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RESUMO 
 
 

Silva, Amanda Monteiro. A CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS DE POÇOS PELA FALTA DE 
SANEAMENTO BÁSICO:  UMA DISCUSSÃO EM SALA DE AULA COM ALUNOS DO 
ENSINO MÉDIO. 2017. 35 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação 
Básica na Disciplina de Química) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2017. 

 
A água ocupa aproximadamente 70% da superfície do nosso planeta, sendo que dos 2,5% 
de água doce presentes no mundo apenas 0,3% dessa parcela está presente em rios e 
lagos, tidas como águas superficiais. A água é indispensável para a sobrevivência humana, 
contudo a água doce não é distribuída de forma igualitária no mundo. O Brasil detém uma 
grande parcela dessa água, segundo o manual de educação para o consumo sustentável 
(2005), somos um país privilegiado onde se abriga 13,7% da água doce mundial, sendo que 
73% desta água doce encontra-se na bacia Amazônica, gerando um grande contraste, pois 
há lugares com muita água e em outros com enorme escassez. 
No Brasil grande parte da população brasileira utiliza água de poços artesianos para 
consumo sendo parte contaminada pelo descarte inadequado do lixo e do esgoto, 
provocando grande prejuízo para a saúde e para o governo que gasta com o tratamento 
médico decorrente das comorbidades relativas ao consumo de água contaminada. 
O presente trabalho apresenta uma discussão com alunos do 1º ano do Ensino Médio do 
Colégio Estadual Oswaldo Cruz sobre a utilização adequada da água de poços artesianos, 
propondo medidas que mantenham a sua qualidade. O colégio está localizado na Praia de 
Mauá, um bairro humilde do município de Magé no Rio de Janeiro onde grande parte da 
população sobrevive da pesca, de pequenos comércios locais e empregos informais de 
baixa complexidade. Todo o bairro incluindo o colégio não possui saneamento básico, tendo 
apenas coleta de lixo, sendo o esgoto lançado in natura em rios e pequenos córregos que 
deságuam diretamente na Baía de Guanabara.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: educação ambiental. tratamento de água e esgoto. poços artesianos. 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Silva, Amanda Monteiro. A CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS DE POÇOS PELA FALTA DE 
SANEAMENTO BÁSICO:  UMA DISCUSSÃO EM SALA DE AULA COM ALUNOS DO 
ENSINO MÉDIO. 2017. 35 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação 
Básica na Disciplina de Química) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2017. 

 
 

Water occupies approximately 70% of the surface of our planet, and of the 2.5% of fresh 
water in the world, only 0.3% of this area is present in rivers and lakes, considered as 
surface waters. Water is indispensable for human survival, yet freshwater is not distributed 
equally in the world. Brazil has a large share of this water, according to the education manual 
for sustainable consumption (2005). We are a privileged country where 13.7% of the world's 
freshwater is harvested, 73% of which is freshwater in the basin Amazonia, generating a 
great contrast, because there are places with lots of water and in others with enormous 
scarcity. 
In Brazil, a large part of the Brazilian population uses water from artesian wells for 
consumption, being part contaminated by the inadequate disposal of garbage and sewage, 
causing great harm to health and the government that spends on medical treatment resulting 
from comorbidities on consumption of contaminated water. 
The present work presents a discussion with students of the 1st year of High School of 
Oswaldo Cruz State College on the adequate use of artesian well water by proposing 
measures that maintain its quality. The college is located on Praia de Mauá, a humble 
neighborhood in the municipality of Magé in Rio de Janeiro where a large part of the 
population survives from fishing, small local trades and low complexity informal jobs. The 
entire neighborhood including the school does not have basic sanitation, only garbage 
collection, and the sewage is released in natura in rivers and small streams that flow directly 
into the Guanabara Bay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Environmental education. water and sewage treatment. artesian wells. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Água e seu contexto no mundo 
 Segundo o Manual de Educação para o Consumo Sustentável (2005) , 

aproximadamente 70% da superfície do nosso planeta é ocupada por água, sendo que da 

parcela de água doce, 68,9% encontra-se nas geleiras, ou em regiões montanhosas, 29,9% 

em águas subterrâneas e apenas 0,3% constitui a água doce presente em rios e lagos 

(figura 1).  

Figura 1. Percentual de água doce no mundo.  

 
(Fonte: Plano Nacional de Recursos Hídricos – Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério 

do Meio Ambiente). 

 

 Nem toda a água doce que se encontra disponível pode ser considerada adequada 

para o consumo humano. Alguns fatores que tornam a água imprópria para consumo são a 

grande carga de matéria orgânica, contaminação por esgoto não tratado, presença de 

substâncias como: produtos químicos, metais pesados, pesticidas e patógenos provenientes 

da criação de animais. Isto tem se tornado um grande problema, pois com o crescimento 

populacional, a demanda para este produto tende a aumentar, como podemos observar na 

figura 2 que faz a comparação do consumo de água entre 1900 a 1990.  

Figura 2. Consumo da água e crescimento populacional entre 1900 a 1990. 

 
(Fonte PNUD. Relatório de desenvolvimento humano 2006). 
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 Barcellos et al. (2005) cita que as principais fontes de contaminação são as 

atividades agrícolas, agropecuárias, indústria de mineração, indústrias em geral e o 

desgaste e uso de materiais metálicos na rede de distribuição de água.  

Segundo Bertoncini (2008), a contaminação nas áreas agrícolas se deve ao fato de 

que os fertilizantes e agrotóxicos penetram no solo através da irrigação e também através 

da agropecuária confinada pela contaminação da lavagem dos ambientes onde os animais 

habitam. Com isso, a água é contaminada com hormônios, fármacos, dejetos dos animais e 

são lançadas na rede de esgoto comum ou diretamente sobre o solo, contaminando assim o 

lençol freático com metais pesados, nitratos e patógenos. 

 A conseqüência do descarte do esgoto in natura, segundo Manual de Educação 

para o Consumo Sustentável (2005), “65% das internações hospitalares no País são 

devidas às doenças transmitidas pela água como, por exemplo: disenteria, hepatite, 

meningite, ascaridíase, tracoma, esquistossomose e outras.” (p. 31). Ainda no mesmo 

manual, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), em todo o mundo, cinco milhões 

de pessoas perdem suas vidas “devido às doenças transmitidas pela água” (p. 31). Para se 

ter uma ideia, esse número equivale “a toda a população de um país como a Finlândia” 

(p.31). 

Nesse contexto, surge uma pergunta: Como um planeta coberto de água pode vir a 

sofrer com a escassez da mesma? Segundo o PNUD, Relatório de Desenvolvimento 

Humano (2006) a água não está acabando. O que está ocorrendo é uma crescente pressão 

sobre os recursos hídricos onde o sistema não comporta a velocidade com que a água é 

extraída, além do processo de contaminação já citados anteriormente (Figura 3). 
Figura 3. Intensificação da pressão mundial sobre a água. 

 
(Fonte PNUD. Relatório de desenvolvimento humano 2006). 
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Juntamente com isso, a água não é distribuída de forma igualitária no planeta, 

quanto mais desenvolvido o país, menor o custo do serviço de água e saneamento básico 

comparado a lugares mais carentes. Um dado interessante segundo o Relatório do 

Desenvolvimento Humano (2006) é que a população mais pobre paga de cinco a dez vezes 

mais pelo litro d’água comparada aos que possuem melhores rendimentos.   

  
1.2 Esgoto e saneamento básico  

 

Mesmo com toda demanda por água e o desenvolvimento científico, tecnológico e 

cultural, a humanidade não se conscientizou que a água potável não é um bem eterno e, 

não bastando o fato de que as fontes hídricas não serem necessariamente divididas de 

forma igualitária, temos a agricultura e as indústrias, também dependentes da água.  Estas, 

junto com o consumo domiciliar, são responsáveis pela grande demanda de consumo de 

água e de sua contaminação. Segundo Bertoncini (2008) do total de água disponível no 

Brasil, a agricultura consome 69%, junto com 10% das indústrias e 21% do consumo 

residencial, valores semelhantes ao consumo mundial. 

 Como presente em Moruzzi (2008, p.271) 
No Brasil, o lançamento de esgoto in natura ainda é uma das principais 
causas da deterioração da qualidade dos corpos d água. Tal procedimento 
tem inviabilizado a utilização dessas fontes como mananciais para 
abastecimento, seja por razões técnicas ou econômicas. 

 
Além das indústrias, a falta de saneamento básico é um dos maiores contaminantes 

da água doce e potável (BRASIL, 2005). Barcellos et al. (2005) compreende o saneamento 

básico “como um conjunto de ações de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

coleta de lixo, sendo considerado um direito dos cidadãos e um item imprescindível de 

qualidade de vida.” A falta de tratamento correto de esgoto e água levam milhares de 

pessoas, em especial crianças e idosos, a serem acometidos por diversas doenças, muitas 

vezes chegando a óbito. “Só a Ásia despeja anualmente em seus cursos d'água 850 bilhões 

de litros de esgoto. Cada litro de sujeira em um rio inutiliza 10 litros da sua água” (ANGELO; 

MELLO; VOMERO; 2000, p.48)  
Segundo Ban Ki –moon, secretário geral da ONU (2011), “884 milhões de pessoas 

no mundo não têm acesso à água potável segura. 2,6 bilhões de pessoas não têm acesso a 

saneamento básico, 40% da população mundial (2011, p.1).O Relatório do Desenvolvimento 

Humano (2006), informa que pessoas que moram em locais onde o acesso à água é restrito, 

vivem com pouco mais de 5 litros/dia, sendo a falta de água para consumo e o saneamento 

inadequado/inexistente sendo responsáveis por até 88% das diarreias, chegando a 1,8 

milhões de mortes de crianças no mundo por doenças causadas pela falta de saneamento.  
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O Relatório do Desenvolvimento Humano (2006) informa que em 2004 morreram no 

mundo seis vezes mais crianças por conta da diarréia do que a média anual de conflitos 

armados na década de 90, além disso, a falta de saneamento mata cinco vezes mais que o 

HIV/SIDA.  “Estima-se que nos países em desenvolvimento 80% das doenças e mais de um 

terço das mortes estão associadas à utilização e consumo de águas contaminadas” 

(GALAL- GORCHEV apud GUIMARÃES; NOUR, 2001, p.19). 

 Segundo o Desenvolvimento de Indicadores para um sistema de gerenciamento de 

informações sobre saneamento, água e agravos à saúde relacionados (2005), as doenças 

causadas por água contaminada e por falta de saneamento são divididas nos seguintes 

grupos:  

 Doenças de veiculação hídrica - o patógeno se encontra presente na água. 

 Doenças de transmissão baseada nas águas - parte do ciclo vital do agente 

patogênico se desenvolve na água através de reservatórios aquáticos. 

 Doenças transmitidas por insetos - o agente patogênico não tem relação direta com a 

água, mas seu ciclo de vida depende do inseto, que procria e se alimenta na água.  

 A Tabela 1 apresenta o quadro de doenças relacionadas à água. As doenças 

informadas são codificadas segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID), que se 

encontra na sua décima revisão. Os valores numéricos se referem ao código de cada 

doença.  

 

 

 

Tabela 1 -  Classificação segundo 10a versão da (CID).  
(continua) 

  CID 9 CID 10 
Doenças de veiculação hídrica   

Cólera  1 A00 
Febre tifóide  2 A010 
Salmonelose  3 A02 

Amebíase  6 A060 
Giardíase  7 A071 
Hepatite A  70 B15 

Leptospirose  100 A27 

Doenças de transmissão baseada na água   
Esquitossomose  120 B65 

Helmintoses  127 B81 

Doenças transmitidas por insetos   
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(conclusão) 
  CID 9 CID 10 

Febre amarela  60 A95 
Dengue  61 A90 
Malária  84 B50 a B54 
Filariose  125 B74 

Fonte: Desenvolvimento de Indicadores para um sistema de gerenciamento de informações 
sobre saneamento, água e agravos à saúde relacionados (2005). 

 
  

1.3 Brasil e saneamento básico 
 
  O saneamento básico no Brasil é bastante complexo. Têm se aumentado o 

abastecimento de água para a população das cidades, contudo o crescimento de coleta de 

esgoto não segue no mesmo ritmo. Barcellos et al. (2005) alerta que para a população 

urbana, o abastecimento de água vem crescendo, mas a demanda de coleta de lixo e 

esgoto não acompanha este progresso, fazendo que, aumente o risco de saúde da 

população. Pois ao fornecer a água e não os demais serviços, aumenta-se muito a 

contaminação das fontes superficiais e subterrâneas. Nesse relatório afirma-se que as taxas 

de mortalidade diminuem bastante quando se aumenta a rede de saneamento. Se tratando 

de dados, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) (2015, p25.) 

informa que em 2015 apenas 50,3% da população brasileira tiveram acesso à coleta de 

esgoto e que 42,6% do esgoto brasileiro é tratado.  

Como referência de quanto é prejudicial a falta de instalações sanitárias pode-se 

observar, utilizando dados das favelas de Salvador, que a incidência de diarreia é duas 

vezes mais alta entre crianças de famílias sem instalações sanitárias do que entre crianças 

de famílias com acesso, ao passo que é três vezes superior em crianças que vivem em 

comunidades sem infra-estrutura de saneamento do que em comunidades com sistemas de 

drenagem e de esgotos (Figura  4).  
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Figura 4. Casos de  diarreias em casas com e sem instalações sanitárias.  
 

 
(Fonte: Relatório do Desenvolvimento Humano 2006) 

 

A falta de saneamento básico no Brasil e no mundo está relacionada à causa de 

doenças e de improdutividade, prejudicando o crescimento econômico dos países. As áreas 

urbanas cada vez aumentam mais e com isso a degradação ambiental e hídrica cresce em 

números alarmantes. Segundo Goulart e Callisto (2003, p.153), nos locais de maior 

concentração de moradias com pessoas com menor nível social e econômico, “os 

ecossistemas aquáticos transformam-se em grandes corredores de esgoto a céu aberto, 

muitas vezes sendo também local de despejo de lixo, com enorme potencial de veiculação 

de inúmeras doenças.”. Na figura 5 pode-se ver a relação do nível de salário com o acesso 

ao saneamento básico.  

 
Figura 5. Taxa de cobertura de saneamento em relacionado com o salário. 

 
(Fonte: Relatório do Desenvolvimento Humano 2006 ). 

 
 

 No Brasil grande parte da população brasileira utiliza a água de rios, lagos, açudes e 

de poços artesianos para consumo, sendo grande parte dela contaminada pelo descarte 
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inadequado do lixo e do esgoto o que provoca sérias doenças causando grandes prejuízos 

para a saúde das pessoas e para o governo que gasta com tratamentos médicos. Barcellos 

et al. (2005) cita como indicador no sistema de saúde para doenças relacionadas com a falta 

de saneamento básico a taxa de mortalidade por diarreias em crianças menores que cinco 

anos, taxa de incidência de leptospirose, de hepatite A, de incidência de cólera, de 

internação por amebíase e de internação por esquistossomose, dengue, febre amarela, 

entre outras. Conforme Barcellos et al. (2005) nos relata que os sistemas domésticos de 

água são muito vulneráveis pois mesmo que a população pobre tenha acesso a água seja 

por rede de abastecimento, poços, nascentes, ela pode vir a ser contaminada pela 

inexistência de sistemas internos de água e esgoto, entende-se isso como a falta de 

banheiro e fossas no quintal. 

 

1.4 Saneamento básico no município do Rio de Janeiro  
 

  O Instituto Trata Brasil descreve que em 2014 o Rio de Janeiro possuía, no que diz 

respeito a águas e esgoto, as características colocadas na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Dados sobre saneamento básico no RJ no ano de 2014. 

Componentes do Saneamento Básico 
Cobertura 

efetiva 
Rede de água 92,15%; 

Coleta de esgoto 64,54%; 
Tratamento de esgoto 33,67% 

Perdas de água 31,20%. 
(Fonte: Instituto Trata Brasil) 

 

O Ranking do Saneamento (OLIVEIRA; SCAZUFCA; PIRES; 2016) demonstra que o 

estado do Rio de Janeiro possui duas situações diferentes: enquanto o município Rio de 

Janeiro tem quase a totalidade de seu território atendido com saneamento básico, o restante 

do estado não tem a mesma realidade (em Nova Iguaçu, por exemplo, trata-se apenas 

0,06% de seu esgoto e o gasto de investimento per capta anual é de R$ 21,90 por 

habitante.)  

Segundo Pletsch (2012) a baixada fluminense “possui uma população de 

aproximadamente quatro milhões de habitantes” (p. 34), distribuídas em 13 municípios  

(Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, 

Nilópolis, Paracambi, São João de Meriti, Queimados e Seropédica) e uma realidade social 

bem diferente em comparação a grande parte do município do Rio de Janeiro, 

“apresentando baixos índices de desenvolvimento humano (IDH), evasão escolar e outros 
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problemas comuns às grandes metrópoles brasileiras, como a falta de saneamento básico, 

precariedade do transporte público e violência urbana.” (IDEM, 2012, p.34). Devido a essa 

discrepância no desenvolvimento geral na baixada, em muitos lugares a população utiliza 

água de poços artesianos, seja por não possuir acesso à rede de abastecimento de água ou 

por apesar de estar ligado à rede de abastecimento, o fornecimento não é constante. 

 

1.5 Educação ambiental aplicada ao C. E. Oswaldo Cruz 
 

Quando se analisa os dados sobre saneamento básico verifica-se que são valores 

que muitas vezes chocam por não conseguirem abranger a maior parte do estado ou do 

Brasil. Apesar de grande parte da responsabilidade sobre o fato ser do governo, a falta de 

uma consciência ambiental da população contribui para o agravamento desta situação. Por 

isso, se torna de extrema importância um trabalho de conscientização nas instituições de 

ensino sobre a preservação do meio ambiente, descarte adequado do lixo e reciclagem com 

o intuito de se formarem cidadãos conscientes em suas relações com o meio ambiente.  

Neste aspecto é imprescindível para a sustentabilidade, a justiça social, o 

cumprimento dos direitos, a eliminação da pobreza extrema, o consumismo desenfreado, 

entre outros. E é por isso, que o professor torna-se agente de transformação através das 

práticas pedagógicas, com o objetivo de formar alunos críticos e pró-ativos. O colégio em 

geral também é um grande incentivador da educação ambiental, ele pode incentivar o aluno 

através de projetos de coleta de óleo, aproveitamento de água de chuva, criação de hortas 

para ser usada na própria merenda. 

O presente trabalho visa conscientizar os alunos do 1º ano do Ensino Médio do 

Colégio Estadual Oswaldo Cruz sobre a contaminação das águas de poços utilizadas por 

eles e o desenvolvimento de medidas que melhorem suas vidas. O colégio esta situado na 

Estrada Real de Mauá, 2015 Ipiranga- Magé - Rio de Janeiro  localizado na Praia de Mauá, 

distrito de Magé. O colégio é cercado por um bairro humilde onde grande parte da 

população sobrevive da pesca, pequenos comércios locais e empregos informais de baixa 

complexidade. Todo o bairro incluindo o colégio não possui saneamento básico, tendo 

apenas coleta de lixo, e todo o esgoto deste distrito é lançado in natura em rios e pequenos 

córregos que deságuam diretamente na Baía de Guanabara.  

 Na atualidade, o bairro encontra-se em aspecto de abandono, como se pode 

observar nas Figuras 6 e 7, onde ao fundo está localizada a Baía de Guanabara com o 

esgoto sendo lançado in natura e o local bem degradado e abandonado. 
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Figura 6. Foto onde é possível observar o esgoto sendo lançado in natura. 

 
(Fonte: Zacarias, 2016, acervo pessoal do fotógrafo) 

 
Figura 7. Barco pesqueiro 

 
(Fonte: Zacarias, 2016, acervo pessoal do fotógrafo) 

 
2 OBJETIVOS 
 

 Este trabalho consiste em discutir com os alunos do Ensino Médio conceitos sobre 

educação ambiental com foco na contaminação das águas de poços acarretadas pela falta 

de saneamento básico. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

 O intuito da discussão sobre Educação Ambiental com os alunos tem por justificativa 

despertar o seu interesse para o mundo da ciência e incentivar que eles se tornem agentes 

sociais. Segundo Medina (2002), entende-se que o processo de ensino-aprendizagem em 

Educação Ambiental vai muito além das instituições e do professor, ele considera que as 
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informações passadas se somam as inter-relações, as realidades ambientais e as vivências 

do aluno, e através dessa junção é possível formar cidadãos críticos e informados. 

 Muitos casos de aplicação de educação ambiental vêm sendo bem sucedidos, sendo 

inspiradores à realização deste trabalho. Como exemplo tem-se o caso do projeto 

sementinha Gomes et al. (2009) aplicado na Escola Estadual Café Filho em Natal/Rio 

Grande do Norte, uma comunidade de baixa renda e com crianças entre oito e doze anos. O 

projeto iniciou com uma discussão teórica em sala de aula e a aplicação de várias ações, 

tanto no ambiente escolar como nas residências, como mutirão de limpeza, economia de 

energia elétrica, plantio de árvores entre outras coisas. 

Um segundo exemplo ocorreu em uma escola pública de Feira de Santana – Bahia 

Rodrigues e Freixo (2009) onde foi aplicada uma pesquisa-ação através de um questionário 

com os professores e com os alunos, seguido de debates a partir dos resultados do 

questionário. Os professores fotografaram os problemas ambientais encontrados no colégio, 

gerando ampla discussão e propostas de ações para a solução dos problemas. Grupos de 

estudos permanentes foram criados entre os professores. Este projeto forneceu ao 

educador oportunidades de participação efetiva proporcionando uma Formação continuada 

dos professores, uma Conferência de Meio Ambiente na Escola e a criação de um Núcleo 

de Educação Ambiental.  

Como último exemplo temos Escola de Ensino Fundamental da Colônia de 

Pescadores da Z-8, na Praia do Mucuripe, Fortaleza, Ceará. A escolha do projeto neste 

colégio foi devido a grande mortandade de botos e golfinhos em toda a costa do Ceará 

devido ao uso de redes artesanais de pesca. Como a atividade pesqueira é uma profissão 

passada de pai para filho, é de suma importância a conscientização dos pescadores e dos 

futuros pescadores. Trabalhou-se uma metodologia específica no colégio onde foram 

aplicadas dinâmicas, brincadeiras, aulas expositivas e práticas, jogos e músicas, além de 

aulas de campo com o objetivo de uma consciência ambiental o que modificou as atitudes, 

proporcionando uma nova postura sobre o meio ambiente dos alunos, professores e da 

comunidade inserida no projeto.  

 

4 EMBASAMENTO TEÓRICO 
 

A educação ambiental é de suma importância nos dias atuais, MEDEIROS et al 

(2011) a descrevem como um exercício para a cidadania. Segundo este autor, a expressão 

“Educação Ambiental” (E.A.) surgiu apenas nos anos 1970, sobretudo quando surge a 

preocupação com a problemática ambiental (Ibid). A sua importância vem crescendo 

gradativamente, até se tornar Lei da Educação Ambiental, por meio do Decreto nº 9.795 em 

27 de abril de 1999 MEDEIROS et al. (2011). O Brasil é o único país com uma Lei específica 
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para educação ambiental onde, inclusive, afirma  Art. 2º ser a educação ambiental (Brasil) 

“um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de 

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 

formal e não- formal”.(p1). 

 
Para Medina (2002), a inclusão do ensino de Educação Ambiental nos currículos das 

séries iniciais, implica em uma “inovação educativa” (p. 48), envolvendo professores, alunos 

e comunidade, Secretarias de Educação e Delegações estaduais do MEC em um processo 

de ensino-aprendizagem onde cada pessoa se torne capaz de compreender de maneira 

crítica sua relação com o ambiente e, dessa maneira, desenvolver formas conscientes e 

participativas sobre questões como conservação e utilização dos recursos naturais, 

“melhoria da qualidade de vida, eliminação da pobreza extrema e do consumismo 

desenfreado” (Ibid, p. 51) 

 
 

5 METODOLOGIA  
 

 O trabalho foi dividido em quatro etapas: 

1ª etapa.  

 Aplicação de um questionário em três turmas de 1º ano de Ensino Médio sobre o 

tema saneamento básico e contaminação de água, poços para diagnosticar o 

conhecimento dos alunos. Nas questões numeradas de 1 a 5 na tabela o nº 1 foi 

considerado pouco importante enquanto o nº 5 foi considerado muito importante. 

 
 Apresentar vídeos sobre saneamento básico, contaminação da água e o seu impacto 

na saúde e formas de tratamento da água. Os vídeos utilizados foram: 

 

 Água, saneamento e qualidade de vida - Universidade Estadual de 

Campinas - Vídeo que explica de forma bem clara o quanto a falta de 

saneamento básico afeta a qualidade de vida das pessoas. Explica 

também de forma bem sucinta as doenças causadas pela água 

contaminada e seus vetores. 

 

 As quatro vertentes de saneamento básico - Conen Infraestrutura Urbana 

- Explica de forma clara as quatro vertentes atribuídas ao saneamento 

básico, mostrando em dados o quanto a falta de saneamento é oneroso 

para o governo. 
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 Estudante desenvolve estação de tratamento de água em casa - O vídeo 

fala sobre o desperdício e reuso da água e mostra como um estudante do 

ensino médio construiu sozinho em casa um tratamento de água para 

poder reutilizar a água de sua moradia. 

 

 
 Disponibilização de alguns artigos científicos da Química Nova na Escola 

(2001) para leitura.  

 GRASSI  "As águas do planeta Terra".  

 GUIMARÃES; NOUR. Tratando nossos esgotos: Processos que imitam a 
natureza. 

 FADINI; FADINI.  Lixo, desafios e compromissos.  

 

2ª etapa.  

 

 Apresentação pelos alunos de fotos de localidades perto de suas residências que 

representavam situações de contaminação do lençol freático tais como: valão, 

descarte inadequado de lixo, rios poluídos etc. 

 Discussão sobre o que foi observado nos vídeos e o que foi entendido dos artigos 

científicos. 

 

3ª etapa.  

 

 Elaboração de um panfleto com informações que os alunos consideraram mais 

relevantes para a sociedade com intuito da preservação da água dos poços. 

 

4ª etapa.  

 

 Atividade externa ao colégio onde os alunos, acompanhados pela professora, foram 

às ruas próximas do Colégio distribuindo os panfletos e explicando para os 

moradores a importância do saneamento básico e os cuidados ao utilizar a água de 

poço. 

 Elaboração de vídeos com depoimentos dos alunos sobre o aprendizado que tiveram 

sobre o tema e como este trabalho afetou suas vidas.  

 Implementar no colégio a coleta de óleo usado, através de empresas parceiras que 

instalam o ponto de coleta e recolhem pelo menos uma vez no mês.  
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6 RESULTADOS 
 
 O questionário (Figura 8) foi aplicado a um grupo de 59 alunos de três turmas de 1º 

ano do Ensino Médio. 

Figura 8. Questionário Avaliativo aplicado aos alunos do 1º ano. 

 
Como resultado do questionário de 10 questões propostas aos alunos temos: 

 Questão 1: 70% consideraram não possuir saneamento básico; 

 Questão 2: 65% alegaram que seus esgotos são direcionados para o valão 

enquanto 35% não sabiam para onde seus esgotos eram direcionados; 
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 Questão 3: 93% Utilizam água de poços; 

 Questão 4: 71% consideraram muito importante possuir saneamento básico; 

 Questão 5: 61% consideraram muito grave a falta de saneamento básico; 

 Questão 6: Na 6-a, 46% consideraram que a indústria causa um grande 

impacto. Na 6-b, 64% consideraram que lixão causa um grande impacto. Na 

6-c, 26% consideraram que aterro sanitário causa um grande impacto e na 6-

d, 50% consideraram que esgoto doméstico causa um grande impacto; 

 Questão 7: 42% dos alunos responderam a resposta correta(letra A) e os 

outros 42% marcaram a letra B, mostrando aqui que eles não possuíam o 

conhecimento de que tipo de doenças podem ser transmitidas pela água; 

 Questão 8: 91% alegaram que a água de poço pode ser contaminada pela 

falta de saneamento básico; 

 Questão 9: 53% marcaram que não conhecem ninguém que tenha ficado 

doente através da água contaminada; 

 Questão 10: 70% Consideraram enviar o esgoto para uma ETE (Estação de 

Tratamento de esgoto) ao invés de construir uma caixa de esgoto/fossa. 

 

 Na primeira etapa foi possível perceber que os alunos não possuíam informações 

pertinentes sobre saneamento básico e como isso afetava a qualidade da água de poços 

usados por eles. 

 Analisando as respostas, observou-se que 30% dos alunos consideravam ter 

saneamento básico, sendo que o município possui apenas coleta de lixo, já que  o esgoto 

das casas é direcionado para manilhas e seguem direto para rios que deságuam na Baía de 

Guanabara. 

 Considerada a análise das respostas dadas aos questionários de diagnóstico, 35% 

dos alunos não sabiam o destino do esgoto doméstico, o que na realidade é bastante 

preocupante, pois a conservação do meio ambiente passa por uma consciência dos direitos 

e deveres do cidadão bem como a total consciência da forma de uso de bens e o descarte 

adequado do lixo. 

 No que diz respeito ao impacto poluidor (pergunta número seis do questionário), 

considerando o eixo y o quantitativo dos alunos e o eixo x as opções de 1 a 5 do 

questionário, onde 1 é pouco importante e 5 sendo muito importante (Figura 9), a análise 

dos resultados mostra uma falta de clareza dos alunos em relação ao efeito poluidor de 

indústrias, ambientes domésticos, lixões e aterros sanitários. 
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Figura 9. Análise do impacto poluidor.  

 
Fonte: Criado pela autora com base nos resultados do questionário, 2016 

 

 Houve também a apresentação com êxito dos vídeos sobre a importância do 

saneamento básico e os impactos ambientais causados pela falta deste. Ao final desta etapa 

os alunos foram divididos em grupos para lerem os artigos fornecidos. 

 Após o estudo dos artigos da revista Química Nova na Escola houve um grande 

debate em sala de aula onde se falou não só da responsabilidade em relação às políticas 

públicas, mas também sobre a responsabilidade de cada um como cidadão e de como 

esses temas afetam de forma direta e indireta a vida de cada um. 

Os alunos trouxeram fotos de locais próximos de suas casas onde havia alguma 

forma de contaminação (Figura 10).  
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Figura 10. Fotos de ambientes contaminados próximos às moradias dos alunos. 

      

  
Fonte: Alunos do 1º ano do Ensino Médio - Colégio Estadual Oswaldo Cruz 

 Em seguida, os alunos foram separados em grupos e foi solicitado que produzissem 

cartazes baseados nos debates realizados (Figura 11). 

 

Figura 11. Imagens dos cartazes propostos pelos alunos. 

   

 
    (Fonte: Fotografias da autora) 

 

 Um panfleto educativo foi elaborado para ampla divulgação nas redondezas do 

colégio. No panfleto houve o foco de se informar de uma maneira bem concisa o que é 

saneamento básico e como tratar a água figura 12. 

Após o panfleto ter sido finalizado, houve a impressão no colégio de 150 cópias para 

distribuição pelos alunos na vizinhança do colégio. 
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Figura 12. Panfleto baseado no trabalho dos alunos 

 
(Fonte: Criado pela autora com base no trabalho dos alunos, 2016) 

 

Através da iniciativa do presente trabalho, o colégio conseguiu uma parceria com uma 

empresa denominada Reciclagem hoje – Coleta seletiva de óleo vegetal, empresa que 

coleta óleo usado e o transforma em sabão. Através de um acordo com essa empresa o 

colégio se tornou mais um ponto de coleta de óleo usado (Figura 13).  

 
Figura 13. Ponto de coleta de óleo no Colégio Oswaldo Cruz. 

 
(Fonte: Fotografia da autora) 
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  Em palestra realizada, (Figura 14) um representante da empresa mostrou aos 

alunos o sabão feito com o óleo usado (Figura 15). 

 

Figura 14. Palestra sobre implementação da coleta de óleo.  

 
(Fonte: Fotografia da autora) 

 
Figura 15. Sabão apresentado aos alunos produzido através de óleo usado.  

 
(Fonte: Fotografia da autora) 

 

7 DISCUSSÃO 
 

 Os alunos tiveram muitas dificuldades em responder ao questionário, pois tinham um 

conhecimento escasso sobre o assunto. 

 Um ocorrido peculiar foi que mesmo o questionário sendo anônimo, os alunos 

apresentaram grande preocupação em acertar as respostas e assim tentavam obtê-las com 

os colegas. Algo observado foi após eu reafirmar que o questionário era apenas um 

diagnóstico anônimo: os alunos se sentiram mais a vontade para dar as suas respostas.

 Os alunos não tinham o conhecimento que o saneamento básico abrange muito mais 

que a simples coleta de lixo. O bairro onde o trabalho de conclusão de curso se aplica e 

onde os alunos residem possui apenas a coleta de lixo e de esgoto imprópria, faltando: 

fornecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto e urbanização em geral, sendo 

o problema do esgoto algo muito grave pois, na época do verão, os poços têm a tendência 

de secarem fazendo com que a água contaminada pelo esgoto fique mais concentrada no 

lençol freático, aumentando assim, a proliferação de doenças. Muitos casos de viroses 

contraídas por água contaminada foram relatados pelos alunos, inclusive muitos falavam 

que ao se dirigirem para os postos de saúde, a recomendação dos médicos é que parassem 

de beber a água de poços. Por outro lado, na época de chuva, os moradores de algumas 
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localidades ficam expostos ao perigo de enchentes causadas por rios e valões assoreados 

por lixo e esgoto. 

 No caso da comparação entre os lixões e os aterros sanitários fica clara a falta de 

conhecimento entre as características de cada um, pois os alunos não tinham o 

conhecimento de que um aterro sanitário é um ambiente onde o solo é impermeabilizado, 

seus líquidos são drenados e em alguns os gases produzidos são aproveitados como 

combustível. No que diz respeito às indústrias e as residências, mesmo vivendo às margens 

da Baía de Guanabara, em um ambiente altamente degradado e poluído, muitos não 

percebem o seu efeito poluidor. O aluno não relacionava a poluição da Baía ao fato de o 

bairro não possuir coleta de esgoto, o que acarreta a contaminação do lençol freático. 

A grande maioria dos alunos respondeu que os poços podem ser contaminados por 

falta de saneamento, mas não tinham a certeza sobre as doenças que podem ser causadas 

pela água contaminada. 

 Na segunda etapa do trabalho, os alunos ao serem questionados sobre os vídeos da 

aula anterior ficaram bem impressionados com o que assistiram. Levanta-se aqui um ponto 

no qual observei: apesar de muito espantados com as imagens que mostravam total 

escassez de saneamento básico, os estudantes não fizeram uma relação direta com a 

situação de risco atual em que vivem e a qual estão expostos. Eles não conseguiam 

associar que também eram vítimas dos impactos causados pela falta de saneamento básico 

como aquelas dos vídeos. Nessa conversa foi dado exemplos do cotidiano em que vivem, 

onde puderam enxergar algumas semelhanças na falta de saneamento sofrida em seu 

núcleo social. Neste momento observou-se um princípio de consciência ambiental e política 

neles, pois começaram a questionar o porquê de não possuírem saneamento básico e como 

as águas de poços poderiam ser contaminadas. 

 A par da discussão ficaram muito impressionados com a quantidade de doenças que 

podem ser transmitidas através da água contaminada. Com o intuito de começarem a fazer 

uma associação das doenças relacionadas à contaminação da água foi dado como exemplo 

um tema muito conhecido por eles que é a transmissão de doenças como dengue, zica etc. 

A partir desta conversa foram abordadas as doenças que são transmitidas pela água e que 

muitas vezes são pouco ou não são conhecidas, como exemplo: as doenças transmitidas 

pelos rotavírus, adenovírus etc. Onde observou-se que os alunos não relacionam a causa 

real de doenças sofridas por eles e por outras pessoas da comunidade através água 

contaminada. Essas doenças apenas são conhecidas popularmente como "viroses" e 

geralmente não são divulgados os vetores correspondentes.  

 Com a análise dos depoimentos dos alunos observou-se a falta de um procedimento 

das autoridades de saúde local em esclarecer a população que um dos meios de 

transmissão das doenças é através da água contaminada consumida pela comunidade. 



29 
 

Assim, pode-se afirmar que um dos papéis fundamentais das instituições de ensino é 

despertar o cidadão para sua importância na prevenção de um grande número de doenças. 

Os alunos se mostraram interessados e preocupados com o tema e começaram a associar 

a falta de saneamento básico e o seu impacto ambiental com a falta de políticas públicas. 

Através  do debate feito em sala de aula os alunos começaram a entender que para obter 

acesso ao saneamento básico correto é necessário antes informar-se melhor sobre o 

assunto com o objetivo de cobrar dos representantes eleitos. Com uma consciência cidadã 

são capazes de cobrar medidas corretivas e não simplesmente ficar esperando que a 

iniciativa parta dos governantes. Os alunos chegaram a citar o que assistiram nos vídeos 

passados em sala de aula que mostravam dados que o Brasil gasta mais em tratamento do 

que em profilaxias. Vale salientar como alunos que não conheciam sobre saneamento 

básico assimilaram de forma rápida e produtiva os temas em discussão.   

Em discussão aos artigos da revista Química Nova na Escola os estudantes 

perceberam que muitas escolhas se tratando de meio ambiente e consumismo são de 

responsabilidade deles e que é dever de cada um cobrar das autoridades soluções públicas 

como o saneamento básico. Mas que essa cobrança só é possível quando se tem 

conhecimento sobre o assunto e da importância do mesmo em suas vidas. 

O debate em sala de aula, após os alunos terem visto os vídeos e lido os artigos foi 

bem enriquecedor, pois foi discutido como o solo era contaminado pelo esgoto, pelo óleo 

doméstico e quais são as medidas corretas de descarte. 

Houve a discussão de como o lençol freático da localidade também é contaminado 

pela Baía da Guanabara principalmente pelas indústrias. Um aluno que trabalha em um 

barco pesqueiro nos detalhou, por exemplo, que o Rio Ana Clara que passa pela Refinaria 

de Duque de Caxias despeja uma água muito suja e escura na Baía. Também foi debatido o 

tema do lixo e do consumismo, pois, através do debate, os alunos puderam perceber que 

quanto mais se consome, maior é a necessidade de as indústrias explorarem as matérias 

primas de uma determinada região, provocando um desequilíbrio ambiental. Isso é 

acarretado através do gasto da água na produção e terminam produzindo também uma 

quantidade enorme de esgoto nocivo. Como exemplos desse tema abordei com os alunos 

um programa televisivo chamado "Febre do Ouro", onde ocorreram o desmatamento de 

florestas inteiras em busca do ouro. 

No quesito consumismo, foi abordado o fato do quanto os pais dos estudantes 

tinham que trabalhar no lugar de ficarem com os seus filhos para poderem pagar pelas 

contas e por "produtos ou serviços". Citei também o costume das trocas frequentes de itens 

como celulares, roupas, bonés etc. e compras apenas pelas marcas dos produtos. Como 

resultado, consegui explicar que na realidade deles e da maioria, muitas vezes pagam 
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apenas pela marca e não pelo produto, de como o incentivo ao consumo é proposital e do 

quanto de lixo é produzido por conta disso. 

Foram explicados muitos termos presentes e desconhecidos por eles nos artigos tais 

como: bioconcentração, processo de tratamento de água e também benefícios e malefícios 

dos lixões, aterros sanitários e incineração. Nesse ponto, eles mesmos destacaram que 

tinham lido que ao queimar o lixo "eram produzidas substâncias que faziam mais mal".  

 Nesse momento os alunos já estavam bem familiarizados com os temas e os termos 

utilizados nos artigos e já haviam entendido sua importância. Houve muitos relatos de 

experiências vividas por eles em casa e com seus vizinhos. Os alunos já tinham a convicção 

de que não possuíam um tratamento adequado do lixo em suas comunidades e que isto 

poderia acarretar a contaminação da água dos poços artesianos. Contudo, além da 

percepção, o mais importante é que começaram a trabalhar as atitudes e as 

responsabilidades. Por exemplo: o quanto o desperdício de água faz que ela fique mais 

poluída e quanto o consumismo faz que se produza mais lixo culminando na contaminação 

dos lençóis freáticos. Trabalhar a relação do consumismo com a poluição e, de um modo 

particular, a da água, foi muito significante.   

Os trabalhos foram bastante diversificados, pois enquanto alguns focaram em 

resumir os artigos estudados outros em cartazes de campanhas de conscientização. Alguns 

se concentraram no problema do lixo e uma grande parte se concentrou em falar da 

poluição da água e sobre sua importância e conscientização do seu uso. Os cartazes foram 

expostos em murais localizados próximos de suas salas.  

Um aspecto interessante foi que muitos alunos tidos como bagunceiros ou 

desinteressados se tornaram bem ativos nessas atividades e também como foi rápido o 

aprendizado sobre os temas trabalhados. Os alunos começaram a falar naturalmente os 

termos e os conceitos e de como tudo funcionava, o que eles possuíam no bairro e como 

isso afetava o cotidiano deles. Neste trabalho, o papel do docente funcionou exatamente 

como uma ponte, conectando o aluno com uma informação extremamente importante do 

seu cotidiano e fazendo que o aluno começasse a se relacionar como o meio ambiente 

intrínseco a sua vida.  

A criação do panfleto foi baseada em algumas informações e imagens contidas nos 

cartazes elaborados pelos alunos, além do uso de algumas imagens na internet que 

facilitassem o entendimento do assunto. O panfleto de uma forma concisa reflete os temas 

abordados em sala de aula de forma clara e objetiva para quem o recebesse.  

  Apesar de se sentirem envergonhados, alguns alunos distribuíram os panfletos e 

explicaram para os vizinhos do entorno da escola o que haviam aprendido sobre o tema. 

Nesta fase, o que chamou a atenção é que um aluno que não era muito participativo nas 

aulas foi o que mais se destacou nas informações dada à comunidade. Com isso, se 
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percebe que a partir do momento que saímos de um ensino engessado, atraímos de forma 

positiva a participação do aluno, o que melhora no processo de aprendizagem.  

  O objetivo da implementação do ponto de coleta visa contribuir com a preservação 

do meio ambiente, pois os alunos se tornam “agentes de sua comunidade”, coletando o óleo 

usado das pessoas que vivem em seu entorno. Contudo, como o colégio não tem como 

armazenar os materiais de limpeza (vassoura, rodo, sabão em pasta) oferecidos pela 

empresa, foi acordado que uma vez no mês serão feitos sorteios destes produtos para os 

alunos como uma forma de incentivar a coleta de óleo. 

  É importante destacar que o projeto em questão tem uma ideia de continuidade, não 

focado apenas como um produto da pós-graduação, mas, sim, que em todos os anos, se 

trabalhe com os alunos de 1º ano do Ensino Médio conscientizando-os. A coleta de óleo é 

uma forma de demonstrar que os alunos são agentes principais de suas vidas e como suas 

escolhas podem melhorar o ambiente em que moram. Também surge com o intuito de ser 

feita uma diferença real no ambiente escolar, com a coleta de óleo o trabalho não ficou 

apenas na teoria, mas se tornou algo palpável. 

  O depoimento de uma aluna que participou do trabalho se encontra transcrito no 

anexo.  

 
7 CONCLUSÃO  
 
 Através deste trabalho concluímos que o colégio não deve ser visto pelo aluno 

apenas como um local de aprendizagem acadêmica do currículo de conteúdo padrão. Tanto 

a escola, como os docentes, devem criar uma consciência social e ambiental no discente. 

Segundo relata Medina (2002) que com a inserção curricular do conceito da Educação 

Ambiental é possível que os participantes consigam desenvolver a análise crítica da 

realidade e percepção ambiental. 

   Os conhecimentos adquiridos sobre saneamento básico e o uso da água são 

importantes no cotidiano do aluno, levando também a conscientização dos que estão a sua 

volta, afim de que possam estar conscientes dos deveres e direitos e de como isso afeta a 

vida e o meio ambiente no qual estão inseridos. 

  O aluno como cidadão deve cobrar medidas de políticas públicas para uma melhora 

da qualidade de vida. Porém, indo mais longe se torna muito importante que ele perceba 

que é o protagonista desse meio, e que suas atitudes interferem no mesmo. O dever do 

colégio e do docente é de ensinar e aprimorar o conhecimento que o aluno tem e fornecer 

conhecimentos e habilidades para que este consiga transformar o espaço em que vive.   

  Se houver uma visão conjunta sobre a transformação e o conhecimento que o 

colégio pode fornecer, pode-se melhorar a realidade dos nossos alunos, os tornando 

conscientes, o que pode proporcionar uma cobrança maior por políticas de conservação do 
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meio ambiente.  

  A Educação Ambiental vai muito além de ensinar aos jovens sobre a natureza, ela 

abrange conceitos muito mais complexos presente no século XXI tais como, qualidade de 

vida, desenvolvimento sustentável, justiça social. Quando o discente se torna consciente de 

como a educação ambiental o impacta diretamente, passa a ser agente de sua vida. O saber 

agrega muito mais que o conhecimento: dá ao estudante a chance de poder atuar dando 

mais dignidade e bem estar familiar e social. 

  Portanto, neste trabalho concluí que a educação ambiental pode ser vista como uma 

corrente social onde quanto mais pessoas se informarem sobre a sua importância, mais 

haverá uma mudança significativa em seus meios. A qualidade e o acesso à água potável 

para todos só será possível através da educação e do empenho das gerações vindouras. 

Para que a qualidade de água seja suficiente e satisfatória para a população e os que estão 

por vir. É necessário e muito importante que os nossos jovens sejam preparados de forma 

consciente e haja mudanças de hábitos em relação ao uso dos recursos hídricos. 
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ANEXO 

 
Transcrição do vídeo feito pela aluna Izabelle: 

 "Meu nome é Izabelle e eu vim falar sobre a água. O que eu entendi do projeto foi 

que a água é muito importante para todos nós, não tem como agente viver. Mas eu aprendi 

a importância da água na nossa vida porque a professora passou alguns vídeos e eu me 

conscientizei que enquanto eu estou gastando muita água, tem lugares que as pessoas não 

têm nenhuma. Pessoas em outros lugares morrendo para usar, pegar água de córregos e 

tal, elas pegavam doenças, morriam destas doenças até e eu fiquei bastante triste porque 

muitas das vezes eu gasto muita água e me conscientizo que outras pessoas estão 

precisando mas não têm. Então enquanto eu gasto muito, outras pessoas têm de menos e 

eu levei isso para minha casa também. Quando eu ia escovar os dentes eu via a água 

escorrendo pela pia enquanto eu fazia isso, na hora de tomar banho também. E agora eu 

me ensabôo e desligo o registro e depois quando eu quero retirar o sabão ligo de novo. Pois 

eu percebi que enquanto eu ficava lá brincando com a água eu não percebia que a água 

estava indo embora e ela não iria voltar para mim. Ela ia lá para o esgoto e ia embora de 

vez. Daí também aconteceu um episódio na minha casa que até hoje agente têm que 

colocar cloro na água por causa de pegar doenças. Ontem ficamos colocando cloro bastante 

tempo na água lá em casa por causa de doenças. Tava tendo um andarilho de hepatite e 

uma outra doença. Daí ficamos colocando cloro, pois no lugar onde eu moro não tem tantos 

recursos assim e se alguém da minha família pegasse hepatite não teria como cuidar pois 

nós não temos dinheiro assim para podermos bancar hospital particular. E os públicos... 

sabemos como o governo é, iríamos morrer. Mas também aprendi a questão do esgoto. 

Uma vez a moça foi colocar o esgoto dela perto do poço da minha casa aí agente chamou 

aquele agente social para poder ir lá na casa dela reclamar com ela porque minha mãe tinha 

falado com ela que não era para ela colocar o esgoto perto do poço da minha casa. E o 

esgoto dela estando perto do poço da minha casa poderia contaminar a minha água pois iria 

passar para o lençol freático lá e ia contaminar tudo e daí não teria como. Daí agente teria 

que furar outro poço (e é caro para furar poço) ou seja... Sem possibilidade nenhuma." 


