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RESUMO 

 

A melhor forma de prevenir doenças é garantir à população um ambiente sadio que lhe 

proporcione as condições básicas de vida. Isso significa que os resíduos por ela produzidos 

devem ser adequadamente tratados e dispostos, pois a ausência de saneamento básico afeta a 

população como um todo, principalmente sob os aspectos sociais e financeiros, promovendo 

um desequilíbrio na qualidade de vida da população. O objetivo principal deste trabalho foi 

avaliar a influência das políticas de saneamento básico nos fatores de risco a saúde da 

população de dois bairros do município de Jaguaruana, localizada na microrregião do Baixo 

Jaguaribe, litoral leste do Estado do Ceará. Deste modo, o presente trabalho foi realizado 

utilizando-se dos métodos exploratórios e descritivos, com a adoção de procedimentos 

técnicos do tipo pesquisa bibliográfica e levantamento de campo, através de aplicação de 

formulários com perguntas mistas referentes às condições sanitárias de moradia da população 

dos bairros Juazeiro e Lagoa que convivem próximos às águas servidas percorridas nas 

sarjetas. Foram aplicados questionários com um universo finito de 40 pessoas de diversas 

faixas etárias. Após a coleta dos dados foi realizado a sistematização dos mesmos por meio de 

gráficos construídos através do software Excel, a fim de verificar o perfil socioeconômico dos 

entrevistados e os riscos a saúde que estão expostos pela ausência de sistemas de saneamento 

básico. Diante dos resultados obtidos, contatou-se uma deficiência da oferta dos serviços de 

saneamento básico nos bairros Lagoa e Juazeiro, no município de Jaguaruana, CE, que vem 

contribuindo para surgimento e/ou agravamentos dos problemas ambientais e, 

consequentemente ocasionando prejuízos a saúde da população desses bairros. Recomenda-se, 

um estudo mais aprofundado em todos os bairros do referido município aqui mencionado, 

com a realização de um diagnóstico ambiental, exclusivamente focado no saneamento básico, 

a fim de contribuir na formulação de políticas públicas específicas e eficazes para a 

diminuição dos problemas de saúde da população, e contribuir efetivamente com a proteção e 

preservação do meio ambiente, e dos recursos hídricos da região.  

 

Palavras-chave: Doenças. Políticas públicas. Saneamento básico.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The best way to prevent disease is to provide the population with a healthy environment that 

provides basic living conditions. This means that the waste produced by it must be adequately 

treated and disposed of, since the absence of basic sanitation affects the population as a 

whole, mainly in the social and financial aspects, promoting an imbalance in the quality of life 

of the population. The main objective of this study was to evaluate the influence of basic 

sanitation policies on the health risk factors of the population of two districts of the 

municipality of Jaguaruana, located in the micro-region of Baixo Jaguaribe, east coast of the 

State of Ceará. In this way, the present work was carried out using the exploratory and 

descriptive methods, with the adoption of technical procedures of the type bibliographical 

research and field survey, through application of forms with mixed questions regarding the 

sanitary conditions of housing of the population of the neighborhoods Juazeiro and Lagoa that 

live next to the served waters crossed in the gutters. Questionnaires were applied with a finite 

universe of 40 people of different age groups. After the data collection, the data were 

systematized through graphs constructed through Excel software, in order to verify the 

socioeconomic profile of the interviewees and the health risks that are exposed by the absence 

of basic sanitation systems. In view of the results obtained, a deficiency in the supply of basic 

sanitation services in the neighborhoods of Lagoa and Juazeiro, in the municipality of 

Jaguaruana, CE, has contributed to the emergence and / or aggravation of environmental 

problems and, consequently, Population of these districts. It is recommended that a more 

detailed study be carried out in all districts of the aforementioned municipality, with an 

environmental diagnosis, exclusively focused on basic sanitation, in order to contribute to the 

formulation of specific and effective public policies for Reducing the population's health 

problems, and effectively contributing to the protection and preservation of the environment 

and the region's water resources. 

 

Key-words: Diseases. Public Policies. Basic Sanitation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água é um elemento natural encontrado livremente na Natureza, e é indispensável ao 

ser humano, pois sem ela, este não sobrevive. Como o homem tem a necessidade natural de 

ingerir água, tal recurso pode vir a constituir um forte meio de transmissão de doenças. 

Nesse sentido, as doenças de veiculação hídrica têm origem, principalmente, a partir 

dos dejetos. A ausência de sistemas adequados de esgotamento sanitário aliada à falta de 

educação ambiental ocasionam a proliferação de microrganismos patogênicos em mananciais 

superficiais ou subterrâneos (MOTA, 2010).  

A melhor forma de prevenir doenças é garantir à população um ambiente sadio que lhe 

proporcione as condições básicas de vida. Isso significa que os resíduos por ela produzidos 

devem ser adequadamente tratados e dispostos, pois a ausência de saneamento básico afeta a 

população como um todo, principalmente sob os aspectos sociais e financeiros, promovendo 

um desequilíbrio na qualidade de vida da população.  

A maioria dos munícipios brasileiros ainda não possuem serviços de saneamento 

básico. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), a 

abrangência dos serviços de saneamento básico no país ainda é caracterizada por 

desigualdades regionais, sendo as Regiões Norte e Nordeste as que apresentam níveis mais 

baixos de atendimento. Em consequência disso, os municípios localizados nessas regiões são 

marcados por elevados índices de doenças relacionadas à inexistência ou à ineficiência desses 

serviços. 

O município de Jaguaruana, localizado no Estado do Ceará, carece de sistemas de 

saneamento básico adequado, principalmente o de esgotamento sanitário. O chamado 

popularmente esgoto a “céu aberto” é uma realidade que assola boa parte dos munícipes da 

zona urbana de Jaguaruana e, em consequência, expõe população a ambientes insalubres, os 

quais permitem a proliferação de doenças. 

Muito se discute sobre a deficiência associada à oferta dos serviços de saneamento 

básico nas cidades, bem como sua influência negativa nos aspectos sociais e ambientais. 

Portanto, deve-se compreender que o saneamento tem um caráter preventivo, pois é capaz de 

evitar o surgimento de problemas ligados a não existência de saneamento, tanto na área 

urbana como na rural, proporcionando ao homem um ambiente com condições essenciais à 

manutenção da saúde.  



12 
 

Assim, as políticas públicas voltadas para o saneamento devem garantir o 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, bem como, drenagem das águas pluviais urbana de modo a garantir sua 

universalização com a ampliação do acesso a todos os domicílios, pois quanto maior for o 

número de pessoas atendidas por esses serviços de saneamento, menos haverá ocorrência de 

doenças, menos serão os problemas ambientais e, consequentemente, melhor será a qualidade 

de vida da população. 

Espera-se, portanto, que este trabalho seja um acréscimo para a continuidade de 

estudos mais aprofundados sobre o tema, uma vez que o saneamento é muito discutido entre 

gestores municipais, entretanto, a sua implementação não é uma realidade para a grande 

maioria dos municípios brasileiros. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a influência das políticas de saneamento básico nos fatores de risco a saúde da 

população dos bairros Lagoa e Juazeiro do município de Jaguaruana, CE. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar o perfil socioeconômico da população afetada pela ausência de sistemas 

adequados de esgotamento sanitário; 

 Verificar os riscos à saúde pública ligada à falta de saneamento e abastecimento de 

água; 

 Identificar as possíveis doenças de veiculação hídrica que assolam a população que 

reside às margens de esgotos a céu aberto. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Saneamento básico e saúde: aspectos gerais 

O saneamento é o conjunto de medidas que tem como objetivo preservar ou modificar 

o ambiente, prevenindo doenças e promovendo a saúde, melhorando a qualidade de vida da 

população. Estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que a falta de água 

limpa mata 1,8 milhão de crianças menores de 5 anos de idade anualmente no mundo todo. 

Nesse sentido, Mota (2010) discorre que 

Dependendo das características do ambiente, o homem pode ter melhor ou pior 

estado de saúde. Em locais onde são adequadas as condições de habitação, nutrição, 

saneamento, entre outras, a incidência de doenças transmissíveis é muito pequena, 

ocorrendo o contrário quando as mesmas são precárias ou inexistentes (MOTA, 

2010, p. 67).    
 

No Brasil, uma das maiores causas da morte associada à falta de saneamento é a 

diarreia. A doença mata cerca de 2,2 milhões de pessoas em todo o mundo anualmente. Mais 

da metade dos leitos de hospitais no planeta, diz o estudo da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), é ocupada por pessoas com doenças ligadas a água contaminada (CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DE MUNICÍPIOS, 2012). 

De acordo com o Trata Brasil (2016), mais de 100 milhões de brasileiros não têm 

acesso à coleta de esgoto. O Estado do Ceará tem apenas 24,95% do esgoto coletado, dado 

muito próximo se comparado com a região Nordeste, com cerca de 28,8%. 

Segundo Asfor (2016), o grande desafio do Estado do Ceará é a universalização dos 

serviços de esgotamento sanitário. Atualmente, a cobertura de esgoto é de 57,10% na capital e 

de 26,20% no interior. No entanto, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) vem 

buscando soluções para ampliar a rede de atendimento e garantir cobertura de esgoto de 

65,10% e 28,09%, para a capital e o interior, respectivamente. 

 A carência de ações em saúde e saneamento nos municípios ameaça a qualidade de 

vida da população com o surgimento de doenças, pois dependendo das condições do meio, 

são favoráveis, ou não, para sua incidência. Portanto, a ineficiência de serviços de saneamento 

básico é um fator de risco à saúde pública. 

 Nessa perspectiva, Mota (2010) ressalta que  

Com o aumento e a diversidade das atividades antrópicas, as ações do saneamento se 

tornam cada vez mais amplas e necessárias para garantir a qualidade ambiental 

indispensável ao homem e outras formas de vida. Essas ações vão, desde o 

suprimento de água potável à população, até o controle do lançamento de 

substâncias nocivas no ambiente (MOTA, 2010, p. 225). 
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 A área da saúde é impactada diretamente pela ausência do saneamento básico. De 

várias formas a água pode afetar a saúde do homem: pelo consumo direto, na preparação de 

alimentos, na higiene pessoal, na agricultura, na limpeza do ambiente, nos processos 

industriais ou nas atividades de lazer (BATISTA, 2012). 

Segundo Mota (2010) uma pessoa pode adquirir uma doença através da ingestão da 

água ou de alimentos por ela contaminados. Entre as doenças que podem ser contraídas 

através da ingestão da água, destacam-se: febre tifoide, febre paratifoide, cólera, disenteria 

bacilar, amebíase, enteroinfecções em geral, hepatite infecciosa, giardíase, poliomielite. O 

autor discorre ainda que as principais doenças que podem ser transmitidas pela água, por meio 

do contato com a pele ou mucosas são: esquistossomose, doenças de pele, infecções dos 

olhos, ouvidos, nariz e garganta. 

 Como consequência da utilização da água para abastecimento, há a necessidade de 

geração de esgotos. Com a ausência de medidas adequadas de coleta e tratamento das águas 

residuárias, boa parte da população tende a lançar seus dejetos diretamente sobre o solo, 

criando, desse modo, situações favoráveis a transmissão de doenças (BATISTA, 2012). 

Ainda sobre os fatores relacionados ao risco à saúde do homem Mota, (2010) 

reconhece também que a exposição inadequada dos resíduos sólidos no ambiente constitui-se 

num meio favorável a proliferação de insetos e roedores os quais encontram nos resíduos as 

condições adequadas de abrigo, alimentação e reprodução. Discorre também que a 

transmissão de doenças ocasionadas pelo lixo ocorre por via direta e, principalmente, por via 

indireta. 

Nesse sentido, Mota (2010) corrobora que 

A transmissão direta ocorre através de microrganismos patogênicos – bactérias, 

vírus, protozoários, vermes, os quais, alcançando os resíduos sólidos, podem ali 

sobreviver por algum tempo. A transmissão indireta é mais importante, pois pode 

alcançar uma população maior, que não está diretamente associada aos resíduos 

sólidos. a transmissão indireta de doenças, a partir do lixo, pode ocorrer através de 

um dos seguintes mecanismos:  

 Meio ambiente poluído: ar, água, solo; 

 Insetos: moscas, baratas, mosquitos; 

 Roedores; 

 Suínos, aves, cães, gatos (MOTA, 2010, p.78) 

 

Entre os problemas que também afetam a qualidade de vida do homem destaca-se a 

carência de sistemas de drenagem pluviais em boa parte dos municípios brasileiros. O 

desmatamento e a impermeabilização do solo, por construções e pavimentações são 

responsáveis pelo aumento do escoamento superficial, provocando sérios problemas de 

inundações nas cidades. 
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A ausência de sistemas coletivos de saneamento básico – abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza pública e drenagem – ocasiona maior número de incidência de 

doenças e problemas ambientais, consequentemente também a qualidade de vida da 

população que igualmente tende a ser precária. 

 

2.2 Diretrizes nacionais e estadual para o saneamento básico dos municípios 

cearenses 

O Artigo 225 da Constituição Federal dispõe sobre o meio ambiente considerando-o 

como um 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 presentes e futuras 

gerações (BRASIL,1988). 

A preocupação com meio ambiente e a exposição da população a ambientes insalubres 

resultou na criação da Lei Federal nº 11.445/2007, a qual estabelece as diretrizes nacionais e 

os princípios fundamentais para o saneamento, os quais deverão ser atendidos, buscando-se a 

universalização e a integralidade do acesso, assegurando, assim, formas adequadas à saúde 

pública e à proteção do meio ambiente. 

Nesse sentido, conforme o Art. 3º da referida Lei, entende-se por saneamento básico o 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais. Esse conjunto é definido da 

seguinte forma: 

 Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 

captação até as ligações prediais e os respectivos instrumentos de medição. 

 Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente. 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino 

final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e 

vias públicas. 

 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, 

de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 
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tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas 

(BRASIL, 2007). 

Nessa perspectiva, a legislação do Estado do Ceará, Lei Complementar nº 162 de 20 

de junho de 2016 reza sobre a Política de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, a 

qual está fundamentada no artigo 23, inciso IX da Constituição Federal e no artigo 252 da 

Constituição do Estado e tem por objetivo disciplinar a atuação do Estado no âmbito dos 

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário tanto no meio urbano 

quanto no rural de acordo com suas necessidades.  

Em relação ao conteúdo mínimo, o art. 8º da Lei Complementar estabelece que os 

planos de abastecimento de água e esgotamento sanitário devem abranger, pelo menos: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 

sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e 

apontando as causas das deficiências detectadas; 

II - os objetivos e metas estaduais, regionais e metropolitanas, nas áreas urbana e 

rural, de curto, médio e longo prazo, para a universalização dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário e as estratégias para o alcance de 

níveis crescentes desses serviços no território estadual, observando a 

compatibilidade com os demais planos e políticas públicas estaduais e municipais; 

III - as diretrizes e orientações para investimentos em expansão, renovação e 

reposição dos ativos vinculados aos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário para a consecução dos objetivos e metas estabelecidos; 

IV - os programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas 

da Política Estadual de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, com 

identificação das respectivas fontes de financiamento, inclusive para as populações 

difusas não atendidas por serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário; 

V - as diretrizes para as ações de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 

áreas de especial interesse ambiental, social e econômico; 

VI - as diretrizes para a adoção de ações emergenciais e de contingências, em 

especial com vistas a fomentar projetos que articulem com a sociedade civil medidas 

que facilitem a distribuição de água potável para as comunidades e municípios 

afetados pela seca; 

VII - os procedimentos para monitoramento e a avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas e executadas. 

 

A referida Lei Complementar não integra a drenagem e manejo das águas pluviais e 

tampouco a limpeza urbana e manejo de resíduos embora estejam presentes na política federal 

de saneamento. Mesmo a titularidade da execução das políticas de limpeza pública, drenagem 

e manejo das águas pluviais, resíduos sólidos, água e esgotamento serem municipais não 

isenta o Estado de ser o articulador desses serviços.  

 

2.3 Planejamento participativo e o plano municipal de saneamento básico 

(PMSB) 

O planejamento constitui-se no estudo e na determinação das diretrizes e metas que 

deverão orientar uma certa ação. No que tange a melhoria da qualidade ambiental e da saúde 
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pública é necessário planejar como será feita a prestação dos serviços de acordo com as 

características e necessidades locais (GRANZIERA, 2014).  

Granziera op.cit. afirma ainda que  

O planejamento também corresponde ao princípio da eficiência, pois direciona o uso 

dos recursos públicos de uma forma racional. Nessa linha, a Lei nº 11.445/07 

menciona expressamente os princípios da eficiência e da sustentabilidade econômica 

como fundamentos da prestação de serviços de saneamento básico (GRANZIERA, 

2014, p. 686).  

 

 De acordo com a Lei nº 11.445/07, os titulares dos serviços de saneamento básico são 

responsáveis pela elaboração dos planos de saneamento, além de todas outras ações relativas à 

sua prestação, regulação e fiscalização. De acordo com o art. 19 da referida Lei, o conteúdo 

mínimo do PMSB é bastante abrangente, pois inclui: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 

sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e 

apontando as causas das deficiências detectadas; 
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 

admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os 

demais planos setoriais; 
III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de 

modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos 

governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 
IV - ações para emergências e contingências; 
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas. 

 

 Com base no Decreto nº 8.211/2014, que altera os Artigos 26 e 34 do Decreto nº 

7.217/2010, que regulamenta a Lei 11.445/2007, após 31 de dezembro de 2015, a existência 

do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é fator condicionante para acesso aos 

recursos orçamentários da União ou aos recursos de financiamentos geridos ou ainda 

administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados aos 

serviços de saneamento básico (BRASIL, 2014).  

Entretanto, muitos municípios brasileiros não conseguiram apresentar seus planos no 

tempo preconizado pelo Decreto nº 8.211/2014. Em virtude disso, o Decreto nº 8.629/2015 

estabeleceu novos prazos para finalização dos Planos até o dia 31 de dezembro de 2017. Após 

essa data, a apresentação do PMSB será condição necessária para acesso a recursos federais 

destinados a serviços de saneamento básico. 

De modo específico, o PMSB é um dos instrumentos da Política de Saneamento 

Básico, que visa conhecer a situação atual do município e planejar as ações e as alternativas 

para a universalização do serviço público de saneamento. Segundo Tischer (2016) a efetiva 

elaboração de um plano municipal de saneamento se realiza a partir da ampla participação 

social, por meio de palestras, atuação em projetos técnicos sociais, consultas públicas dentre 
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outras operações, uma vez que, a sociedade tem suas aspirações e interesses múltiplos que 

condizem com a realidade local.  

O PMSB deverá dialogar e se compatibilizar com os demais instrumentos e planos 

setoriais e governamentais existentes, como: Política Estadual de Recursos Hídricos, Plano da 

Bacia Hidrográfica e Plano Diretor do Município. Além disso, de acordo com a lei Nº 

11.445/2007 os planos de saneamento devem ser elaborados com horizonte de 20 (vinte) anos, 

avaliados anualmente e revisados a cada 4 (quatro) anos.   

  

2.4 Epidemiologia e saneamento básico do município de Jaguaruana, Ce 

O município de Jaguaruana-Ce carece de um sistema de coleta e tratamento de 

esgotos.  Em algumas ruas da cidade a disposição das águas servidas é feita nas sarjetas de 

drenagem. Já em outras ruas existe a cobertura da rede coletora desses efluentes, porém não é 

realizado o tratamento dos mesmos. Consequentemente a maioria dos esgotos produzidos são 

lançados in natura no rio Jaguaribe. Dessa forma, a população torna-se vulnerável ao 

surgimento de doenças de veiculação hídrica. 

Nesse contexto, a TABELA 1 apresenta os dados epidemiológicos registrados no 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS) no ano de 2015 para o município de 

Jaguaruana – Ceará. 

 

Tabela 1: Casos de morbidade e mortalidade no município de Jaguaruana e no Estado do Ceará, ocasionados por 

doenças de veiculação hídrica. 

Doenças de veiculação 

hídrica 

Morbidade Mortalidade 

Município Estado Município Estado 

Amebíase - 27 - - 

Cólera - 44 - - 

Diarreia e gastroenterite 29 5.839 - 77 

Esquistossomose - 5 - - 

Febre tifoide e paratifoide - 3 - - 

Leptospirose - 25 - 1 

Poliomielite - 25 - - 

Outras doenças infecciosas e 

parasitárias 

- 2.519 - 37 

Total 29 8.487 - 115 
FONTE: DATASUS (2015) 

 

Dentre as doenças de veiculação hídrica notificadas pelo DATASUS, ressaltam-se os 

casos de diarreia e gastroenterite, que em 2015, representaram 0,49% dos casos ocorridos no 

Estado.  
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Diante desses números, a Tabela 2 mostra o comparativo desses casos no município e 

na microrregião o qual está inserido. 

Tabela 2: Internações e óbitos por diarreia e gastroenterite no município de Jaguaruana e outros municípios da 

microrregião do Baixo Jaguaribe. 

Município Nº Internações Nº Óbitos 

Alto Santo 20 1 

Jaguaruana 29 0 

Limoeiro do Norte 76 1 

Morada Nova 69 2 

Quixeré 32 0 

 Russas 634 5 

Tabuleiro do Norte 32 0 

Total 892 9 
FONTE: DATASUS (2015) 

 

Percebe-se que, em 2015, no município de Jaguaruana, houve 29 internações por 

diarreia e gastroenterite, o que representou cerca de 3,25% dos casos registrados na 

microrregião do Baixo Jaguaribe. Com relação ao número de óbitos, os municípios de Alto 

Santo, Limoeiro do Norte, Morada Nova e Russas apresentaram casos deste gênero 

registrados na microrregião. 

O abastecimento de água na zona urbana de Jaguaruana é fornecido pela CAGECE 

(Companhia de Água e Esgoto do Ceará). Já na zona rural o abastecimento é realizado pelo 

SISAR (Sistema Integrado de Saneamento Rural), além de soluções individuais, como 

cisternas de placa e carros-pipa. 

A tabela abaixo expõe a situação do abastecimento de água no município e faz um 

comparativo em nível de Estado. 

 

Tabela 3: Abastecimento de água - 2014 

DISCRIMINAÇÃO 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Município Estado % sobre o total do Estado 

Ligações reais 6.063 1.698.590 0,36 

Ligações ativas 5.861 1.567.671 0,37 

Volume produzido (m
3
) 1.206.165 387.058.996 0,31 

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE). 

 

No tocante ao esgotamento sanitário, a tabela abaixo mostra que no referido município 

não há sistemas de ligação de redes coletoras de esgoto adequado.    
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Tabela 4: Esgotamento sanitário - 2014 

DISCRIMINAÇÃO 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Município Estado % sobre o total do Estado 

Ligações reais - 542.116 - 

Ligações ativas - 510.813 - 

Taxa de cobertura 

urbana de esgoto (%) 

- 36,16 - 

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) 

 

A população adota soluções individuais para destinação final dos esgotos domésticos 

como mostra a tabela 5. Nota-se que 73,61% dos domicílios de Jaguaruana utilizavam outros 

tipos de esgotamento sanitários, lançando os esgotos a céu aberto em córregos e riachos, 

estando muito acima da média do Estado que é 49,38%. 

 

Tabela 5: Domicílios particulares permanente segundo os tipos de esgotamentos sanitários 

Tipos de esgotamentos 

sanitários 

Município Estado 

2010 % 2010 % 

Rede geral ou pluvial 711 7,39 774.873 32,76 

Fossa séptica 607 6,31 251.193 10,62 

Outra 7.079 73,61 1.167.911 49,38 

Não tinham banheiros 1.220 12,69 171.277 7,24 
Fonte: IPECE, 2015 apud IBGE, 2010 

 

Outro fato relevante é que o município despeja seus resíduos sólidos em um aterro 

controlado não licenciado, localizado a 18 km da sede municipal no distrito denominado de 

Santa Luzia. Os resíduos são dispostos diretamente no aterro controlado sem receber 

nenhuma triagem ou tratamento prévio. 

De acordo com o último censo do IBGE (2010), o município de Jaguaruana dispunha 

de coleta de lixo em 74,89% dos domicílios, um pouco abaixo da média do Estado, que era 

de 75,54%, conforme Tabela 06 (IPECE, 2015). 

 

 Tabela 6: Domicílios particulares permanente segundo lixo coletado 

Discriminação Município Estado 

2010 % 2010 % 

Lixo coletado 7.202 74,89 1.781.993 75,34 
Fonte: IPECE, 2015 apud IBGE, 2010 
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Em Jaguaruana, o sistema de drenagem mostra-se insuficiente, uma vez que, o 

município não oferece esse tipo de serviço à população. No entanto, o referido município 

iniciou este ano a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) através de 

recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em parceria com 

a Secretaria das Cidades, visto que o estado do Ceará será o responsável pela distribuição de 

recursos ao BID, portanto os gestores municipais devem ter como meta a elaboração e 

implementação do saneamento básico em suas cidades. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Localização e características da área de estudo 

O município de Jaguaruana está localizado na microrregião do Baixo Jaguaribe, litoral 

leste do Estado do Ceará (Figura 01), sob as coordenadas geográficas 4º 50’ 02” latitude (S) e 

37º 46’ 52” longitude (W). Os municípios limítrofes ao norte são Aracati e Itaiçaba; ao sul, 

Russas, Quixeré e Estado do Rio Grande do Norte; a leste, Estado do Rio Grande do Norte e 

Aracati; e a oeste, Itaiçaba, Palhano e Russas, conforme Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Baixo Jaguaribe engloba uma área de 11.558 km
2
, que significa 15,49% da área da 

bacia (SOUZA, et. al. 2002), drenando a área de 13 (treze) municípios, três integralmente 

(Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana) Quixeré e os demais, parcialmente: Alto Santo (0,31%), Aracati 

(91,03%), Fortim (34,39%), Ibicuitinga (40,32%), Limoeiro do Norte (70,77%), Morada 

Nova (19,38%), Palhano (59,53%), Russas (96,01%) e Tabuleiro do Norte (77,82%). 

Os aspectos climáticos são característicos de regiões semiáridas com clima tropical 

quente semiárido brando e tropical quente semiárido, com taxa de pluviosidade média de 

752,6 mm ao ano, considerando a quadra invernosa entre janeiro e abril com irregularidade 

têmporo-espacial (IPECE, 2015). 

A geologia do Baixo Jaguaribe está contextualizada pela sequência lito-estratigráfica 

na qual são identificadas rochas que compõem o embasamento cristalino, rochas plutono 

vulcanossedimentares e coberturas sedimentares não metamorfizadas (SOUZA, et. al. 2002). 

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo 

Fonte: https://blogcruzadaumaadece.files.wordpress.com/2009/04/mapa-jaguaruana.jpg 

 

CEARÁ 
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O município abrange ainda uma área de 867 km
2
,
 
com população estimada em 33.469 

habitantes (IBGE, 2015), densidade demográfica de 38,05 hab./km², estando a 183 km de 

distância da cidade de Fortaleza (IPECE, 2015).  

As feições topográficas do referido município são caracterizada por Planícies Fluviais, 

Depressões Sertanejas e Chapada do Apodi. Os solos são constituídos de areias quartzosas 

distróficas, solos aluviais, cambissolo, planossolo solódico, podzólico vermelho-amarelo e 

vertissolo. O complexo vegetacional é constituído de caatinga arbustiva densa, floresta 

caducifólia espinhosa e floresta mista dicotillo-palmácea. 

 

3.2 Aspectos Metodológicos 

O presente trabalho foi elaborado de forma exploratória e descritiva, com a adoção de 

procedimentos técnicos do tipo: pesquisa bibliográfica e levantamento de campo, 

proporcionando maior conhecimento do problema. O método estatístico fez parte deste 

trabalho, uma vez que a pesquisa foi do tipo quali-quantitativa, com aplicação de formulários. 

Este método caracteriza-se por apresentar razoável grau de precisão, fornecendo conclusões 

obtidas, sobretudo mediante a experimentação e observação, como esquematiza a figura 02. 

De acordo com Gil (2008, p.28) “as pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o 

objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato”, já a 

pesquisa descritiva, descrevem Silveira, Flôr e Machado (2011, p.36) corrobora que “nesse 

tipo de pesquisa, o pesquisador limita-se a descrever e interpretar a realidade, sem nela 

interferir”, sendo assim, o uso de questionários e/ou formulários é fundamental para um maior 

conhecimento do objeto da pesquisa. 

3.2.1 Pesquisa Bibliográfica 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica que permitiu a revisão sobre as 

políticas de saneamento básico e os riscos a saúde devido a sua ineficiência. Para isso, foram 

consultadas leis específicas, textos teóricos, sites, revistas, fotografias da área de estudo que 

foram norteadores na construção dos dados desta monografia. Em seguida foi realizado 

levantamento de campo com aplicação de formulários que objetivou a obtenção de 

informações acerca do problema central da pesquisa. 

 

3.2.2 Levantamento de Campo 

A atividade de campo consistiu na aplicação de um formulário (em anexo) de 20 

questões mistas referente às condições sanitárias de moradia da população dos bairros 
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Juazeiro e Lagoa da cidade de Jaguaruana que convivem próximos às águas servidas 

percorridas nas sarjetas. 

Assim como toda cidade, Jaguaruana vive a dicotomia entre a Cidade Legal, “rica” e 

dotada de infraestrutura, e a Cidade Ilegal, “pobre” e sem infraestrutura. Exemplo disso é o 

bairro Juazeiro na zona sul da cidade com 1.357 famílias. Este bairro possui pavimentação, 

posto de saúde, escolas, comércio, igreja, espaço de lazer, bem como concentra o maior 

número de residências modernas de comerciantes e servidores públicos, no entanto, algumas 

ruas carecem de rede coletora de esgotos e as águas servidas são despejadas em sarjetas. Vale 

ressaltar que o referido bairro possui 3 (três) comunidades que estão anexadas a ele, são elas: 

Matinho, Jureminha e Afogados. 

Já o Bairro Lagoa constituído por 1.034 famílias está localizado na zona leste da 

cidade e carece de saneamento, áreas de lazer e iluminação de qualidade. O mesmo é cheio de 

ocupações irregulares com a maioria de suas casas tendo sido construídas literalmente dentro 

de uma lagoa, daí o nome do bairro. Isto posto, vê-se anualmente transtornos sociais e 

ambientais por ocasião da quadra invernosa, com grande número das famílias tendo que ser 

abrigadas em outros locais. Faz-se importante mencionar ainda que existem no local, muitas 

casas construídas com lona, madeira e papelão e o que é comum visualizar lixo jogado nos 

logradouros, bem como a maioria dos esgotos residenciais da cidade que são despejados nessa 

área, motivo pelo qual o corpo hídrico existente é totalmente inapropriado para consumo ou 

lazer. 

O formulário foi aplicado com um universo finito de 40 pessoas de diversas faixas 

etárias. Após a coleta dos dados foi realizada a sistematização dos mesmos por meio de 

gráficos construídos através do software Excel, a fim de verificar o perfil socioeconômico dos 

entrevistados e os riscos a saúde que estão expostos pela ausência de sistemas de saneamento 

básico. 
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Figura 2 – Fluxograma Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafios a serem 

superados para a 

diminuição de problemas 

de saúde da população, 

proteção e preservação 

dos recursos hídricos. 

Pesquisa bibliográfica 

Leis específicas,  
textos teóricos e 

revistas 

Levantamento de campo 

(Entrevistas) 

Questionário 
quantitativo 

Geração de gráficos 

Questionário 
qualitativo 

Análise da ineficiência do saneamento básico e os riscos a saúde da 

população de Jaguaruana-Ce 

Pesquisa bibliográfica Levantamento de campo 

(entrevistas)  

Questionário 

quantitativo 

Leis, decretos, textos 

teóricos, revistas e sites. 
Questionário 

qualitativo 

Geração de gráficos e 

análise comparativa entre 

os bairros. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Apresentação dos Dados Coletados 

A cidade deve ser vista pelos seus munícipes como um local dinâmico que se constrói 

diariamente, devendo a mesma oferecer qualidade de vida de forma equilibrada a toda a 

população. Pensar no bem comum de modo que as pessoas possam exercer de forma plena o 

direito à cidade: o direito ao saneamento básico, à infraestrutura, à educação, à saúde, à 

cultura, ao lazer e etc. 

Um dos maiores problemas vivenciados pela população brasileira, em pleno século 

XXI, é a falta de saneamento básico, problema este observado em regiões mais pobres do 

nosso território que carece de políticas públicas voltadas para a saúde e promoção da 

qualidade de vida de indivíduos que são vulneráveis tanto, do ponto de vista do ambiente 

físico, quanto do econômico, social e cultural. 

Os serviços de saneamento básico devem ser prestados seguindo alguns princípios 

como o controle social que caracteriza a participação em todas as fases do processo; a 

integralidade que envolve os quatro componentes do saneamento básico; e a 

universalização com ampliação do acesso a todos os domicílios ocupados. 

É importante ressaltar que as condições sanitárias do município de Jaguaruana, Ce 

afetam diretamente a qualidade de vida da população, uma vez que, uma parcela significativa 

reside as margens dos esgotos a céu aberto como mostra a figura 03.  

 

Figura 3 – Escoamento dos esgotos em valas. Bairro Juazeiro (A) e Bairro Lagoa (B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Arquivo pessoal (2016) 
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Como dito na metodologia, formulários foram aplicados com uma parcela da 

população dos bairros Juazeiro e Lagoa sobre as condições sanitárias do local. O perfil por 

gênero dos entrevistados foi escolhido de maneira aleatória nos dois bairros, como pode ser 

observado na figura 4. 

 

Figura 4 – Composição por gênero da população entrevistada dos Bairros Juazeiro (A) e Bairro Lagoa (B) 

 

 

A ausência de políticas voltadas para o setor de saneamento básico atinge todas as 

camadas sociais independente do poder aquisitivo, porém a população em situação econômica 

e social desfavorável é atingida com mais rigor. Diante da figura 5, percebe-se que a grande 

maioria dos entrevistados do bairro Juazeiro relataram que possuem renda familiar de 1 (um) 

a 2 (dois) salários mínimos. Somente um morador relatou que a renda é inferior a 1 (um) 

salário. Já no bairro Lagoa, além da predominância também de 1 (um) a 2 (dois) salários 

mínimos, alguns entrevistados citaram que recebem menos de 1 (um) salário e uma pessoa 

informou que tem renda familiar de 4 (quatro) a 6 (seis) salários.  

 

Figura 5 – Renda familiar dos entrevistados (em salários mínimos). Bairro Juazeiro (A); Bairro Lagoa (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Percebe-se, portanto, que não há uma disparidade salarial entre os moradores dos 

bairros, pois a maioria dos entrevistados não tem emprego formal, são autônomos ou vivem 

de aposentadoria. 

Cada bairro tem suas peculiaridades, como ressaltado na metodologia, porém a 

destinação das águas servidas (nesta pesquisa classificada como água de banho, pia de louça e 

banheiro ou lavagem de roupa) de boa parte das residências do bairro Juazeiro tem como 

despejo a rua (a céu aberto) e o quintal. Diante da figura 6, percebe-se que: 81% dos 

entrevistados, lançam as águas servidas a céu aberto na rua, somente 5% e 9% relataram que a 

água servida é encaminha para rede geral e fossa rudimentar, respectivamente. 

Diferentemente do que acontece no Juazeiro, 55% dos entrevistados do bairro Lagoa 

relataram existir uma rede coletora de esgoto e 45% afirmaram lançar as águas servidas 

diretamente na rua a céu aberto como expresso na figura 6. No entanto, alguns entrevistados 

afirmaram ainda que “a rede de esgoto não suporta a demanda das residências e o esgoto é 

extravasado da rede propiciando problemas desagradáveis como mau cheiro, sujeira e riscos 

de doenças”. 

 

 Figura 6 – Destinação das águas servidas das residências. Bairro Juazeiro (A); Bairro Lagoa (B). 

  

 

O município de Jaguaruana, CE não dispõe de sistemas de coleta e tratamento de 

esgoto, por isso, soluções individuais são adotadas para a sua destinação. De acordo com 

MOTA (2010), “em cidades, é recomendável que exista um sistema coletivo de esgotamento 

[...] as soluções individuais, fossas, são indicadas para o meio rural ou para áreas de 

residências esparsas”. No entanto, foi visto em campo que a população entrevistada dos 

bairros relatou que os esgotos domésticos (fezes e urina) são lançados em fossas rudimentares 

e na rede geral. Sabe-se que nesse sistema os resíduos sólidos e líquidos não passam por 
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tratamento e consequentemente acabam contaminado o solo e o lençol freático (MOTA, 

2010). 

Os entrevistados relataram ainda que os esgotos a céu aberto podem gerar uma série de 

problemas, a saber: aparência desagradável do esgoto bruto correndo a céu aberto pelas ruas 

servindo de criadouro de mosquitos e roedores; fonte de doenças; dificultando o trânsito das 

pessoas; e provocando odores desagradáveis, forçando os próprios moradores a fazerem a 

limpeza diariamente. No entanto, a população convive com esse problema há anos como 

mostra a figura 7. 

 

Figura 7 – Número de anos que existe o problema do esgoto a céu aberto. Bairro Juazeiro (A); Bairro Lagoa 

(B). 

  

 

 As condições do ambiente em que a população está inserida têm grande influência 

sobre a saúde da mesma. A ausência de água tratada e a exposição da população a esgotos a 

céu aberto carregam consigo muitos microrganismos patogênicos e quando em contato com 

uma pessoa sadia a mesma pode adquirir doenças. Entre as doenças, destacam-se: verminoses, 

infecções respiratórias, hepatite A, cólera, diarreia, leptospirose, dentre outras. 

De acordo com a figura 8, 80% dos entrevistados de ambos os bairros relataram que 

nunca houve diagnóstico na família com alguma doença relacionada a falta de saneamento 

básico. Porém, 15% dos entrevistados do bairro Juazeiro foram diagnosticados com micose e 

infecção na perna. Já no bairro Lagoa 20% afirmaram ter tido micose e dengue. 
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Figura 8 – Diagnóstico na família com doenças relacionadas à falta de saneamento básico. Bairro Juazeiro (A); 

Bairro Lagoa (B).  

 

 

Mesmo não tendo havido muitos casos de doenças em ambos os bairros segundo o 

relato dos entrevistados, dados da Secretaria Municipal de Saúde, revelaram que no ano de 

2015 houve 27 casos de diarreia no bairro Lagoa e 49 casos no bairro Juazeiro. Percebe-se, 

portanto, que mesmo existindo um número considerado de pessoas que sofreram com 

diarreias, essa doença não é reconhecida como uma enfermidade relacionada a ausência do 

tratamento da água e do esgoto. 

Entretanto, os moradores mostraram-se preocupados com a exposição diária a esgotos 

a céu aberto, seja próximo à sua residência ou não. No entanto, foi questionado junto a eles se 

os mesmos conhecem alguma ação ou política pública que, de alguma forma, tenha 

melhorado as condições sanitárias e ambientais do bairro (figura 9). 

 

Figura 9 – Você conhece alguma ação ou política pública atual que tenha melhorado as condições sanitárias e 

ambientais da sua localidade?  Bairro Juazeiro (A); Bairro Lagoa (B). 
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De acordo com a figura, no bairro Juazeiro somente 10% dos entrevistados 

reconhecem como melhorias das condições sanitárias a construção de sumidouros que foi 

feita pelos próprios moradores. Já no bairro Lagoa, 20% disseram que as condições do local 

melhoraram depois que foi passada uma rede de esgoto. Vale ressaltar que em ambos os 

bairros existem ruas em que o esgoto é a céu aberto e que há ruas onde existe a rede.  

Os moradores residentes às margens das sarjetas (figura 10) relataram que fazem 

diariamente a sua limpeza para amenizar o mau cheiro e a proliferação de insetos e roedores. 

Mencionaram ainda que, por não suportarem a sujeira e o odor, fizeram uma cobertura de 

concreto nas sarjetas para atenuar o problema.    

   

Figura 10 – Residências às margens das sarjetas. Bairro Juazeiro (A); Bairro Lagoa (B). 
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Sabe-se que boa parte dos problemas de saúde pública estão relacionados com a 

ausência de serviços básicos como água potável e esgoto tratado. Nessa perspectiva, os 

entrevistados foram questionados sobre quais ações ou políticas seriam necessárias para que 

não houvesse problemas de saúde relacionada com a falta de saneamento básico. Portanto, 

foram ressaltadas:  

 Limpeza diária das sarjetas;  

 Fazer cobertura das sarjetas; 

 Limpeza das ruas;  

 Coleta, tratamento e destinação final adequada dos esgotos; 

 Conscientização a população para não jogar lixo na rua; 

 Saneamento básico. 

Nesse sentido, nota-se quão é importante a implantação dos sistemas públicos de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das águas pluviais e destino adequado 

do lixo, os quais trazem uma rápida e sensível melhoria na saúde e condições de vida de 

uma população. Cabe aos gestores e às políticas públicas o papel de responsabilidade, 

articulação e promoção de um ambiente saudável indispensável a saúde humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor A 

Fonte: Elaborado pelo autor 



34 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Assim, diante dos resultados obtidos, constatou-se uma ausência de oferta dos serviços 

de saneamento básico nos bairros Lagoa e Juazeiro, no município de Jaguaruana, CE. Tal fato 

vem contribuindo para o surgimento e/ou agravamento dos problemas ambientais e, com isso, 

provocando prejuízos a saúde da população desses bairros.  

A aplicação do formulário aos moradores de ambos os bairros foi de extrema relevância 

para reconhecer as condições sanitárias. Diante dos dados empíricos verificou-se que o bairro 

Juazeiro é o que apresentou maiores problemas ambientais e maiores casos de doenças 

relacionadas a esgoto lançado a céu aberto. No entanto, deve-se considerar que este bairro é 

mais populoso e de maior extensão do que o bairro Lagoa.  Nos dois bairros analisados, 

observou-se que a população desconhece a relação das doenças acometidas com a falta de 

saneamento básico, mesmo uma parcela significativa residindo as margens dos esgotos a céu 

aberto, afetando diretamente a qualidade de vida da população.  

Destacou-se ainda que cerca de 73,61% dos domicílios de Jaguaruana utilizam outros 

tipos de esgotamento sanitários, lançando os esgotos a céu aberto, em córregos e riachos, 

deixando este município em condições sanitárias crítica devido a ausência de políticas 

voltadas para o setor de saneamento básico, atingindo toda a população principalmente 

aquelas em situação econômica e social desfavorável, atingidas com mais rigor. 

Recomenda-se um estudo mais aprofundado nos demais bairros do município de 

Jaguaruana, com a realização de um diagnóstico ambiental, com foco no saneamento básico, a 

fim de colaborar para a formulação de políticas públicas específicas e eficazes para a 

diminuição dos problemas de saúde da população, e contribuir efetivamente com a proteção e 

preservação do meio ambiente, e dos recursos hídricos da região.  
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FORMULÁRIO 

 

Sexo  

(  ) Masculino  (   ) Feminino. 

 

Idade  

(   ) 16 a 24 anos; (   ) 25 a 29 anos; (   ) 30 a 39 anos; (   ) 40 a 49 anos; (   ) 50 anos e mais. 

 

Escolaridade 

(   ) Até 4ª série do fundamental; (   ) 5ª a 8ª série do fundamental; (   ) Ensino médio; (   ) 

Superior. 

 

Renda familiar (em salários mínimos) 

(   ) menos de 1; (   ) de 1 a 2; (   ) de 2 a 4; (   ) de 4 a 6; (   ) mais que 6. 

 

Localidade (endereço): ____________________________________________  

Há quanto tempo mora nessa residência? 

(   ) 1 a 5 anos; (   ) 6 a 10 anos; (   ) 11 a 15 anos; (   ) 16 a 20 anos; (   ) mais de 20 anos. 

 

Qual a destinação a água servida da sua residência? 

(   ) Rede geral    (    ) Fossa rudimentar   (   ) Fossa séptica    (     )   Céu aberto   (    )  rios e 

lagos  

 

Qual a destinação do esgoto (urina e fezes) da sua residência? 

(   ) Rede geral    (    ) Fossa rudimentar   (   ) Fossa séptica    (     )   Céu aberto   (    )  rios e 

lagos  

 

Existe algum problema (desconforto) relacionado a esgoto a céu aberto próximo de sua 

residência? 

(    ) Sim     (    ) não.  

Se sim quais?________________________________________  

Qual a distância? (  ) Na minha residência (     ) próximo   (    ) muito próximo     (   )distante  

 

Qual a origem do problema?    

(    )Água servida           (     )Esgoto       (     ) outros________________________________ 

Há quanto tempo esse problema existe?   ____________________________ 

A água servida é oriunda de:  

(   )Banho            (   )Louça        (   )Lavagem de roupa                        

(   )Outros:________________________________________________________ 

 

Já presenciou animais roedores ou insetos, como ratos e baratas nos esgotos percorridos 

nas sarjetas? 

(   )Sim     (   )Não 
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Já houve diagnóstico na família com alguma doença relacionada a falta de saneamento 

básico? 

(   ) Sim     (   )Não      (   )Não sei 

 

Se sim qual das doenças abaixo:  

(   ) Tuberculose; (   ) Verminoses;  (   ) Infecções respiratórias; (   ) Hepatite A;  (   ) Cólera;    

(   ) Diarreia infecciosa; (   ) Bactérias; (   ) Vírus; (   ) Parasitas: (   ) Leptospirose; (   ) 

Outras______ 

 
Você pessoalmente se preocupa com as consequências para a saúde e de seus familiares 

dos esgotos a céu aberto? 

(   )Sim     (   )Não  

 
Você conhece alguma ação ou política pública atual que de alguma forma tem 

melhorado as condições sanitárias e ambientais da sua localidade?  

(   ) Sim     (   )Não.   Se sim quais: _________________________________ 

Ainda se sim: Essas ações ou politica são de fato eficientes e compre seus objetivos?  

(   ) Sim     (   )Não 

 
Em sua opinião quais ações ou política seriam necessárias para que não houvesse 

problemas de saúde publica relacionada com a falta de saneamento básico?  

 

 

 

   


