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RESUMO 
 
 

A QUALIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA PELOS MORADORES DA ÁREA RURAL DO 
MUNICÍPIO DE CUNHA, SP RESUMO A água é um bem precioso para a sobrevivência do ser 
humano, mas o seu consumo deve levar em conta se a mesma está em condições adequada. 
Para a ingestão humana é importantíssimo que a água seja potável, pois muitas doenças 
podem ser transmitidas através do consumo de água contaminada. Estudos mostram que é 
grande o número de crianças menores de cinco anos que morrem anualmente devido o 
consumo de água contaminada e, outras tantas apresentam infecção e febre, sintomas 
diretamente relacionados com doenças transmitidas por meio do consumo ou contato com 
água contaminada. O município de Cunha, no interior do Estado de São Paulo, é reconhecido 
por suas belezas naturais e pela enorme quantidade de nascentes, rios e cachoeiras existentes 
em seu território. As residências localizadas na região rural do município utilizam em sua 
maioria água de nascentes, poços e rios Diante deste cenário, o objetivo deste estudo foi 
investigar a qualidade da água consumida pelos moradores da área rural deste município. Para 
isso, as informações sobre a qualidade da água consumida foram colhidas através da 
observação em três bairros da zona rural. Andando pelos bairros, os autores realizaram o 
registro do que encontravam no caminho das principais nascentes e rios que abastecem as 
residências rurais e encontraram muitas irregularidades como, por exemplo, mangueiros, 
descarga de esgoto direto no rio e dejetos de animais, o que pode influenciar negativamente na 
qualidade da água. Verificou-se que na totalidade das residências, a água usada para consumo 
é retirada de poços, cacimbas, nascentes ou diretamente dos rios, sem passar por qualquer 
tipo de tratamento específico. Esse fato se deve por diversas variáveis como a falta de 
informação adequada e pela própria cultura local. Os autores visitaram os postos de 
saúde e puderam de maneira informal, constatar que muitas das crianças atendidas 
apresentavam um quadro de febre, dores de barriga e diarreia. Contudo, os hábitos locais 
fazem com que as pessoas não atribuam esse fato a qualidade da água, pois acreditam que 
apenas a cor e a falta de sabor são elementos suficientes para garantir sua qualidade. Desta 
forma, os autores participantes do projeto PIBID Diversidade, têm trabalhado com a 
comunidade, conversando e orientado sobre a importância de se utilizar alguns meios para 
purificação da água antes de seu consumo, além de ajudar na conscientização da importância 
de se buscar meios e atitudes que evitem a poluição das águas superficiais e subterrâneas, 
preservando a natureza e a saúde da população. Palavras-chave: Poluição das águas. 
Educação. Saúde. 


