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RESUMO 

O tratamento de água é de suma importância para a saúde humana, portanto, este 

projeto, através de um sistema simples de tratamento de água, teve o objetivo de 

disponibilizar água potável aos alunos e professores da Escola Municipal Otto Becker e 

à Comunidade dos Produtores Rurais do Alto Alegre, na zona rural do município de 

Cristal, no estado do Rio Grande do Sul. Quando as pessoas estão acostumadas a 

consumir água sem tratamento e, então, passam a tomá-la tratada, é perceptível o 

sabor na água, pois, para fazer a desinfecção, é preciso adicionar hipoclorito de sódio, 

e, muitas vezes, essas pessoas reclamam do gosto da água. Ao analisar tais fatos, 

percebeu-se a necessidade da elaboração e aplicação de um projeto de educação 

ambiental paralelamente ao tratamento de água. E esse projeto de educação ambiental 

visa disseminar conhecimento a fim de resgatar a consciência ambiental para a 

preservação dos recursos hídricos e para que os envolvidos entendam que o 

tratamento é de extrema importância para a saúde humana, com ênfase na 

preservação ambiental das águas. 

Palavras-chave: Água Tratada. Educação Ambiental. Preservação das Águas. 

 

 



  

ABSTRACT 

The treatment of water is of paramount importance for human health, so the project has 

the objective of making available through a simple system of treatment of water, drinking 

water to students and teachers of the Municipal School Otto Becker and Community of 

Rural Producers of Alto Alegre, Located in the Rural Area of the Municipality of Cristal in 

the State of Rio Grande do Sul. When people are accustomed to consume untreated 

water and start to take, it is noticeable the taste in the water, because to do disinfection 

we have to add Sodium Hypochlorite, And often these people complain about the taste 

of water. Analyzing the facts one realizes that it is necessary the elaboration and 

application of an Environmental Education project parallel to the water treatment. This 

Environmental Education project aims to disseminate knowledge in order to rescue 

environmental awareness for the preservation of water resources, and for those involved 

to understand that the treatment is of extreme importance for human health, with 

emphasis on the environmental preservation of water; 

Keywords: Treated Water. Environmental Education. Conservation of Water. 
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INTRODUÇÃO 

Apenas 2,5% da água do planeta Terra são doces, ou seja, disponíveis para o 

consumo de seus sete bilhões de habitantes. E, para chegar às torneiras das casas, a 

água precisa passar por um longo processo de purificação.  

É importante salientar que 768 milhões de pessoas, no mundo, continuam sem 

acesso a uma fonte de água potável, mais de 3,5 bilhões de pessoas, no mundo, não 

estão satisfeitas com o atendimento relativo à água; 40% da população mundial viverão 

em áreas com pouco acesso à água até 2050.  

No Brasil, o acesso à água potável dá-se por meio do abastecimento pelas 

companhias, municipais, estaduais ou privadas, de saneamento básico, que se 

caracteriza pela retirada da água da natureza, adequação de sua qualidade aos 

padrões de potabilidade exigidos pelas normas brasileiras, transporte até os 

aglomerados humanos e fornecimento à população em quantidade compatível com 

suas necessidades (OMS; UNICEF, 2015).  

O abastecimento de água mostra que somente na área urbana, dos 5.565 

municípios brasileiros, 55% tiveram deficit no abastecimento de água, em 2015. O 

estudo aponta que 84% das cidades necessitam de investimentos urgentes para 

adequação de seus sistemas produtores de água potável (BRASIL - ANA, 2011). 

A água para ser considerada potável, ou seja, de boa qualidade para ser 

consumida pelo ser humano, deve estar de acordo com os padrões estabelecidos pela 

Portaria do Ministério da Saúde nº. 2.914 (BRASIL – MS, 2011). 

Entende-se como água de qualidade aquela que atende aos padrões de 

potabilidade estabelecidos por órgãos responsáveis. Assim, toda a água consumida nas 

escolas ou em outros estabelecimentos deve ser potável e própria para consumo 

humano. Freitas e Freitas (2005) afirmam ser uma necessidade básica vital o direito de 

água potável para todos, pois está diretamente relacionado com a saúde pública. 

Sabe-se que, hoje, as doenças de veiculação hídrica são responsáveis por 80% 

de todas as moléstias e mais de um terço dos óbitos dos países em desenvolvimento, 
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e, em média, até um décimo do tempo produtivo de cada pessoa perde-se devido a 

doenças relacionadas à água (RODRIGUES; MALAFAIA, 2009). 

Segundo uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

conforme relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), 3,5 milhões de pessoas 

morrem por ano, no mundo, em razão de problemas relacionados ao fornecimento 

inadequado da água. Mais de 1,5 milhão de crianças com menos 5 anos morre por ano, 

no mundo, devido a problemas relacionados ao fornecimento inadequado da água, 10% 

das doenças registradas mundialmente poderiam ser evitadas se os governos 

investissem mais em acesso à água, medidas de higiene e saneamento básico. A 

diarreia mata 2.195 crianças por dia e faz mais vítimas do que a AIDS, a malária e o 

sarampo juntos. É a segunda causa de morte entre meninos e meninas entre 1 mês e 5 

anos no mundo; em 2011, 396.048 pessoas foram internadas por diarreia no Brasil, e, 

dessas, 138.447 eram crianças menores de 5 anos (INSTITUTO TRATA BRASIL, 

2013). Conforme os dados da OMS (2015), se o acesso à água potável fosse 

melhorado e fossem implementados serviços de saneamento adequados, as mortes por 

diarreia poderiam ser reduzidas em cerca de 70%. 

Assim como acontece nos reservatórios superficiais, existe um tratamento 

adequado e o devido controle sanitário no tratamento da água nos poços. Para torná-la 

potável e livre da contaminação, é realizada a cloração e a fluoretação da água. O cloro 

auxilia na desinfecção, e o flúor, na prevenção às cáries (SABESP, 2016). 

 

 

 

    



  

 

14 

 

1 OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral foi mostrar que é possível, com um sistema simples de tratamento 

de água, disponibilizar água potável à comunidade abastecida pelo poço artesiano 

localizado na Associação dos Produtores Rurais do Alto Alegre e Escola Municipal Otto 

Becker, zona rural do município de Cristal, estado do Rio Grande do Sul/Brasil.  

  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Executar a manutenção do projeto de sistema de tratamento de água no poço já 

perfurado na Comunidade do Alto Alegre e Escola Municipal Otto Becker, zona rural do 

município de Cristal.  

Continuar com o projeto de educação ambiental para que os envolvidos 

entendam a importância do referido tratamento. 

Propagar a consciência da comunidade para as questões ambientais e de saúde 

ligadas aos recursos hídricos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O contexto da educação ambiental  

O saneamento e a educação ambiental são políticas que necessitam ser tratadas 

de forma conjunta e articulada. Nesse sentido, é imprescindível desenvolver ações 

educativas que possibilitem a compreensão sistêmica que a questão exige e estimular a 

participação social, engajada e consciente, no enfrentamento dessa questão. É preciso 

estimular um olhar atento à realidade em que se vive, pois, para transformá-la, é 

essencial que os indivíduos conheçam os diferentes aspectos relacionados ao 

tratamento de água e sua importância na qualidade de vida e, assim, participem 

ativamente da tomada de decisões. Nesse contexto, a educação ambiental constitui-se 

em uma promissora possibilidade de atuação que busca, por meio de ações 

articuladas, oportunizar a emancipação dos atores sociais envolvidos e, com isso, 

despertar o protagonismo social na condução das transformações esperadas (BRASIL - 

MS, 2006). 

Segundo Carvalho (2006), a educação ambiental é concebida, inicialmente, 

como preocupação dos movimentos ecológicos com a prática de conscientização capaz 

de chamar atenção para a finitude e má distribuição do acesso aos recursos naturais e 

envolver os cidadãos em ações sociais ambientalmente apropriadas.  

No plano internacional, a educação ambiental começa a ser objeto de discussão 

das políticas públicas em 1972, em Estocolmo, na Suécia, onde aconteceu a primeira 

Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, que adotou, 

mediante a Declaração de Estocolmo, um conjunto de princípios para o manejo 

ecologicamente racional do meio ambiente (CADERNOS SECAD, 2007). 

O Plano de Ação da Conferência de Estocolmo recomendou a capacitação de 

professores e o desenvolvimento de novos métodos e recursos instrucionais para a 

educação ambiental. O Encontro de Belgrado, em 1975, reuniu especialistas de 65 

países e gerou a Carta de Belgrado, objetivando uma nova ética planetária para a 

erradicação da pobreza, do analfabetismo, da fome, da poluição, da exploração e da 
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dominação humana e sugeriu também a criação de um Programa Mundial de Educação 

Ambiental (VASCONCELLOS, 1997).  

Uma das conferências mais marcantes da história da educação ambiental foi a 

Conferência de Tbilisi em 1977, em sua declaração, constam objetivos, funções, 

estratégias, características, princípios e recomendações para a educação ambiental. No 

decorrer dos anos, foram realizados diversos eventos ligados à educação ambiental, 

como a Conferência de Moscou e a Conferência do Rio de Janeiro, das quais se 

originaram tratados importantes e vigentes até os dias atuais. Mas é, principalmente, 

nas décadas de 80 e 90 do século passado, com o avanço da consciência ambiental, 

que a educação ambiental cresce e torna-se mais conhecida (CARVALHO, 2006). 

A Rio 92 foi o mais importante encontro sobre o meio ambiente, após 20 anos da 

Conferência de Estocolmo, representantes de 170 países estiveram reunidos no Rio de 

Janeiro. Nessa Conferência, foram elaborados o Tratado de Educação Ambiental para 

as Sociedades Sustentáveis, que estabelece princípios fundamentais da educação para 

sociedades sustentáveis, destacando a necessidade de formação de um pensamento 

crítico, coletivo e solidário, de interdisciplinaridade, de multiplicidade e diversidade. 

Estabelece, ainda, uma relação entre as políticas públicas de educação ambiental e a 

sustentabilidade, apontando princípios e um plano de ação para educadores 

ambientais. Enfatiza os processos participativos voltados para a recuperação, 

conservação e melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida (CADERNOS 

SECAD, 2007). 

De acordo com Philippi Jr. (2005), a educação ambiental não é neutra, mas 

ideológica; é um ato político; a educação ambiental deve envolver uma visão holística 

que focalize a relação entre o ser humano, a natureza e o universo de forma 

interdisciplinar; a educação ambiental tem de promover a cooperação e o diálogo entre 

indivíduos e instituições, com a finalidade de criar novos modos de vida e atender às 

necessidades básicas de todos, sem distinções étnicas, físicas, de gênero, idade, 

religião ou classe social. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
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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. Para 

assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público, entre outras 

providências, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente (§1°, VI). A educação 

ambiental tornou-se, então, um dever do Estado.  

A primeira vez que a educação ambiental aparece na legislação de modo 

integrado foi com a Lei nº. 6.938, de 1981, que instituiu a Política Nacional de Meio 

Ambiente. A Lei nº. 9.795, de 1999, que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), enfatiza a importância da educação ambiental, em seu art. 2º: 

"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”. 

 

2.2 Sistema de Tratamento de Água 

No tocante às questões legais referentes ao tratamento de água, existem 

legislações, portarias e resoluções que regulam os padrões de potabilidade das águas 

para consumo humano e demais atividades, sendo que a educação ambiental deve 

constar nessas legislações. 

Referente aos padrões definidos em resolução, as águas subterrâneas podem 

ser classificadas em: Classe Especial, Classe 1, Classe 2, Classe 3, Classe 4, Classe 5 

(BRASIL - CONAMA nº. 396, 2008). 

Para controlar a qualidade da água, diversos órgãos têm emitido portarias nas 

quais determinam os padrões de qualidade da água destinada ao consumo humano, a 

Portaria do Ministério da Saúde nº. 2.914, de 2011 (BRASIL - MS, 2011) dispõe sobre 

os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano 

e seu padrão de potabilidade. Essa legislação determina que a água destinada ao 

abastecimento da população humana deve atender às características de qualidade que 

estejam de acordo com os valores permissíveis pelos parâmetros químicos, físicos, 

organolépticos e microbiológicos. Especificamente na área da microbiologia, essa 
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legislação estabelece que sejam determinadas para aferição de sua potabilidade, 

principalmente, a presença de coliformes totais e termotolerantes ou Escherichia coli, 

além da contagem de bactérias heterotróficas. 

Há, também, a Portaria 10/99 da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande 

do Sul, que determina os parâmetros para adição de flúor na água para prevenção de 

cáries. 

Na escola, a água é captada de poços artesianos, um com profundidade de 165 

metros e outro poço com profundidade de 24 metros, através de uma bomba, a água é 

bombeada até a superfície, passando, primeiramente, por um filtro Big Blue de 20” 

bitola 1”, com vazão de até 4000L/H com elemento filtrante PP 10, que retira partículas 

da água até 10 micras, após, é adicionado hipoclorito de sódio para eliminação de 

coliformes e fluorsilicato de sódio para prevenção da cárie e atendimento à legislação; a 

adição é realizada com bombas dosadoras com vazão de 1L/H (Figura 1), após, a água 

já tratada vai para o reservatório para posterior distribuição (Figura 2). 

 

Figura 1 - Sistema de tratamento de água 
Fonte: Autor, 2016 
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Figura 2 - Caixa de distribuição 
Fonte: Autor, 2016 

Na comunidade do Alto Alegre, a água é captada de poço artesiano com 

profundidade de 235 metros e com uma bomba “palito” até a superfície, onde se 

adiciona hipoclorito de sódio para eliminação de coliformes e fluorsilicato de sódio para 

prevenção da cárie, a adição é realizada com bombas dosadoras com vazão de 1L/H 

(Figura 3). 

 

Figura 3 -  Bombas dosadoras 
Fonte: Autor, 2016 
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          Após, a água já tratada vai para o reservatório para posterior distribuição (Figura 

4), neste sistema, não houve a necessidade de dimensionar filtro, pois a turbidez atendia à 

legislação. 

 

Figura 4 - Reservatório 
Fonte: Autor, 2016 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Localização da pesquisa: o município de Cristal 

Como município, a história de Cristal é recente. O primeiro núcleo de moradores 

surgiu em 1961, fruto de empreendimento particular e com a denominação de Vila 

Cristal, localizada no 7° distrito de Camaquã. O rio Camaquã sempre se caracterizou 

como marco no início, como dificuldade para travessia através de balsa no Passo do 

Mendonça e, posterior, graças à construção da ponte na década de 1950, como local 

de integração entre a região Sul e o restante do estado pela planície costeira através da 

BR 116(PLANO AMBIENTAL DE CRISTAL, 2008).  
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A criação do município de Cristal ocorreu em 29 de abril de 1988, conforme Lei 

n°. 8.583, formado por áreas oriundas dos municípios de Camaquã, São Lourenço do 

Sul e Canguçu, formando o 2°, 3° e 4° Distritos, respectivamente. O 1° Distrito é a sede. 

A sede do município está localizada à beira da BR 116 (Figura 5), o que garante 

facilidade de acesso, pois dista aproximadamente 150km de Porto Alegre e 100km de 

Pelotas. Com área total de 655Km², o município de Cristal faz divisa, ao norte, com o 

município de Camaquã e Amaral Ferrador; ao sul, com São Lourenço do Sul; ao leste, 

com São Lourenço do Sul e Camaquã; a oeste, com São Lourenço do Sul e Canguçu 

(PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DE CRISTAL, 2011). 

 

Figura 5 - Localização Município de Cristal 
Fonte: Google Earth, 2016 

 

3.2 A Comunidade Alto Alegre 

Localizada na divisa do município de Cristal com o interior da cidade de 

Canguçu, a localidade do Alto Alegre foi parte emancipada de Canguçu, hoje, 4° distrito 

de Cristal. 

Os agricultores familiares pertencentes à comunidade desenvolvem suas 

atividades principalmente na produção leiteira e na plantação de fumo, além de manter 

outras culturas tradicionais, como milho, batata e feijão, características da colonização 

alemã e necessárias para subsistência alimentar direta ou para criação de pequenos 
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animais. A pecuária leiteira está em atividade pelos agricultores locais em propriedades 

geralmente de pequeno porte. 

O fumo é cultivado em pequenas extensões de terra, com uso intensivo de mão 

de obra familiar, adoção de um moderno pacote tecnológico, com crédito e 

comercialização assegurados pelas empresas fumageiras.  

Existe, nas proximidades, a Escola Municipal Otto Becker, que atende à 

demanda tanto da comunidade do Alto Alegre quanto das localidades do entorno.  

 

3.3 Monitoramento da água tratada  

Em razão da necessidade de adequação à legislação referente ao tratamento 

das águas na Escola e Associação dos Produtores Rurais do Alto Alegre, para 

atendimento a uma exigência legal, concluiu-se que o tratamento deveria ser feito com 

um sistema simples e eficaz. Após a reunião com o Secretário de Planejamento, 

enviou-se ofício solicitando à Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN) 

que efetuasse, sem custo, análise das águas captadas dos poços da escola e da 

Comunidade do Alto Alegre. O ofício foi atendido e as análises, realizadas. 

Foi enviado o projeto para a empresa Celulose Rio Grandense, onde participou 

de uma seletiva, em um programa chamado Programa Educação para a Saúde (PESC), 

após análise do projeto, esse foi contemplado com um valor de dez mil reais, que foram 

investidos no tratamento de água e na educação ambiental na escola Otto Becker e 

comunidade do Alto Alegre. 

Com visitas semanais ao sistema e análises dos parâmetros da água, executou-

se a manutenção desse, onde foram monitorados turbidez (turbidímetro), quantidade 

presente de cloro (colorímetro) e flúor (fluorímetro), havendo necessidade fez-se 

aferição das bombas para maior ou menor dosagem a fim de que estivesse dentro das 

normas exigidas pela Vigilância Sanitária e legislação pertinente. Uma vez ao mês, 

trocou-se o refil dos filtros que eliminam a turbidez da água tratada e fez-se relatório 

das condições e resultados das análises entregues à Vigilância Sanitária do município. 
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A Vigilância Sanitária Municipal, mediante o programa Siságua, realiza coletas 

periódicas para verificar as condições das águas de poços na cidade e no interior, 

essas amostras são enviadas para laboratórios credenciados, onde são analisadas e, 

posteriormente, é confeccionado laudo para verificação da potabilidade da água para 

consumo humano. 

 

3.4 Projeto de Educação Ambiental: água tratada é saúde 

O projeto de educação ambiental foi necessário pelo fato de as pessoas que 

recebem a água tratada começarem a reclamar de gosto de cloro. 

O Projeto de Educação Ambiental foi realizado na Escola Municipal Otto Becker 

e na Associação dos Produtores Rurais do Alto Alegre, localizadas no município de 

Cristal, situado no estado do Rio Grande do Sul, o referido projeto teve como foco o 

tratamento de água e a preservação dos recursos hídricos. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com os resultados das análises, verificaram-se quais parâmetros estavam em 

desacordo com a Portaria 2.914/2011 do MS. Na escola e na associação, adicionou-se 

hipoclorito de sódio para desinfecção da água e destruição de coliformes, além de 

fluorsilicato de sódio para prevenção das cáries. Na escola, para redução de turbidez, 

foi dimensionado e instalado filtro conforme a vazão do poço. Para monitoramento dos 

resultados e correção de dosagens, foram adquiridos equipamentos para analisar os 

seguintes parâmetros: flúor, turbidez, ferro, pH e cloro. 

Atualmente, o tratamento da água de dois poços na Escola Municipal Otto 

Becker (Figura 6) é distribuído aos alunos e professores. 
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Figura 6 - Localização do poço e rede de distribuição Escola Otto Becker 
Fonte: Google Earth, 2016  

      

        Na comunidade do Alto Alegre (Figura 7), também, foi realizado o tratamento de 

água distribuída aos moradores da comunidade.           

     

Figura 7 - Localização poço Alto Alegre 

Fonte: Google Earth, 2016 

 

O Projeto de Educação Ambiental teve início diante de todo esse processo 

descrito, porém efetivou-se a partir de uma reunião com a Secretária de Educação para 
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verificar a possibilidade de realizar ações de sensibilização na Escola Municipal Otto 

Becker, mediante atividades com os alunos, professores e funcionários.  

Houve reunião com o Secretário de Saúde com a finalidade de expor o início da 

operação do sistema de tratamento da água do poço que abastece a comunidade do 

Alto Alegre, inclusive a Unidade Básica de Saúde. Realizou-se, também, reunião com o 

Setor de Vigilância Sanitária, quando foi acordado o envio de relatórios mensais das 

análises da água. 

Essas reuniões buscaram uma interação dos diversos sujeitos envolvidos com o 

intuito de mobilizar e conscientizar, criando espaços pedagógicos para interação com o 

tratamento da água, os alunos, funcionários e professores.   

A Vigilância Sanitária do Município, de modo a cumprir as suas exigências no 

Programa Siságua, realiza coletas semanais de água destinada ao consumo humano e 

envia-as para análise em laboratórios credenciados. Os resultados obtidos das análises 

realizadas da zona rural em estudo, no ano de 2014 e 2015, apontaram 100% de 

contaminação por coliformes, desse modo, apresentando grande risco para a 

população da comunidade e da escola, pois a água consumida não era potável. Após o 

início do tratamento nos locais deste projeto, 100% das amostras apresentaram 

resultado negativo para coliformes, portanto, estando própria para consumo humano. 

Partindo desse princípio, a Educação Ambiental participativa deve 
primar por atividades que estimulem a produção de valores, hábitos e 
ações, que visem alternativas de solução para os problemas ambientais, 
relacionando os fatores psicossociais, históricos e culturais, com 
aspectos políticos, éticos e estéticos. Tais critérios devem ser 
entendidos na sua inserção em um determinado contexto natural e 
ambiental no qual vivem os agentes sociais. (SILVEIRA; HESS, 2013). 

 

Em vista a reclamações por parte de alguns moradores da comunidade do Alto 

Alegre, foi agendada, com o presidente da associação, reunião em 9/8/2016, com o 

objetivo de realizar uma palestra/conversa com os moradores daquela localidade para 

explicar a mudança que estava ocorrendo com o tratamento da água. 

Em outra reunião, então, realizada com a diretora da escola e com a Secretária 

de Educação, a pauta principal foi a importância do tratamento de água para a saúde 

dos alunos e funcionários. Salientou-se também a importância de eles conhecerem as 
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etapas do tratamento para que não lhes cause tanta estranheza o gosto de cloro 

provocado pela adição de hipoclorito de sódio na desinfecção da água. Além disso, 

frisou-se a importância de preservar os recursos hídricos locais, tais como sangas, 

nascentes, arroios e rios. Houve receptividade positiva na escola, sendo agendadas, 

então, datas para realizar essas intervenções nos dias 12 e 13 de setembro de 2016. 

Começou-se a contribuir a partir dessa ação com uma consciência ambiental entre os 

envolvidos, sendo isso de fundamental importância para o projeto, dessa forma, 

potencializando práticas de educação ambiental.  

Após definidas as datas para potencializar a conscientização crítica dos diversos 

públicos atendidos com o tratamento de água, providenciou-se a elaboração de um 

fôlder (Figura 8) para destacar a importância do tratamento da água para a saúde, 

possíveis diferenças que o usuário poderia encontrar com este tratamento, além do 

resultado das análises do Siságua, que comprovou a eficácia do tratamento da água e 

elencou dicas de economia de água e preservação. 

  

Figura 8 - Fôlder elaborado para o Projeto 
Fonte: Autor, 2016 

 

A consciência crítica é, portanto, uma forma de sabedoria à qual correspondem 

os objetivos do conhecimento gerado pela educação, ou seja, a intencionalidade 

pedagógica no trato com o conhecimento, seja ele científico ou popular, é a relação 

homem/mundo. Nessa perspectiva, o currículo escolar será sempre dinâmico e nele 

não pode haver conhecimentos/conteúdos descontextualizados, pois é a realidade 

social que coloca em discussão, no âmbito curricular, os “temas”, cujo interesse geral 

lança questões e busca respostas para as ações no mundo. Em diálogo com a ciência 

historicamente elaborada, os saberes e os significados culturais, em transição para a 
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consciência crítica, produzem o conhecimento e induzem ao uso de tecnologias a partir 

de uma clara visão de seus efeitos na sociedade, nas relações de poder e no 

compromisso de cada um com o planeta e as condições de vida das gerações 

vindouras (FREIRE, 2009). 

Confeccionaram-se canecas em acrílico (Figura 9), com o nome “Água tratada é 

Saúde”, para distribuição nas atividades. Ao mesmo tempo, elas promovem visibilidade 

ao projeto e ajudam na redução da geração de resíduos na escola, pois a escola utiliza 

copos plásticos descartáveis para o consumo de água. 

   
 

 

Figura 9 - Caneca em acrílico 
Fonte: Autor, 2016 

 
 

Fizeram parte do projeto alunos da pré-escola ao 9° ano e também a 

comunidade da localidade do Alto Alegre no ano de 2016, totalizando 305 alunos, 16 

professores da Escola Otto Becker e 14 moradores (conforme Tabela 1). As atividades 

foram divididas por turmas em faixas etárias parecidas, pois para cada faixa etária foi 

aplicada um método, na tabela, as turmas que tiveram o mesmo método aplicado estão 

divididas por cores iguais:  
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Público-alvo  

  

Otto Becker 
Comunidade Alto 

Alegre 

Alunos 

1ª Série                     Pré I 8 14 

2ª Série      Pré II 14   

3ª Série     1ª Série I 17   

4ª Série     1ª Série II 14   

5ª série     2ª Série 13   

6ª série     3ª Série I 13   

7ª série     3ª Série II 13   

8ª série     4ª Série 17   

9ª série     5ª Série I 22   

      5ª Série II 24   

      6ª Série I 23   

      6ª Série II 23   

      7ª Série I 16   

      7ª Série II 19   

      8ª Série I 28   

      8ª Série II 20   

      9ª Série  21   

Total Total 305 14 

Professores e funcionários 16   

Tabela 1 - Participantes do projeto 
 Fonte: Autor, 2016 

 

Barbosa e Horn (2008) propõem, como princípio na educação infantil, a 

construção de um campo dialógico e democrático no qual a criança ganhe vez e voz, 

mas que não fale sozinha, visto que o adulto, parceiro e sensível às suas necessidades, 

está com ela em diferentes momentos. 

As etapas do projeto foram as seguintes: a) Conhecimento do problema 

motivador; b) Requerimento a Corsan para análise das águas; c) Análise das águas; d) 

Dimensionamento dos equipamentos a serem utilizados; e) Reunião com Secretária de 

Educação; f) Reunião com Secretário de Saúde; g) Reunião com a Vigilância Sanitária; 
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h) Reunião com Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Alto alegre; i) 

Reunião com as Diretoras das Escolas para planejamento das ações; j) Elaboração de 

fôlder; k) Elaboração de caneca com nome do projeto; l) Elaboração de palestras 

utilizando power point; m) Palestras e Oficinas sobre importância do tratamento de água 

e preservação dos recursos hídricos na Escola Municipal Otto Becker; n) Palestra sobre 

importância do tratamento de água e preservação dos recursos hídricos na 

Comunidade Rural do Alto alegre. 

A primeira atividade foi realizada na Escola Otto Becker, no dia 12 de setembro, 

a partir das 14 horas, com palestras.  

Os primeiros participantes foram os alunos do pré, que receberam o fôlder 

confeccionado. Assistiram ao vídeo da turma da Mônica “Um plano para salvar o 

mundo”. Após o vídeo, foi realizada uma dinâmica pela qual os alunos, com ajuda da 

professora, faziam comparação, através de figuras, de atitudes corretas e erradas com 

relação ao meio ambiente e à preservação das águas.  

Os alunos do 1º ao 4º ano, na sequência, receberam o fôlder e assistiram à 

palestra sobre a preservação dos rios, sangas e nascentes. Foi, então, perguntado se 

os alunos sabiam de onde vinha a água que eles bebiam na escola e, dentre as 

diversas respostas, em destaque foram: do valo, arroio, rio, debaixo da terra. Depois, 

conheceram o sistema de tratamento para ver como a água é antes do tratamento e 

como ela fica após tratada. Ressaltou-se a importância de ter água de qualidade para 

prevenção de doenças e explicou-se quais eram as funções de cada equipamento 

dentro da peça do tratamento. Após, apresentou-se vídeo onde crianças da Legião da 

Boa Vontade (LBV) falam da importância da água e, ao final das palestras, os alunos 

receberam a caneca de acrílico para utilização no dia a dia.  

A segunda atividade realizou-se no dia 13 de setembro, a partir das 11 horas, 

com os alunos do 5º ao 9º ano, que receberam o fôlder e assistiram a uma palestra com 

abordagem sobre as etapas e os sistemas de tratamento de água e a importância do 

tratamento para a saúde humana e da adição do flúor para prevenção da cárie. Citou-

se, também, que, na adição de hipoclorito de sódio (NaClO) para desinfecção da água, 

pode ser percebido um leve gosto, mas que o cloro não faz mal à saúde, e sim elimina 
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organismos patogênicos presentes na água contaminada. Foi apresentado o sistema de 

tratamento utilizado na escola e explicado como funciona o filtro para redução da 

turbidez, mostrando a diferença de um filtro novo e um filtro com 60 dias de uso. Ao 

final das palestras, os alunos receberam a caneca de acrílico para consumo de água. 

 

            Figura 10 - Palestra sobre tratamento de água 
           Fonte: Autor, 2016 

        

 

 

             Figura 11 - Alunos com fôlder e caneca 
                Fonte: Autor, 2016 

 
              

 

A terceira e última atividade ocorreu no dia 9 de outubro, a partir das 09h:30min, 

na localidade do Alto Alegre, com a comunidade atendida com água tratada (Figura 6). 

Os presentes receberam o fôlder e assistiram à palestra sobre a importância do 
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tratamento da água para a saúde e de sua participação nesse processo, tendo em vista 

que, no interior dos municípios, é difícil encontrar estas iniciativas. 

Destacou-se a importância da preservação das nascentes, sendo que no interior 

há grande presença delas nas propriedades, para que sempre se tenha água para o 

abastecimento humano e para os animais. Foi explicado que, com o tratamento da 

água, as pessoas que não estão acostumadas com o gosto do cloro podem sentir um 

pouco de diferença, oportunidade na qual alguns comentaram “pois é, deixa gosto no 

chimarrão”. Na verdade, o gosto na água fica, mas não de modo a causar objeção; e 

que o hipoclorito de sódio (cloro) é necessário para o processo de desinfecção da água. 

Nesse sentido, foi descrito como funciona o sistema de tratamento e suas etapas, bem 

como foi esclarecido que este sistema simples ajuda na prevenção de doenças 

ocasionadas por organismos patogênicos presentes em água contaminada.  

A tendência crítica, transformadora e emancipatória da educação ambiental é 

caracterizada como possuidora de atitude crítica diante dos desafios que a crise 

civilizatória coloca, partindo do princípio de que o modo como se vive não atende mais 

aos anseios e à compreensão do mundo e da sociedade; e, por isso, é preciso criar 

novos caminhos. Diante disso, buscou-se trazer a realidade de fatos que já 

aconteceram na comunidade para que fosse fator de transformação e entendimento da 

importância deste projeto (LIMA, 2002; LOUREIRO, 2004). 

Faz-se importante apontar, aqui, o relato de um sujeito deste trabalho, agente em 

vigilância sanitária do município, que explanou sobre como era a água antes da 

instalação do poço na comunidade e como se apresentava naquele momento, explicou 

que, por muitos anos, em época de seca, a comunidade não tinha acesso à agua, muito 

menos tratada. Questionou-se, então, aos participantes se, no ano de 2012/2013, com 

o evento adverso da seca, enquanto muitas localidades não dispunham de água, na 

comunidade do Alto Alegre, teria faltado, e a resposta foi “não faltou na nossa 

comunidade”. A apresentação foi finalizada com a projeção de um vídeo com ênfase à 

importância do tratamento de água para a saúde e o valor deste bem que a natureza 

nos proporciona e que temos de preservar cada dia mais, começando com atitudes 

simples, como, ao escovar os dentes, fechar a torneira.  
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Figura 12 - Palestra sobre a importância do tratamento de água para a saúde com comunidade do Alto 

Alegre 
Fonte: Autor, 2016    

                 

Conforme análise do levantamento feito pela Secretaria de Saúde na área rural, 

predomina o abastecimento individual a partir de água subsuperficial. Análises desta 

água revelam que a alta contaminação por coliformes se mantém estável e que, ao 

longo período de acompanhamento, a contaminação por coliformes termotolerantes 

está diminuindo. Há de se considerar que o período abrange somente três anos e não 

há repetição sistemática do local de amostragem. É possível constatar uma relação 

direta entre turbidez e ocorrência de chuvas antecedendo as amostragens, 

principalmente, naquelas realizadas em propriedades cujo local de abastecimento não 

apresenta proteção adequada. Foi constatada a presença de coliformes totais e 

coliformes termotolerantes em água oriunda de poço artesiano com profundidade 

superior a 130m. Os resultados das análises constam nas tabelas 2 e 3. 



  

 

33 

             Tabela 2 - Gráfico referente às análises de água 

 

 
Fonte: Autor, 2016 

 

Percebe-se a presença de coliformes totais e Escherichia coli nas análises feitas 

na localidade do Paraíso, onde está localizada a Escola Municipal Otto Becker, e 

localidade do Alto Alegre (Tabela 3). 

.
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Tabela 3 - Resultado das análises executadas em várias localidades no interior do município de Cristal em 2014 

Data Local Propriedade Local da 
Coleta 

Turbidez Fluoreto Coliforme 
Total 

Coliforme 
Termotolerante ou 
Escherichia coli 

21/03/14 Paraíso Escola Otto Becker T. cozinha 9,97 0,1 P P 

30/05/14 Paraíso Escola Otto Becker T. Cozinha 8,1 0,1 P P 

15/08/14 Alto Alegre Associação T. Poço 0,71 0,2 P P 

15/08/14 Alto Alegre Ireli Lopes da Silva Poço 0,90 0,2 P P 

15/08/14 Alto Alegre Lisiane Poço 0,90 0,2 P P 

15/08/14 Alto Alegre Eugenio Caldasso T. Rua 1,02 0,2 P P 

15/08/14 Alto Alegre Carlos Gilberto Batista Poço 1,27 0,2 P P 

15/08/14 Alto Alegre Silvia Caldasso T. Cozinha 21,6 0,2 P P 

15/08/14 Alto Alegre Marinaldo Fernandes 
Kruger 

Cacimba 21,6 0,2 P P 

 
Fonte: Secretaria da Saúde, 2016 
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Na breve ação realizada no ano de 2014, foram feitas 77 análises nos poços do 

interior, em diversas localidades, sendo que 75 dessas análises apresentaram presença 

de coliformes totais; e 55, presença de Escherichia coli; e, em apenas duas análises, 

não foram detectadas qualquer tipo de coliformes (Tabela 4). 

Tabela 4 - Representativo referente a coliformes presentes nos poços, no ano de 2014. 
 

 
 

Fonte: Autor, 2016 

 

   

A partir desse cenário, houve a intenção de demonstrar que se poderia modificar 

as estatísticas desde que fosse realizado o tratamento das águas e paralelamente 

implantado um programa de educação ambiental. 

Na tabela 5, estão indicadas as análises executadas no ano de 2016, após a 

implantação do projeto. 
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Tabela 5 - Resultado das análises executadas em várias localidades no interior do município de Cristal, 2016 

Data Localidade Propriedade Local da Coleta Turbidez Fluoreto Coliforme 
Total 

Coliforme 
Termotolerante ou 
Escherichia Coli 

18/02/16 Alto Alegre José Renato 
Medeiros da 
Silva(Rua) 

T. Rua (poço 
novo) 

4,2 0,6 ND ND 

18/02/16 Alto Alegre José Renato 
Medeiros da 
Silva(Cozinha) 

T. Cozinha 4,2 0,6 ND ND 

18/02/16 Alto Alegre Paula Cristina 
Cardoso 

T. Cozinha 4,1 0,6 ND ND 

18/02/16 Alto Alegre Ireni Lopes da Silva T. Cozinha 4,1 0,7 ND ND 

18/02/16 Alto Alegre Loute Brunelli T. Cozinha 
(Cacimba) 

4,6 0,7 ND ND 

18/02/16 Alto Alegre Gilberto Batista T. Rua (Cacimba) 3,9 0,7 ND ND 

18/02/16 Alto Alegre Silvia Caldasso T. Cozinha 
(cacimba) 

3,5 0,7 ND ND 

20/08/16 Paraíso Otto Becker T. Rua 3,11 0,7 ND ND 

20/08/16 Alto Alegre Xavier Tomacheski T. Rua 0,8 0,2 ND ND 

20/08/16 Alto Alegre Associação T. Poço 0,69 0,2 ND ND 

16/10/16 Alto Alegre Rosete Oliveira da 
Silva 

Poço 4,72 0,5 ND ND 

16/10/16 Alto Alegre Paula Cristina 
Cardoso 

T. Rua 4,42 0,5 ND ND 

16/10/16 Alto Alegre Pedro Joel da Silva T. Cozinha 4,4 0,6 ND ND 

16/10/16 Alto Alegre Valério Caldasso T. Rua 4,5 0,7 ND ND 

16/10/16 Alto Alegre Gilberto Batista T. Rua poço 4,41 0,6 ND ND 

16/10/16 Alto Alegre Gilberto Batista Cacimba 3,0 0,6 ND ND 

16/10/16 Alto Alegre Elizabete Dummer T. rua 3,6 0,6 ND ND 
 Fonte: Secretaria da Saúde, 2016 
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Já no ano de 2016, quando se começou a execução do projeto de tratamento de 

água, foram realizadas 76 análises em poços no interior, sendo que 50 dessas 

apresentaram coliformes totais, 29 apresentaram Escherichia coli, sete sem informação 

devido ao laboratório estar em falta de reagentes para a devida análise e, em seis, não 

foi detectada a presença de coliformes. Destaca-se que, das 20 análises que não 

apresentaram coliformes, 17 fazem parte do projeto (Tabela 6) 

 

Tabela 6 - Representativo referente a coliformes presentes nos poços no ano de 2016. 

 
Fonte: Autor, 2016 

. 
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5 CONCLUSÕES 

O presente projeto teve por ideal levar água tratada à zona rural do município em 

foco, com isso, diminuindo os riscos de doenças provenientes das águas contaminadas, 

que, muitas vezes, são ingeridas pelas pessoas sem nenhum tratamento. Com a 

desinfecção, as pessoas têm segurança em consumir essa água no sentido de não 

contrair qualquer tipo de doença proveniente desta, assim como, graças à fluoretação,  

há garantia de prevenção da cárie. 

A educação ambiental é uma prática pedagógica comprometida com a 

interdisciplinaridade e com o diálogo de saberes. A experiência vivenciada com o 

projeto paralelo de educação ambiental, para trabalhar a importância da água, mostrou 

a possibilidade de trabalhar o âmbito formal e não formal de forma interligada. O projeto 

teve grande importância para o aprendizado e a consciência ambiental tanto para a 

comunidade escolar quanto para a comunidade rural do Alto Alegre, buscando 

desenvolver práticas transformadoras, além de resgatar a cidadania com o sentido de 

pertencimento dos envolvidos. 

Após a execução do projeto, pôde-se perceber que os objetivos foram 

alcançados tanto no tratamento da água quanto na educação ambiental, sendo que 

esta deve estar presente desde o início de qualquer processo de mudança, ainda que a 

mudança seja para melhorar a qualidade de vida das pessoas, como foi no projeto. A 

execução do projeto trouxe informação aos beneficiados, bem como água tratada, além 

do esclarecimento no tocante ao gosto diferente que, às vezes, sentem na água depois 

de tratada e que isso não é prejudicial, mas sim benéfico à saúde. Também foi possível 

conscientizar os envolvidos sobre a preservação dos recursos hídricos, com grande 

participação e interesse. 

Assim, a prática de educação ambiental cumpriu seu papel, sendo 

transformadora de forma que os envolvidos se sentissem pertencentes, resgatando sua 

cidadania e participação. Restou a certeza que, a partir dessas ações, cada envolvido 

saiu com uma visão mais ampla e clara do tema debatido. Essas ações foram somente 

o começo de um processo de educação ambiental que deve ter continuidade, sendo 

que o tema necessita de conversas e discussões constantes. Cabe-nos, como 
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educadores ambientais, problematizar e colocar esses temas para discussões e 

posteriores soluções referentes às ações desenvolvidas e que resultem em educação 

de qualidade e meio ambiente preservado. 
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