² (BARBETTA, 
2010), totalizando 25 indivíduos. Foram calculados Intervalos de Confiança (IC) a 95% para todas 
as estimativas, tendo como parâmetros erro amostral de 0,05. Considera-se como critérios de 
inclusão: sujeito cadastrado na população quilombola com domicílio, casa ou residência, 
considerada como moradia, desde que esteja habitada. Como entrevistado, o morador 
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responsável pelas respostas do questionário desde que maior de 18 anos de idade, ambos os 
sexos. O critério de exclusão estará sujeito ao diagnóstico clínico de comprometimento mental 
grave registrado em prontuário.   

 Os dados foram coletados por meio de um formulário, em espaço físico das residências 
sorteadas, e em datas previamente agendadas com as Secretárias de Saúde Municipal da Barra 
dos Coqueiros e com a liderança local da comunidade. Para entrevista foram utilizadas questões 
do formulário estruturado, composto por:  I. Perfil Socioeconômico e Demográfico das famílias nas 
comunidades quilombolas: características da unidade domiciliar (condições de moradia e 
habitação), sexo, estado civil, cor auto referida, faixa etária, nível de escolaridade, informações 
referentes às condições de subsistência, trabalho, fecundidade, mortalidade e segurança 
alimentar; II. Condições socioambientais e instalações sanitárias e aspectos de saúde;  
  
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 A amostra e coleta de dados foram realizadas por meio de entrevista pessoal domiciliar de 
25 indivíduos na Comunidade Pontal da Barra, obtendo-se uma amostragem 72% sexo feminino e 
28% masculino. Também pode-se observar na coleta, que neste Povoado, a cor auto referida 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dos indivíduos entrevistados foi 
composta por 44% preta, 40% parda, 8% branca, 4% amarela e 4% indígena. No que diz respeito 
a faixa etária: de 20-30 anos (58,33%), 40-49 anos (16,67%), e ≥ 60 (16,67%). Quanto ao grau de 
escolaridade pode-se destacar que os indivíduos, em sua maioria (68%) são analfabetos ou 
possui ensino fundamental completo.  

  
Tabela 1. Origem e Forma de consumo da água utilizada pelos indivíduos estudados na 
Comunidade Pontal da Barra, Município da Barra dos Coqueiros, no período de 2018.  
 

Variáveis   Tipo de Variáveis  n  (%)    

Origem da água utilizada para consumo  Rede geral de distribuição  3  42,86    

   Poço/Nascente na propriedade  4  57,14    

  Poço/Nascente fora da propriedade  0,00    

   Carro pipa    0,00    

   Outra forma    0,00    

  

Forma de Consumo/tratamento da água 
de beber  

    

 Estado em que chega  5  

    

20,00    

   Filtrada  6  24,00    

   Fervida    0,00    

  Sem tratamento no domicilio  0,00    

   

   Mineral Industrializado  14  56,00    

  
  

 Durante a execução do projeto, pode-se observar que 42,8% da população consome a água 
que foi tratada pela rede geral de distribuição. O tratamento da água se faz necessário, pois 
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muitas das vezes a água está visualmente sem impurezas, entretanto existem microrganismos, 
não vistos a olho nu, que não tornam essa água própria para consumo (Takenaka, et al., 2015).  

 Pode-se observar também que 54,17% da população consome a água diretamente do poço 
em que possuem na própria residência. Este resultado é preocupante pois, os fatores de risco de 
ocorrência de surtos de doenças de veiculação hídrica no meio quilombola são altos, 
principalmente, em função da possibilidade de contaminação bacteriana de águas que muitas 
vezes são captadas em poços velhos, inadequadamente vedados e próximos de fontes de 
contaminação, como fossas e áreas de pastagem ocupadas por animais (Stukel, et al., 1990).  

 Com relação à forma de tratamento da água utilizada para beber, constatou-se que 56% 
das famílias compram água mineral industrializada e 24% filtram a água antes de consumir e 20% 
consomem a água diretamente da forma em que é fornecida pelo Sistema de abastecimento, sem 
nenhum tratamento prévio como fervura, filtração ou cloração doméstica.  

 
Figura 1: Doenças de transmissão hídrica apresentadas pelos indivíduos entrevistados da 

Comunidade Pontal da Barra, Barra dos Coqueiros, no periodo de 2018.   
 

 
  

 As doenças de transmissão hídrica são aquelas em que a água atua como veículo de 
agentes infecciosos. Os agentes patogênicos atingem a água através da excreção de pessoas ou 
animais infectados, causando problemas principalmente no aparelho intestinal do homem. Essas 
doenças podem ser causadas por bactérias, fungos, vírus, protozoários e helmintos (SANTOS, 
2006). Na figura 1, são apresentados os dados encontrados das doenças de transmissão hídrica 
obtidos no período analisado. Verifica-se que as principais doenças apresentadas foram: Diarreia 
(43%), Infecção Intestinal (13%), Doenças de pele (7%), Giardíase (3%), Amebíase (17%), e 
outras verminoses (17%).  

 
CONCLUSÕES  

1. Conclui-se que ao estudar a origem e forma de consumo da água utilizada pela 
Comunidade, é possível avaliar o aumento do risco de doenças, visto que 57,14 % da população 
consome a água de poço sem nenhum tipo de tratamento, e 20% consome a água no mesmo 
estado em que ela chega pela rede geral de distribuição. Em relação a ocorrência de doenças de 
transmissão hídrica a taxa é relativamente alta, para casos de diarreia (43%), Infecção Intestinal 
(13%), Amebíase (17%), e outras verminoses (17%). Essas enfermidades resultantes da 
contaminação microbiológica das águas de consumo humano causam um grande impacto na 
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população, dessa forma se faz necessário ações educativas relacionadas a prevenção dessas 
doenças. 
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