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RESUMO 

Com o crescimento populacional e a falta de planejamento urbano cada vez mais vem 
aumentando a desordem no meio ambiente, acarretando sérios problemas, principalmente de 
saúde a humanidade e grandes impactos ambientais ao meio físico, que afeta praticamente todos 
os seres vivos, principalmente o ser humano. Tendo como base essa realidade, foi realizada uma 
pesquisa que objetivou mostrar para a comunidade a importância do saneamento básico, 
indagando qual a perspectiva da comunidade com relação aos impactos ambientais causados 
pela falta de saneamento básico e os benefícios que o mesmo pode trazer para a humanidade e o 
meio ambiente. Para obter os resultados dessa pesquisa foram entrevistados através de um 
questionário com questões objetivas, 29 alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio Cel. Manoel Medeiros de Araújo, localizada na cidade de Vista Serrana-PB, sendo 16 
alunos da 1ª série e 13 alunos da 2ª série, ambos do ensino médio. Diante dos resultados 
obtidos, a maioria dos entrevistados está ciente de que a falta de saneamento básico pode 
prejudicar a saúde humana e causar grandes impactos ao meio ambiente e que havendo o 
saneamento adequado há também uma boa qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO 

O saneamento básico é um conjunto de medidas adotadas em uma região ou em uma 
cidade para melhorar as condições de vida da população. A saúde, o bem estar físico e social, 
vem tornando-se uma preocupação para ambientalistas e profissionais de saúde, que de um 
modo geral atinge a todos quando a sua ausência é quase que a maioria em uma população. 

Sabendo da importância de uma população ou uma comunidade em ter condições dignas 
de recursos hídricos, esgotamento sanitário adequado, uma rede coletora de resíduos sólidos, 
com um destino certo, é necessário que haja um conhecimento também por parte deles da 
problemática e as medidas que podem ser tomadas para que seja assim amenizado. 

Para que certa comunidade tome conhecimento dessa problemática é importante que 
haja uma explanação do que é o saneamento básico, os critérios que podem ser encaixados nesse 
parâmetro e as soluções que poderiam ser tomadas para que melhoras possam vir, beneficiando 
a humanidade e o meio em que vivem. 

A maioria dos problemas sanitários que afetam a população mundial está 
intrinsecamente relacionados com o meio ambiente (RIBEIRO e ROOKE, 2010). Os serviços 
de saneamento básico são essenciais à vida, com fortes impactos sobre a saúde da população e o 
meio ambiente, sendo que parte da população reside em locais onde as condições de saneamento 
ainda são precárias. Devido à falta de saneamento e as condições mínimas de higiene, a 
população fica sujeita aos diversos tipos de enfermidade (ELICKER et al., 2011). 
 
OBJETIVOS 

Este trabalho objetivou-se mostrar à comunidade a importância de se ter condições 
dignas de habitação, um ambiente equilibrado, uma saúde razoavelmente digna a todos, e tentar 
apresentar aos órgãos competentes as propostas de melhoramento, indagando ao público 

http://www.rebibio.net/
mailto:mara.a.f@hotmail.com


76 Anais do Congresso Nordestino de Biólogos - Vol. 5: Congrebio 2015 
ISSN 2446-4716 

 

Rede Brasileira de Informações Biológicas – Rebibio 
www.rebibio.net 

entrevistado, qual a perspectiva da comunidade em relação aos benefícios e impactos ambientais 
causados pelo Saneamento Básico.  
 
METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa quantitativa através de um questionário com 10 questões 
objetivas a 16 alunos com uma faixa etária de 13 a 14 anos da 1ª série “A” do ensino médio e 13 
alunos entre 15 a 16 anos da 2ª série “A” do ensino médio, da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Cel. Manoel Medeiros de Araújo, Vista Serrana-PB. 

De início foi aplicado um questionário, sem ter ainda exposto algo sobre o tema, a fim 
de saber o conhecimento de todos em relação ao tema em questão. Logo após responderem, foi 
apresentado fotografias através de slides demonstrando a realidade do município quanto ao 
saneamento básico e proferido uma palestra.  Em seguida, eles responderem a última questão, 
após conhecer tal realidade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi perguntado aos alunos se eles sabiam definir o que era saneamento básico, 17 
alunos (58,6%) responderam que sim e 12 (41,4%) responderam que não. Essa pergunta foi feita 
mesmo antes de ser feito qualquer explanação sobre o tema, mas foi observado que alguns 
sabiam e foram passando uns para os outros, que de acordo com o observado a maioria nem se 
quer tinha conhecimento do tema (Tabela 1). 

A 2ª questão questionava se o aluno que soube definir o que é saneamento básico, 
saberia dizer quais os benefícios que o mesmo poderia trazer para a humanidade, 21 alunos 
(72,4%) responderam que sim e 08 alunos (27,6%) responderam que não saberiam dizer quais 
os benefícios que o saneamento básico pode trazer para a humanidade (Tabela 1). 

Mas o percentual dos que responderam não, é pouco em relação aos que não sabem 
definir o que é saneamento básico, pois se sabe definir é importante que saibam quais os seus 
benefícios. 
 
Tabela 1. Resultados do questionário de pesquisa sobre: saneamento básico e a perspectiva da 
comunidade com relação aos benefícios e impactos ambientais. 
 
Pergunta Resultado  

Positivo  
%  Resultado  

Negativo  
%  

Você sabe definir o que é saneamento básico? 17 58,6 12 41,4 
Sabendo definir saneamento básico, você saberia quais 
os seus benefícios? 

21 72,4 8 27,6 

A falta de saneamento básico pode prejudicar a saúde da 
humanidade e causar impactos ao meio ambiente? 

28  96,6 1 3,4 

Sabendo o que é o saneamento básico, você sabe qual é o 
destino dos resíduos sólidos da sua residência? 

13 44,8 16 55,2 

Os resíduos sólidos da sua cidade como o lixo e alguns 
esgotos são expostos a céu aberto. Você acha essa prática 
correta? 

2 6,9 27 93,1 

Você acha interessante campanhas e mobilizações para 
conscientizar a comunidade e órgãos responsáveis sobre 
as causas a saúde e ao meio ambiente provocada pela 
falta de saneamento básico? 

29 100 0 0 

Conhecendo a importância do saneamento básico para a 
saúde humana e um ambiente equilibrado, a partir desse 
estudo você vai tentar ajudar para que haja um 
melhoramento da situação?  

27  93,1 2 6,9 

Total  29 pessoas foram entrevistadas totalizando 
os resultados em 100%  

 
Um total de 28 alunos (96,6%) responderam que a falta de saneamento básico pode 

prejudicar a saúde da humanidade e causar impactos ambientais, apenas 1 (3,4%) respondeu 
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não, mas de acordo com o percentual da 1ª questão evidenciou-se que a pergunta os induziram a 
responder sim, pois número significante nem sabe o que é saneamento básico. 

Foi feita uma pergunta onde se pretendia saber dos entrevistados o destino final dos 
resíduos sólidos da sua residência, 13 alunos (44,8%) responderam que sabem e 16 alunos 
(55,2%) responderam que não sabem qual o destino final. 

Sendo o destino dos resíduos sólidos do município um lixão a céu aberto e alguns 
esgotos também a céu aberto, foi perguntado se os entrevistados achavam essa prática correta, a 
maioria, 27 dos entrevistados (93,1%) responderam que não e apenas 02 (6,9%) responderam 
que acham essa prática correta. Mesmo que alguns não tenham essa consciência, a maioria está 
ciente dos problemas que o lixão e grande parte do esgotamento sanitário a céu aberto pode 
trazer. 

Por unanimidade os entrevistados responderam que acham interessante haver 
campanhas e mobilizações para conscientizar a comunidade e órgãos responsáveis sobre as 
causas a saúde e ao meio ambiente provocadas pela falta de saneamento básico, isso mostra que 
os entrevistados são conscientes também dessa problemática. 

Na última questão, depois de demonstrada a situação de uma parte do saneamento 
básico da Cidade de Vista Serrana, principalmente a situação do lixão e esgotos a céu aberto em 
frente às residências, até em ruas pavimentadas, através de fotografias e uma palestra sobre o 
tema, foi perguntado se após esse estudo eles iriam tentar ajudar para que haja um 
melhoramento na situação presenciada, a maioria (93,1%) respondeu que sim e apenas 6,9% 
responderam que não. Visto que foi observado o interesse deles sobre o tema, espera-se que 
através dessa pesquisa eles tomem consciência dos problemas causados pela falta de 
saneamento básico e a realidade vivida por cada um. 
 
CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos através do questionário de pesquisa, foi observado 
que o público entrevistado mostrou interesse pelo tema proposto, mas demonstrou no início da 
pesquisa não conhecer bem o tema. 

Ficou entendido que a maioria tem consciência dos benefícios que o saneamento básico 
pode trazer ao homem e ao meio ambiente e foi importante para eles conhecerem a realidade 
que a cidade vivencia hoje. 

Com relação à última questão que foi apresentada logo após a palestra, pode-se concluir 
que a maioria vai tentar ajudar para que haja um melhoramento da situação vivida hoje pela 
maioria dos habitantes de Vista Serrana-PB. 
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ANEXOS - FOTOS 
 

   
FOTO 01: ESGOTO A CÉU ABERTO 

NA CIDADE DE VISTA SERRANA – PB 

FOTOGRAFADO POR: MARA ARAÚJO 
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NA CIDADE DE VISTA SERRANA – PB 
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NA CIDADE DE VISTA SERRANA – PB 

FOTOGRAFADO POR: MARA ARAÚJO 

 

 

http://www.rebibio.net/


Anais do Congresso Nordestino de Biólogos - Vol. 5: Congrebio 2015 
ISSN 2446-4716 79 

 

Rede Brasileira de Informações Biológicas – Rebibio 
www.rebibio.net 

 
FOTO 05: ESGOTO A CÉU ABERTO 
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