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Introdução

        A percepção é um processo psíquico e sócio 
cultural relacionado aos mecanismos de significação. 
Indica que a mente humana cria significados para cada 
estímulo que recebe do ambiente externo, 
independentemente de vontade ou desejo; a mente 
projeta significados, muitas vezes não condizentes com 
o real, mas relacionados com a experiência, a 
imaginação e a memória do indivíduo, socialmente 
condicionadas por fatores econômicos e culturais. 
Assim, o ambiente estaria cheio de "formas 
caóticas/ambíguas receptivas aos significados que 
projetamos”, tornando possível a classificação e 
organização do ambiente em áreas de interesse, 
padrões e conjuntos de referência, conforme as
experiências e as características de grupos e indivíduos 
[1] e a percepção ambiental busca explicar como o 
individuo enxerga o meio natural de acordo com sua 
cultura. 
      O Brasil possui quantidades significativas de água 
o que lhe coloca em uma posição consideravelmente 
confortável diante dos demais países do globo, porém a 
grande crise da água, prevista para o ano de 2020, 
representa um grave problema de saúde pública [2]. 
Principalmente quando se examinam a precariedade do 
sistema de água, de esgotos sanitários, a inadequação 
das soluções utilizadas para o destino do lixo, a 
ausência ou insuficiência de medidas de proteção 
contra os níveis de poluição e contaminação hídrica
[3].

A XI Gerência Regional de Saúde (XI-GERES) é 
responsável pela vigilância sanitária de dez municípios 
dentre eles Santa Cruz da Baixa Verde. O 
monitoramento da água consiste em medir a 
quantidade de cloro na fonte (cacimbas) e nos 
reservatórios domiciliares e também acompanhar os 
relatórios das prefeituras que mensuram a quantidade 
de coliformes fecais das águas dos municípios 
assistidos.

O presente trabalho objetivou realizar uma análise 
da percepção dos moradores em relação aos recursos 
hídricos do município de Santa Cruz da Baixa Verde, 
Pernambuco.

Material e Métodos

Descrição do Local de Estudo

O município de Santa Cruz da Baixa Verde está 
localizado no Sertão do Alto Pajeú (latitude 
07º49'14"Sul e longitude 38º09'10" Oeste), a 445 Km 
da capital pernambucana. Apresenta altitude de 860 
metros e população, estimada em 2007, de 11.610 
habitantes com uma área de 115 km².

Coleta de Dados

   A amostragem foi realizada entre agosto e setembro 
de 2009. A metodologia utilizada consistiu na 
aplicação de formulários com 12 perguntas (objetivas e 
discursivas) aos moradores de Santa Cruz da Baixa 
Verde-PE. O formulário abordava os seguintes 
aspectos: a. Origem do abastecimento de água, b. Qual 
o tipo da água de consumo humano, c. O que os 
moradores acham dessa água, d. Como tratam a água, 
e. O que poderia ser feito para melhorar a qualidade 
dessa água, f. Quais os tipos de doenças que acomete 
mais a família, g. Aonde costumam jogar o lixo, h. Se 
nas residências possuem fossas, i. Aonde o esgoto 
doméstico é jogado. 

O município atualmente conta com três bairros (São 
João, São Pedro e Centro), destes foram escolhidos 
aleatoriamente cinco ruas de cada bairro de três a 
quatro casas por rua.

Para o estudo sobre a distribuição e utilização dos 
recursos hídricos do município de Santa Cruz da Baixa 
Verde-PE foram aplicados 200 formulários/residências. 

Resultados e Discussão

    A população do município não tem abastecimento de 
água potável pela Companhia Pernambucana de 
Saneamento (COMPESA). Os entrevistados ao serem 
indagados quanto a origem do abastecimento de água 
100% afirmaram que utilizam água de cacimba 
(particulares). Além dessas cacimbas 18% compram 
água de carros pipa para consumo (beber). Fato esse 
justificado que seria de melhor qualidade, enquanto 
que 82% bebem a água da cacimba. 

Os entrevistados foram questionados se tratavam a 
água de beber: 68% afirmaram que filtravam em filtro 



de barro, 32% dos informantes responderam que 
bebem diretamente da cacimba ou carro pipa.

Em seguida, foram argüidos de como tratam essa 
água: 52% dos entrevistados utilizam cloro comercial, 
8% utilizam hipoclorito de sódio (doado pela 
prefeitura), 6% utilizam água sanitária comercial, 30% 
não tratam e 4% utilizam outros métodos como 
utilização de vinagre e ainda afirmaram que existiam 
peixes nos reservatórios colocados pela vigilância 
sanitária e isso seria o suficiente para manter a água 
limpa.

Os moradores foram indagados quanto a sua 
percepção em relação a qualidade da água: 48% dos 
entrevistados descreveram a água como de boa 
qualidade, 24% classificaram como regular e 28% 
relataram ser ruim.

Posteriormente, foi perguntado por que não 
classificam a água de boa qualidade: 52% dos 
entrevistados afirmaram ser devido ao lançamento dos
esgotos próximo as cacimbas, 34% não sabiam
informar, 14% justificaram que era em decorrência da 
água ser salgada.

Os entrevistados foram consultados em relação ao 
que poderia ser feito para solucionar esses problemas: 
88% indicaram que o município poderia ter 
saneamento básico e 12% não souberam responder.

A comunidade amostrada foi questionada em relação 
ao que poderia ser feito para melhorar a distribuição de 
água em Santa Cruz da Baixa Verde: apenas 27% dos 
entrevistados informaram que a reativação da 
COMPESA seria o ideal, 22% não souberam informar, 
8% relataram a ampliação do chafariz para atingir toda 
a população, 2% informaram que dessa forma 
consideram a distribuição boa, 2% mencionaram que
deveria cavar poços fora da cidade para evitar a 
contaminação, 4% citaram a construção de poços 
artesianos e 4% indicaram a construção de açudes.

Os entrevistados foram questionados sobre as 
doenças mais frequentes na família: 44% informaram 
não ocorrer nenhum tipo de doença, 18% relataram 
diarréias, 12% mencionaram amebíases, 6% giardíase, 
10% dengue e 10% informaram verminoses (sem 
especificar). 

A comunidade amostrada foi questionada onde 
jogam o lixo doméstico: 100% afirmaram que a 
prefeitura recolhia.

Os entrevistados foram indagados quanto a presença 
de fossas sépticas em suas residências: 16% 
apresentavam fossas e 84% não possuem.

O presente trabalho evidencia um total descaso com 
a população em relação ao abastecimento de água 
potável. É de se estranhar que ainda no Brasil, mesmo 
diante de tantos programas do Governo Federal possa 
existir um município nessa situação. Ainda assim, um 
fator agravante é a falta de informação da população no 
tratamento dessa água domiciliar.

Sendo assim, os resultados obtidos no presente 
estudo servirão para embasar a criação de políticas 
públicas direcionadas a problemática dos recursos 
hídricos, visando a melhoria da qualidade de vida da
população, além do esclarecimento e conscientização.
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