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APRESENTAÇÃO

Caro(a) cursista,

Seja bem-vindo! 

A disciplina “Educação e saúde para a gestão de recursos hídricos” tem uma importante 
contribuição para todos aqueles que vêem na educação uma forma de provocar mudanças 
positivas no meio que nos cerca.

Esta disciplina terá uma única aula, em que apresentaremos os conceitos da Educação 
Ambiental, as metodologias utilizadas, assim como teremos uma noção sobre a Governança 
Ambiental. Veremos, também, a importância da Educação Ambiental na prevenção das 
doenças de veiculação hídrica no Brasil e na relação destas com a gestão dos Recursos 
Hídricos. 

Esperamos que o conteúdo que será visto nesta disciplina possa ser utilizado como 
um ponto de partida para pensar a gestão dos recursos hídricos como um instrumento 
essencial para garantir a saúde e proporcionar uma melhor qualidade de vida para a 
população.

Então, vamos lá!

APR E SE NTAÇÃO
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Caro(a) cursista,

Nesta aula, apresentaremos os conceitos da Educação Ambiental e de Governança 

Ambiental, bem como as metodologias de Educação Ambiental. Além disso, 

veremos, também, a importância dessa Educação Ambiental na prevenção das 

doenças de veiculação hídrica no Brasil e na relação destas com a gestão dos 

Recursos Hídricos. A aula é composta por dois tópicos: Tópico 1- Educação 

Ambiental na Gestão Local; e Tópico 2 – Gestão dos Recursos Hídricos versus 

Doenças de Veiculação Hídrica.

Objetivos

•	 Entender os conceitos de Educação Ambiental e de Governança Ambiental
•	 Compreender o papel da Educação Ambiental para a Gestão Ambiental local
•	 Conhecer as doenças mais comuns no Brasil,vinculadas por meio dos 

recursos hídricos
•	 Avaliar como a gestão de recursos hídricos pode contribuir para a redução 

das doenças de veiculação hídrica que afetam a população

Educação e saúde para a gestão de 
recursos hídricos

1
AULA

Fonte: http://w
w

w
.corbis.com

/

EDUCAÇÃO  E  SAÚDE  PARA  A  GESTÃO  DE  RECURSOS  H ÍDR ICOS
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TÓPICO 1
Educação Ambiental na 
Gestão Local

OBJETIVOs
•	 Compreender os conceitos 

de Educação Ambiental e de 
Governança Ambiental

•	 Conhecer as metodologias de 
Educação Ambiental

•	 Entender o papel da Educação 
Ambiental para a gestão Ambiental local

Neste tópico, estudaremos alguns conceitos sobre a Educação 

Ambiental no Brasil, sua importância para a gestão local e as 

metodologias relacionadas à Educação Ambiental. Também teremos 

uma noção sobre aimportância da governança ambiental local.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

1.1 ConCeito e CompetênCias

De acordo com a Política Nacional de Educação 

Ambiental, 

entendem-se por Educação Ambiental os 

processos por meio dos quais o indivíduo 

e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação 

do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade (BRASIL, 1999).

A Constituição Federal do Brasil afirma que é dever do poder público promover 

a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente.

Para conhecer a Legislação sobre 

a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), acesse o 

link: http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/leis/l9795.htm.

SAIBA MAIS!
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De acordo com a Lei nº 9.795/1999, a promoção da Educação Ambiental 

compete:

•	 Às instituições educativas;
•	 Aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(Sisnama);
•	 Aos meios de comunicação de massa;
•	 Às empresas, entidades de classe, instituições públicas e 

privadas promover programas destinados à capacitação dos 
trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre 
o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do 
processo produtivo no meio ambiente;

•	 À sociedade como um todo, manter atenção permanente à 
formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem 
a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a 
identificação e a solução de problemas ambientais.

“Educação Ambiental no ensino formal é a especificada e desenvolvida nos 

currículos das instituições públicas e privadas vinculadas aos sistemas federais, 

estaduais e municipais de ensino. Deve ser desenvolvida como prática educativa 

integrada, contínua, permanente, inter e transdisciplinar, em todos os níveis e 

modalidades educacionais. A educação básica (ensinos infantil, fundamental 

e médio), especial, profissional, EJA e superior devem adotar conteúdos 

relacionados ao meio ambiente e à formação de hábitos e atitudes pessoais 

e coletivas que preservem a qualidade de vida e os recursos naturais do país 

e do planeta. Os conteúdos formais relacionados aos ensinos fundamental e 

médios estão nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs – tratam dos temas 

transversais às disciplinas formais), onde estão especificados os objetivos e as 

metas que a Educação Ambiental deve atingir para os estudantes destes níveis. 

Os cursos de formação e/ou especialização, técnicos e profissionalizantes 

devem incorporar conteúdos específicos sobre ética ambiental relacionada às 

atividades a serem desenvolvidas posteriormente. Nos cursos de formação de 

professores, a dimensão ambiental deve estar presente em todas as disciplinas 

e atividades desenvolvidas, sendo que os professores em atividade anterior à Lei 

9.795/1999 devem receber formação complementar para atender aos princípios 

e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental” (HENDGES, 2010).

Ainda de acordo com Hendges (2010), a Educação Ambiental no ensino formal 

não está incorporada como uma disciplina específica dos currículos, mas em 

uma perspectiva de inter, multi e transdisciplinaridade, vinculada ao pluralismo de 

ideias e concepções pedagógicas, humanismo, participação e desenvolvimento 

EDUCAÇÃO  E  SAÚDE  PARA  A  GESTÃO  DE  RECURSOS  H ÍDR ICOS
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de atitudes individuais e coletivas que considerem a interdependência entre os 

meios naturais, sociais, econômicos e culturais, em um enfoque de valorização 

da sustentabilidade atual e futura. Apenas nos cursos de pós graduação, 

extensão e em áreas relacionadas com aspectos metodológicos da Educação 

Ambiental, está facultada a implantação específica desta disciplina.

Diante do contexto, apresenta-se o papel do educador ambiental como 

fundamental nesse processo. De acordo com Lopes e Giotto (2011), os 

educadores ambientais são aqueles envolvidos com as questões ambientais, 

os quais refletem sobre suas vidas, as suas condutas, as relações com a 

natureza e com seus próprios corpos. Os autores destacam que os processos 

de sensibilização defendem o despertar e o engajamento nas questões 

ambientais, tanto por parte dos educadores quanto dos educandos.  Philippi 

Jr e Pelicioni (2014) descrevem que o educador ambiental deve ter noções 

tanto sobre ecologia, quanto sobre os fundamentos pedagógicos para poder 

escolher a melhor estratégia educativa a fim de solucionar os problemas 

socioambientais que afligem a população.

Quanto à escola, por sua influência avaliada, é o local mais conveniente para 

práticas educativas ambientais, considerando ser toda educação também 

ambiental.

Já a Educação Ambiental não formal é considerada como:

“As ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade 

sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa 

da qualidade do meio ambiente” (Lei 9.795/1999, artigo 13). Os poderes 

públicos federal, estaduais e municipais também devem incentivar a difusão 

de campanhas educativas e informações relacionadas ao meio ambiente, 

à participação das empresas públicas e privadas, meios de comunicação, 

universidades, ONGs, escolas e sociedade na formulação, execução e 

desenvolvimento de programas e atividades vinculadas com a Educação 

Ambiental não formal. As empresas e organizações da sociedade civil 

podem desenvolver programas de Educação Ambiental em parceria com as 

instituições formais de ensino para o treinamento e desenvolvimento de RH 

e outros programas direcionados aos estudantes ou comunidades escolares.

Também são consideradas ações não formais de Educação Ambiental a 

divulgação de conteúdos que estimulem a sensibilização e capacitação da 

AU LA  1  -  TÓP ICO  1
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sociedade para a importância das Unidades de Conservação, inclusive de 

suas populações tradicionais (indígenas, quilombolas, caboclos, ribeirinhos, 

pescadores). A sensibilização dos agricultores para as questões ambientais 

e as atividades de ecoturismo também estão relacionadas como atividades 

não formais de Educação Ambiental no ensino brasileiro.” (HENDGES, 2010)

Uma boa análise do tema “Educação Ambiental” é realizada por Cabral e Silva 

(2015), os quais comentam que o paradigma do desenvolvimento sustentável 

requer constante empenho por parte dos tomadores de decisão, em conjunto 

com a sociedade civil, no intuito de constituir políticas comprometidas em 

agir, de forma proativa, para impedir prejuízos e danos ambientais, bem como 

perdas econômicas e sociais, e ainda reverter processos de degradação e 

poluição ambiental. Assim, os autores avaliam que o desafio de operacionalizar 

as premissas da sustentabilidade, consiste em balancear, num determinado 

território, todos os interesses, individuais e coletivos, mantendo naquele 

determinado espaço a qualidade ambiental desejável.

A seguir, podemos verificar alguns dos principais documentos relativos à 

Educação Ambiental que fortalecem a execução de ações no âmbito nacional:

- O Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, que regulamenta a Política 

Nacional de Educação Ambiental - PNEA, determina a criação, manutenção 

e implementação de programas de Educação Ambiental integrados às 

atividades de gestão dos recursos ambientais, inclusive dos recursos hídricos.

- A Resolução nº 41/2004 do CNRH (Conselho Nacional de Recursos Hídricos), 

que estabelece as prioridades para aplicação dos recursos provenientes da 

cobrança pelo uso de recursos hídricos, instituiu, no seu Plano Plurianual 

(2004 - 2007), o Programa 0052 – Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e como subitem deste a Educação Ambiental para Recursos 

Hídricos.  

- A Resolução nº 98/2009 do CNRH destaca que cabe ao Órgão Gestor da 

PNEA “avaliar e intermediar, se for o caso, programas e projetos da área de 

Educação Ambiental, inclusive supervisionando a recepção e emprego dos 

recursos públicos e privados aplicados em atividades dessa área” (BRASIL, 

2009)

EDUCAÇÃO  E  SAÚDE  PARA  A  GESTÃO  DE  RECURSOS  H ÍDR ICOS
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- A Resolução CONAMA no 422, de 23 de março de 2010, estabelece 

diretrizes para as campanhas, ações e projetos de Educação Ambiental, 

conforme Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 (BRASIL, 2010).

- A Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012, trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2012a).

- As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (BRASIL, 

2012b) encontram-se na Resolução CNE nº 2, de 15 de junho de 2012.

- Metas para o Desenvolvimento Sustentável em Educação Ambiental, 

documento acordado na Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (UNCSD 2012), denominada Rio+20 (BRASIL, 

2012c).

- O Decreto Federal no 7.083, de 21 de janeiro de 2010, instituiu o Programa 

Mais Educação, no qual está contido o conceito dos espaços educadores 

sustentáveis (BRASIL, 2010).

“O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005/2014, é 

um instrumento de planejamento do nosso Estado democrático de direito que 

orienta a execução e o aprimoramento de políticas públicas do setor. O texto é 

fruto de amplos debates entre diversos atores sociais e o poder público, onde 

estão definidos os objetivos e metas para o ensino em todos os níveis – infantil, 

básico e superior – a serem executados no período 2014-2024. O PNE 2014-

2024 traz dez diretrizes, entre elas a erradicação do analfabetismo, a melhoria 

da qualidade da educação, além da valorização dos profissionais de educação, 

um dos maiores desafios das políticas educacionais. De acordo com o art. 7º 

dessa nova lei, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão 

em regime de colaboração para atingir as metas e implementar as estratégias 

previstas no texto” (BRASIL, 2014).

No contexto da história da política ambiental no mundo e no Brasil, a 

Educação Ambiental está implantada de forma significativa na promoção 

de um ambiente saudável para todos. Portanto, a Educação Ambiental 

constitui-se em instrumento imprescindível para viabilizar a sustentabilidade 

socioambiental e econômica (CABRAL e SILVA, 2015). 

AU LA  1  -  TÓP ICO  1
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Cabe aos estados e municípios, através da sua política de recursos hídricos, 

contemplarem também a Educação Ambiental como ação prioritária.

1.2 estratégias apliCadas a eduCação ambiental

A escolha do melhor método ou metodologia a 

ser aplicado em uma determinada comunidade 

dependerá do objetivo proposto na área da 

Educação Ambiental.

As metodologias na área da Educação Ambiental são 

utilizadas para introduzir os conceitos relacionados 

a essa temática, bem como necessárias para 

o entendimento da relação homem e meio ambiente, no intuito de que o 

cidadão se torne responsável pelas suas ações e suas consequências para 

com o meio ambiente. 

A seguir, apresentaremos algumas das metodologias utilizadas em 

treinamentos sobre a Educação Ambiental.

planejamento partiCipativo em eduCação ambiental

Esta metodologia propõe o envolvimento de todos os atores da sociedade, 

exercendo continuamente sua cidadania, colaborando na participação e 

nas soluções dos problemas ambientais diagnosticado sem sua localidade 

(SOARES, 2004).

Os objetivos gerais para o planejamento participativo em EA (Educação 

Ambiental) são: participação ativa dos sujeitos; unidade teoria-prática; 

realidade concreta como ponto de partida; e a busca por atingir o fim mais 

amplo da educação (LOPES, 1990 citado por GUIMARÃES, 1995).

Um exemplo de aplicação desta metodologia é a capacitação de professores 

do ensino fundamental. Esta pode ser feita através de parcerias com órgãos 

do município, tais como: Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Recursos 

Hídricos; e em parceria com as Instituições de Ensino, a fim de construir as 

temáticas ambientais que serão discutidas. 

A Educação Ambiental precisa ser 

continuada e não deve ser apenas 

um treinamento ou um curso 

específico.

GUARDE BEM ISSO!

EDUCAÇÃO  E  SAÚDE  PARA  A  GESTÃO  DE  RECURSOS  H ÍDR ICOS
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Após a capacitação dos professores, estes deverão ser multiplicadores, 

disseminando as informações relativas à consciência ambiental entre os alunos.

metodologia snowball ou “bola de neve”

Esta metodologia consiste em formar um grupo de sujeitos envolvidos com 

a temática do meio ambiente, atuando como multiplicadores dos processos 

formativos. No primeiro momento, são selecionados os sujeitos que atuarão 

como “sementes” do processo de disseminação das informações. Essas 

sementes, em geral, são pessoas que exercem algum tipo de liderança na 

comunidade. Cada uma dessas sementes montará a sua rede (recrutamento 

em cadeia), indicando novos participantes e assim sucessivamente até que 

se atinga o objetivo proposto, que é uma formação macro, abrangendo 

o maior número de pessoas. Inicialmente, essas sementes respondem 

a uma entrevista em que são abordados assuntos relacionados a sua 

comunidade, como o desenvolvimento econômico, preservação ambiental, 

sustentabilidade, entre outros. Esses questionamentos são passados a 

diante. O objetivo será atingido quando os novos participantes começarem 

a repetir o conteúdo das entrevistas, mostrando assim que se atingiu um 

nivelamento entre os participantes (BALDIN & MUNHOZ, 2011).

A seguir, apresentaremos alguns métodos de aprendizagem em Educação 

Ambiental: Método de Joseph Cornell e o Método baseado nos princípios da 

Educação Ambiental.

método de joseph Cornell 

Este método, também chamado de método 

de interação com a natureza, apresenta um 

sistema de percepção da natureza denominado 

“flowlearning” (aprendizagem sequencial). 

Consiste nos seguintes estágios, apresentados 

na Figura 1.

Acesse o site http://tvcultura.cmais.

com.br/reportereco/o-naturalista-

joseph-cornel l-visita-o-brasi l-

para-divulgar-a-importancia-da-

educacao-para-a-vida- e conheça 

mais sobre o trabalho de Joseph 

Cornell.

SAIBA MAIS!

AU LA  1  -  TÓP ICO  1
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Figura 1: Método Joseph Cornell

Fonte: Leme (2003)

No estágio 1, busca-se, por exemplo, fazer excursões a ambientes naturais para 

despertar o interesse dos participantes; no estágio 2, é fornecido um tempo para 

que as pessoas se tornem mais receptivas, o que, consequentemente, demandará 

concentração e atenção; no estágio 3, deve-se explorar o contato com a 

natureza para que, intuitivamente, se desenvolva o comprometimento pessoal 

com a questão ecológica; no estágio 4, os líderes do grupo podem compartilhar 

experiências sobre as questões ambientais e histórias de personalidades engajadas 

na conservação do meio ambiente, a fim de proporcionar uma maior percepção e 

sentimento da natureza que está em sua volta.

método baseado nos prinCípios ambientais da eduCação ambiental (ea)

Este método é baseado nos princípios da Educação Ambiental e utilizado 

para desenvolver projetos na área da Educação Ambiental e em treinamentos 

de professores. Esses princípios são apresentados na Figura 2, a seguir.

EDUCAÇÃO  E  SAÚDE  PARA  A  GESTÃO  DE  RECURSOS  H ÍDR ICOS
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Figura 2: Princípios gerais da EA

Fonte: Schiel & Mascarenhas (2003)

O método proposto na figura 2 foi aplicado em estudos de Bacias 

Hidrográficas. A etapa de Sensibilização é aquela que serve de alerta para 

que os participantes percebam os problemas ambientais que afetam o local 

onde vivem; a Compreensão consiste no conhecimento dos componentes 

e dos mecanismos que regem o sistema natural; a Responsabilidade 

requer que o ser humano seja o principal protagonista; e, por último, a 

Competência que será capaz de avaliar e agir efetivamente no sistema. A 

Cidadania Ambiental resulta da participação ativa de todos os envolvidos, 

a fim de resgatar direitos e promover uma nova ética que concilie o meio 

ambiente e a sociedade (SCHIEL & MASCARENHAS, 2003).

1.3 governança ambiental

O conceito de Governança é a “capacidade da sociedade em determinar seu 

destino mediante um conjunto de condições (normas, acesso à informação e à 

participação, regras para a tomada de decisão) que permitem à coletividade a 

gestão democrática dos rumos do Estado e da sociedade” (FBOMS, 2007, p.7).

Em relação à Governança Ambiental, Cavalcanti (2004, p.1) destaca que 

AU LA  1  -  TÓP ICO  1
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“consiste em um arcabouço institucional de 

regras,instituições, processos e comportamentos 

que afetama maneira como os poderes são 

exercidos na esferade políticas ou ações ligadas às 

relações da sociedadecom o sistema ecológico”. 

Um exemplo de Governança Ambiental é a 

Economia Verde, em que o Brasil, como 

participante da OMS (Organização Mundial 

do Comércio), busca construir uma política de 

integração entre o setor produtivo e o meio 

ambiente. Essa ação visa antecipar ao máximo 

as incertezas, transformações e os problemas 

que possam surgir da relação comércio e meio 

ambiente, além de promover a adequação do país 

às novas exigências de competitividade no comércio internacional.

As audiências públicas são destacadas por 

Cavalcanti (2004) como um instrumento da 

Governança Ambiental que têm um papel 

importante na divulgação dos projetos de 

relevante interesse ambiental, devido ao seu 

potencial poluidor. 

A Educação Ambiental possui um papel significativo 

na Governança Ambiental porque proporciona 

maior participação da sociedade em eventos, como 

a audiência pública,e influencia a população a realizar questionamentos a 

respeito das políticas públicas propostas para essa temática.

1.4 eduCação ambiental na gestão loCal

Em 1994, foi criado o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), 

executado pela Coordenação de Educação Ambiental do MEC e pelos 

setores correspondentes do MMA/IBAMA, responsáveis pelas ações voltadas 

respectivamente ao sistema de ensino e à gestão ambiental, embora também 

tenha envolvido em sua execução outras entidades públicas e privadas do 

país (BRANDÃO, 2005).

Economia Verde é o conjunto de 

processos produtivos da sociedade 

e as transações deles decorrentes 

que contribuem cada vez mais para 

o Desenvolvimento Sustentável, 

tanto em seus aspectos 

sociais, quanto ambientais. 

Fonte: http://www.radarrio20.

org.br/ index.php?r=conteudo/

view&id=12&idmenu=20#Panorama 

VOCÊ SABIA?

A boa Governança Ambiental 

consiste na aplicação da legislação 

ambiental, na sua manutenção 

e fiscalização, assim como na 

transparência e na participação 

dos envolvidos.

GUARDE BEM ISSO!
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Em 1999, foi criada a Lei Nacional de Educação 

Ambiental, em que, de acordo com o Art. 13 dessa 

lei, “entendem-se por Educação Ambiental não-

formal as ações e práticas educativas voltadas à 

sensibilização da coletividade sobre as questões 

ambientais e à sua organização e participação 

na defesa da qualidade do meio ambiente” 

(BRASIL, 1999, p.4). Baseado nesse fundamento 

é importante que o município viabilize a execução 

dessas ações no intuito de preparar os indivíduos 

para participarem das discussões relativas às 

questões ambientais que afetam o seu município. 

Em 2005, o MMA criou o Programa Municípios 

Educadores Sustentáveis. O município que 

aderisse ao Programa investiria em uma 

“maior conservação de seu patrimônio natural 

e constituído, produzindo reflexos diretos na 

melhoria da qualidade de vida da população; o resgate da cidadania e do 

sentimento de identidade; e, ainda, a autoconfiança e a crença na capacidade 

humana de transformar a realidade”(BRANDÃO, 2005, p.165).

Uma das ações propostas em 2005, que, inclusive está em vigor é a ação 

Educomunicação, a qual tem por finalidade “produzir, gerir e disponibilizar, de 

forma interativa e dinâmica, as informações relativas à Educação Ambiental” 

(MMA, 2008, p.4). 

Uma das ações estratégicas dentro da Educomunicação e que está em vigor 

é o Programa permanente de apoio a telecentros 

em áreas protegidas (Unidades de Conservação 

e Terras Indígenas) e comunidades tradicionais, 

em parceria com os Ministérios do Planejamento, 

da Ciência & Tecnologia e das Comunicações.

São objetivos da Educomunicação: estimular 

e difundir a comunicação popular participativa 

Uma fonte importante de pesquisa 

e informações sobre Educação 

Ambiental para os gestores é o 

Sistema Nacional de Educação 

Ambiental (SNEA). Através desse 

sistema, os gestores podem gerar 

indicadores com dados locais, 

regionais e nacionais para contribuir 

com informações para apoiar a 

definição de políticas públicas 

referentes aos processos educativos 

em andamento ou a serem 

implementados Fonte: http://www.

mma.gov.br/estruturas/educamb/_

arquivos/capacit_sibea.pdf

SAIBA MAIS!

Para conhecer mais sobre as Bacias 

Hidrográficas no Brasil, acesse o 

link: www.cbh.gov.br

SAIBA MAIS!
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no campo da Educação Ambiental brasileira, com o fim de fortalecer 

a ação educadora coletiva pela sustentabilidade;contribuir para a 

elaboração e a implementação de uma Política Nacional deComunicação 

e Informação Ambiental. 

Um exemplo de aplicação da Educação Ambiental foi relatado por Schiel & 

Marcarenhas (2003), em que foi criado um Programa de Educação Ambiental 

(PEA) no estudo de bacias hidrográficas. Para facilitar a aprendizagem, foi 

proposta a confecção de maquetes, que fornecem uma representação 

tridimensional da área em estudo. A função da maquete (exemplo na Figura 

3) é possibilitar o estabelecimento das relações entre os elementos de uma 

área geográfica, pois permite uma visão do todo. Através da maquete você 

poderá identificar os divisores de águas, a direção da drenagem, áreas onde 

pode haver assoreamento e erosão, além de elaborar discussões sobre a 

relação ocupação e exploração da área da bacia hidrográfica.

Figura 3: Maquete de uma bacia hidrográfica

Fonte: Tenório e Seixas (2008)

Destaca-se que será necessário um professor ou multiplicador com 

conhecimento na área de recursos hídricos para propor as atividades com o 

uso de maquetes.

Essas ações auxiliam os gestores locais na discussão com a população sobre 

os problemas ambientais que as cercam e nas possíveis soluções.
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Neste tópico, conhecemos a Lei Nacional da Educação Ambiental e de quem 

é a competência para que efetivamente seja incentivada e colocada em 

prática no Brasil; vimos também o conceito de Governança Ambiental e qual 

a sua finalidade; as estratégias utilizadas para que a Educação Ambiental faça 

parte da vida das comunidades de uma forma geral e exemplo da aplicação 

da Educação Ambiental na gestão local.

Dando continuidade à nossa aula, veremos no próximo tópico a importância 

da Educação Ambiental na gestão dos recursos hídricos como caráter 

preventivo a fim de evitar as doenças de veiculação hídrica.

AU LA  1  -  TÓP ICO  1
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Neste tópico, estudaremos as doenças de veiculação hídrica e 

avaliaremos os mecanismos de prevenção, a fim de reduzir os 

impactos causados pelas doenças na população. 

1. DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA

1.1 ConCeito e apliCação

A água pode ter diversos fins, sendo considerado o mais nobre destes o 

abastecimento humano. Outros usos são destacados pela Resolução do 

CONAMA 357/2005, que trata da Classificação de corpos de água para o 

seu enquadramento. Dentre os usos da água, destacam-se: abastecimento 

humano, recreação de contato primário, proteção das comunidades 

aquáticas, irrigação entre outras.

TÓPICO 2
Gestão dos Recursos Hídricos versus 
Doenças de Veiculação Hídrica

OBJETIVOs
•	 Conhecer as doenças de veiculação 

hídrica que afetam a população 
Brasileira

•	 Avaliar como a gestão de recursos 
hídricos pode contribuir para a 
redução das doenças de veiculação 
hídrica afete a população

EDUCAÇÃO  E  SAÚDE  PARA  A  GESTÃO  DE  RECURSOS  H ÍDR ICOS
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As doenças de veiculação hídrica têm uma relação direta com a qualidade da 

água. Dessa forma, uma água que é utilizada principalmente para consumo 

humano e não tem tratamento é a principal fonte de risco para o homem.

As doenças de veiculação hídrica são causadas por microorganismos 

patogênicos na água utilizada para diversos fins (Companhia de Tecnologia 

de Saneamento Ambiental - CETESB, 2015).

Populações que residem em locais que não são dotadas de saneamento 

básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem das águas 

pluviais e manejo dos resíduos sólidos) estão propícias a adquirir doenças via 

contato com essa água.

A falta de esgotamento sanitário, por exemplo, pode provocar a contaminação 

das águas superficiais, como rios e lagoas, e a contaminação dos solos que 

também podem contaminar o lençol freático. Nos locais onde não existe 

coleta e disposição adequada dos resíduos sólidos, pode acarretar, também, 

a contaminação dos corpos hídricos assim como a falta da drenagem urbana.

Nesse contexto, Tucci et al (2000, p. 34) comentam que: 

Esses fatores ocorrem, porque os municípios não possuem capacidade 

institucional e econômica para administrar o problema, enquanto que os 

Estados e a União estão distantes demais para buscar uma solução gerencial 

adequada que os apoie. Cada um dos problemas citados é tratado de forma 

isolada, sem um planejamento preventivo ou mesmo curativo dos processos. 

Como consequência, observam-se prejuízos econômicos, forte degradação 

da qualidade de vida, com retorno de doenças de veiculação hídrica, mortes, 

perdas de moradias e bens, interrupção de atividade comercial e industrial em 

algumas áreas, entre outras consequências.

1.2 ClassifiCação das doenças

As doenças de veiculação hídrica podem ser divididas de acordo com a 

classificação ambiental de infecções relacionadas com a água. Esta classificação 

divide as doenças em quatro categorias apresentadas no quadro 1.

AU LA  1  -  TÓP ICO  2



22

Quadro 1: Classificação das Doenças

Categoria Doenças (exemplos)

Feco – oral (ingestão de água ou contato com a 
água)

Cólera; giardíase; febre tifóide; 
poliomielite; hepatite A; 
leptospirose

Relacionadas com a Higiene Dermatofitoses; conjuntivites.

Baseada na água
Esquistossomose; infecções por 
helmintos.

Transmitida por inseto vetor (vetor se reproduz na 
água)

Dengue; Febre amarela; Filariose; 
malária.

Fonte: FUNASA (2010)

A origem principal de contaminação das águas são os dejetos. Muitos 

parasitas são eliminados juntamente com as fezes. Na Figura 4, observa-se 

como se dá a contaminação mais comum ao homem.

Figura 4: Veiculação de doenças infecciosas através da água

Fonte: Mota (2010)

Na figura 4, verifica-se que uma pessoa sadia pode 

adquirir uma doença através da ingestão da água 

ou de alimentos contaminados ou pelo contato da 

água com a pele ou mucosas. 

1.3 estatístiCa sobre a rede de abasteCimento de água no brasil

De acordo com o SNIS (2013), pode-se verificar, 

através da figura 5, o índice médio de atendimento 

urbano por rede de água no Brasil.

Dicas como utilizar a água de 

forma sustentável nos domicílios, 

acesse o link: http://www.funasa.

gov.br/site/wp-content/files_mf/

saneamentodomiciliar_manual_de_

instrucoes_de_uso_dasmsd.pdf

SAIBA MAIS
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Figura 5: Índice médio de atendimento urbano por rede de água no Brasil

Fonte: SNIS (2013)

Observa-se, na Figura 5, que na região sul, sudeste, centro-oeste e alguns 

municípios do norte e nordeste têm índice médio de rede de água acima de 

90%. A região norte possui os piores índices de cobertura. Esses valores 

corroboram com os dados do IBGE (2010).

Tsutiya (2006) destaca que há uma forte correlação negativa entre a proporção 

das pessoas abastecidas por sistemas públicos de água e a proporção 

de óbitos de crianças menores de 1 ano no Brasil. Quanto mais acesso a 

população tiver a água tratada e aos demais serviços de Saneamento Básico, 

menor a probabilidade de adquirir as doenças de veiculação hídrica.Tsutiya 

(2006) ainda destaca que o fator educação é determinante no combate as 

doenças de veiculação hídrica, principalmente no que diz respeito à higiene, 

como lavar as mãos antes das refeições e prepararos alimentos, bem como 

em outras ações, como proteger as caixas d’água domiciliares. 

O IBGE (2009) destaca que relacionadas à infância, têm-se as doenças 
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infecciosas e parasitárias que impactam na redução da esperança de vida. 

Observou-se que, no Brasil,em 1996, as doenças infecciosas e parasitárias 

correspondiam a 11,3% das causas de mortalidade infantil, com menos de 1 

ano de idade, e, em 2005, esse percentual caiu para 7,2%.

Nesse contexto, verificamos o quanto é indispensável o papel da Educação 

Ambiental no dia a dia das pessoas. É fundamental que, além da melhoria 

de qualidade de vida provocada pela queda das doenças de veiculação 

hídrica através da ampliação da rede de abastecimento de água, a população 

também desenvolva hábitos saudáveis para que façam parte do seu cotidiano, 

reduzindo assim o risco de contaminação pela via hídrica.

2. GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS COMO FATOR DE PREVENÇÃO

A Resolução nº 98/2009 destaca que os Programas de Educação Ambiental 

na Gestão Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) visam estabelecer 

processos de ensino-aprendizagem quecontribuam para o desenvolvimento 

de capacidades, de indivíduos e grupos sociais. Esses programas buscam 

promover a participação e o controle social, colaborando na GIRH e na 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, bem como 

na qualificação das instituições do SINGREH - Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Os programas de Educação Ambiental dentro da Gestão dos Recursos 

Hídricos visam:

•	 ao enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
•	 à concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando 

a interdependência entreo meio natural, o socioeconômico e o 
cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;

•	 ao pluralismo de ideias, de concepçõespedagógicas e o diálogo 
de saberes, na perspectivada inter, multi e transdicisplinaridade;

•	 à vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas 
sociais;

•	 à garantia de continuidade e permanência do processo educativo;
•	 à permanente avaliaçãocríticado processo educativo;
•	 à abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 

nacionais e globais;
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•	 ao reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade 
individual e cultural;

•	 à promoção de uma educação crítica, participativa e 
emancipatória;

•	 à água como um bem de domínio público, recurso natural 
limitado, dotado de valor econômico, dentre outros.

A Gestão dos Recursos Hídricos deve contribuir através dos Programas 

de Educação Ambiental para os Recursos Hídricos, com a formação dos 

consumidorespara que estes despertem,através do conhecimento sobre as 

bacias hidrográficas, para importância delas do ponto de vista ambiental e 

dasaúde pública. Além disso, que esses usuários sejam multiplicadores de 

ações de prevenção como o uso racional da água, prevenção à poluição dos 

corpos d’água, prevenção às doenças de veiculação hídrica, entre outras 

ações que visem à preservação do meio ambiente e que proporcione uma 

melhoria na qualidade de vida do cidadão.

Nessa aula,percebemos que a Educação Ambiental pode fazer parte do dia a 

dia das pessoas e que deve ser incentivada por todos os níveis da sociedade 

em busca de uma melhor qualidade de vida para a população. Existem 

métodos e metodologias que ajudam na disseminação da informação e 

nos treinamentos das partes envolvidas. Também percebemos que, na 

Legislação relacionada aos recursos hídricos, existe o incentivo à capacitação 

em Educação Ambiental. Destacamos que a água quando não tratada ou 

poluída pode provocar doenças e que a prevenção e o controle feito através 

do gerenciamento dos recursos hídricos deve ser incentivada, assim como a 

ampliação da infraestrutura em saneamento básico (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e águas pluviais) e do 

incentivo aos hábitos saudáveis.
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1. Vimos em nossa aula que a falta de saneamento básico e o não 
tratamento da água pode acarretar o surgimento de inúmeras 
doenças. Baseado nisso, responda: como a Educação Ambiental 
pode contribuir para a prevenção das doenças de veiculação hídrica? 

2. De acordo com que vimos em nossa aula sobre as doenças de veiculação 
hídrica e sobre as pesquisas que você realizou em outros materiais, responda: 
quais são as vias de contaminação e como evitá-las.

3. A constituição federal afirma ser dever do poder público promover a Educação 
Ambiental em todos os níveis. Contudo, cabe a cada um de nós contribuir para 
a disseminação dessa educação. Diante disso, responda: Como você percebe 
a Educação Ambiental? Qual estratégia você utilizaria em sua localidade para 
promovê-la?

PRATIQUE
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