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APRESENTAÇÃO 

Este Relatório de Qualificação é composto por três capítulos sendo que o capítulo I contém a 

introdução geral, a problemática da pesquisa, objetivos gerais específicos e a proposta de 

estrutura do TCC. O capítulo II trata-se de um artigo cujo objetivo foi realizar um 

levantamento cienciométrico da produção científica da temática da pesquisa. Já o capítulo III 

se trata do segundo artigo científico, que visa verificar as condições de acesso à água por meio 

de canalização interna nas comunidades rurais do estado de Goiás e avaliar a influência dessa 

infraestrutura na higiene e na saúde das famílias. 

➢ Capítulo I: Introdução, problema de pesquisa e objetivos 

➢ Capítulo II: Artigo I – Níveis de acesso a água e os impactos gerais na qualidade de 

vida: uma revisão sistemática 

➢ Capítulo III: Artigo II – Avaliação da influência da canalização interna de água na 

higiene e na saúde das famílias rurais e tradicionais do estado de Goiás 
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CAPÍTULO I  

Capítulo introdutório  

1. INTRODUÇÃO GERAL 

Ter água disponível não certifica que a mesma esteja adequada para consumo. Logo, é preciso 

garantir o acesso a água de forma segura. Nos domicílios rurais o acesso à água pode ocorrer 

por meio de canalização no interior da residência, por pontos de abastecimento de água 

localizados apenas no lote ou quintal ou ainda a 30 minutos de distância, o que demanda, 

neste último, longas caminhadas para que a família possa fazer a coleta de água.  

Normalmente, a necessidade de deslocamento para coleta de água e a falta de abastecimento 

com canalização interna são associadas, segundo a literatura, a inúmeros prejuízos que 

atingem principalmente às comunidades rurais e de baixa renda, o que leva essas famílias 

tendem a se apresentarem em situação de maior vulnerabilidade quanto aos impactos de sua 

ausência, sujeitando-se a diversos prejuízos de ordem sanitária na saúde e na higiene 

(SHAHEED et al. 2014), no desenvolvimento de atividades econômicas (RAO & MIN, 2018) 

e custos adicionais de tempo (AROUNA & DABBERT, 2012). 

Em contrapartida, quando se tem uma infraestrutura de canalização interna implantada 

adequadamente há interferência positiva diversos aspectos: na economia de tempo que pode 

ser destinada à outras atividades, tais como as educacionais e de lazer 

(MAHASUWEERACHAI & PANGJAI, 2018), e também, no bem-estar e na saúde das 

populações rurais (GAISIE, POKU-BOANSI & ADARKWA, 2018), principalmente se além 

do acesso lhes forem garantido uma água de qualidade para o consumo. 

Assim sendo, o presente trabalho busca entender como as condições de acesso à água estão 

relacionadas às vidas das famílias em comunidades rurais e de baixa renda no mundo, e, no 

Brasil, especificamente, em relação às comunidades rurais do estado de Goiás, cujo escopo 

visa avaliar como a presença de canalização interna de água nos domicílios pode afetar a 

saúde e higiene da população. 
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2. PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

Levando em consideração que o acesso ao ponto de abastecimento de água pode influenciar 

positivamente no consumo de água para higiene, na redução do risco de doenças e na 

qualidade de vida de uma população, considera-se que a canalização de água no interior das 

residências proporcione uma situação favorável para a população. 

No entanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo Internacional de Emergência 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), apontam que no ano de 2010, somente 11% 

dos residentes em países subdesenvolvidos eram abastecidos por canalização interna de água, 

e destes, somente 3% correspondia a populações rurais. Assim, pesquisas dedicadas a esse 

tema são de suma importância principalmente para as áreas rurais, onde as famílias se 

encontram em situação de vulnerabilidade, que permitam entender o cenário do abastecimento 

de água nessas áreas e possam servir de subsídio para intervenções que visem melhorar as 

condições de vida dessas populações. 

3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL 

Determinar como as condições de acesso à água podem influenciar na vida das populações 

rurais e de baixa renda. 

3.2. ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos são: 

a) Realizar uma revisão sistemática da literatura, relacionando os efeitos das diferentes 

condições de acessibilidade à água potável em populações rurais e de baixa renda; 

b) Verificar a existência da canalização interna de água nos domicílios em comunidades 

rurais e tradicionais do estado de Goiás; 

c) Avaliar a influência da existência da canalização interna na frequência de lavagem das 

mãos das famílias das comunidades rurais e tradicionais do estado de Goiás; 
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d) Avaliar a influência da existência da canalização interna na ocorrência de diarreia nas 

famílias das comunidades rurais e tradicionais do estado de Goiás. 
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CAPÍTULO II  

Níveis de acesso a água e os impactos gerais na qualidade de vida: 

uma revisão sistemática 

Anne Karoline Lima Monte¹, Brunna Eduarda Marques da Fonseca² 

1Discente de Engenharia Ambiental e Sanitária 

Universidade Federal de Goiás - Escola de Engenharia Civil e Ambiental 

e-mail: annekaroline@discente.ufg.br 

2Discente de Engenharia Ambiental e Sanitária 

Universidade Federal de Goiás - Escola de Engenharia Civil e Ambiental 

e-mail: brunna.eduarda@discente.ufg.br 

Resumo. Os níveis de acessibilidade à água potável de fontes melhoradas são responsáveis 

pela geração de inúmeros benefícios à saúde, qualidade de vida e economia. Desta forma, este 

trabalho tem como objetivo realizar um levantamento das literaturas existentes que 

relacionam os efeitos das diferentes condições de acessibilidade à água potável, em 

populações rurais e de baixa renda. Para tal, realizou-se uma revisão sistemática e análises 

estáticas descritivas. A pesquisa identificou um total de 235 artigos, sendo 45 artigos 

relevantes para a pesquisa. Desses 71,7% relacionaram o efeito do acesso a água com 

questões de saúde e higiene, 47,8% com qualidade da água, 22,2% com intermitência e 

escassez de água, 61,1% com economia de tempo e 33,3% abordam os custos de um 

abastecimento de água seguro. Pode-se concluir que os tipos de abastecimento exercem 

grande influência sobre a saúde e higiene e estão associados a doenças diarreicas, desnutrição 

e dores físicas decorrentes do transporte de água. Além disso, um ponto de água mais próximo 

da família promove melhores condições econômicas, bem como uma economia de tempo, 

que, desta forma, pode ser destinado a outras tarefas como educação e cuidados com a saúde e 

higiene, em especial por mulheres e crianças. Apesar de significar influências positivas, um 

grande fator limitante ainda se faz presente nas instalações de melhores fontes de água: o 

custo. Ele atinge, principalmente, as famílias rurais, que menos têm acesso aos serviços de 

abastecimento de água, tornando-as ainda mais vulneráveis. Essa revisão sistemática da 

literatura permitiu estabelecer e compreender relações entre os diferentes níveis de acesso à 

água e as condições de vida das populações rurais e de baixa renda. 

Palavras-chave: Acesso à Água. Acessibilidade. Saneamento Rural. Higiene. Saúde. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 28 de julho de 2010, com a edição da Resolução 64/292, a Assembleia Geral das Nações 

Unidas reconheceu, explicitamente, o direito humano à água e ao saneamento (UNITED 

NATIONS, 2014), visando garantir os direitos da população, quando que países membros da 

Organização das Nações Unidas (ONU) assumiram objetivos para a contemplação de um 

maior número de pessoas com acesso à água e saneamento. 

Dentre as metas estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), a Meta 

7c, visa reduzir pela metade, até 2015, a dimensão da população sem acesso sustentável à 

água potável segura. O monitoramento concernente aos avanços nos serviços de água, 

esgotamento sanitário e higiene, foi realizado pelo programa Joint Monitoring Programme for 

Water Supply and Sanitation (JMP) da Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo 

Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), do qual 

constatou-se que o objetivo da Meta 7c havia sido alcançado em 2010, de acordo com World 

Health Statistics (WHS, 2015). 

Após 2015, o JMP se tornou responsável por monitorar o progresso das metas do Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 2030. No último programa JMP, em 2018, foram 

aplicadas métricas para avaliação dos níveis dos serviços de água, que levam em 

consideração, as condições de acesso à água, à disponibilidade e a qualidade. Conforme 

apresentado pelo JMP (UNICEF/WHO, 2018a, p. 7) existem dois tipos de serviços de água 

potável, um é classificado como “básico”, quando a acessibilidade à água ocorre através de 

um ponto de abastecimento com intervalo de coleta, dentro de 30 minutos, e o outro é 

classificado como “gerenciado de forma segura”, quando a água potável provém de uma fonte 

de água melhorada (segura) localizada “no local”, além de estar disponível quando necessária 

e livre de contaminação. 

O abastecimento de água ocorre “no local” quando a água é coletada em um ponto situado 

dentro da residência, lote ou quintal (UNICEF/WHO, 2018a, p.10), ainda segundo o 

UNICEF/WHO (2018a), a classificação “dentro de 30 minutos”, é aquela que demanda 30 

minutos para a coleta da água, isso incluindo o tempo necessário para cada viagem de ida e 

volta (da residência até o ponto de coleta), a eventual ocorrência de filas, o preenchimento dos 
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recipientes e o retorno à residência. Tais condições de acessibilidade à água potável são 

responsáveis pela geração de benefícios à saúde e bem-estar humanos, que aumentam quanto 

mais altos forem os níveis de acesso. 

Dentre tais benefícios, destaca-se que uma população com fornecimento de água mais 

próximo de seu domicílio ou no local, obtém economia de tempo e diminuição de trabalho 

árduo (CAIRNCROSS & VALDMANIS, 2006), sem mencionar os benefícios econômicos 

(HUTTON, HALLER & BARTRAM, 2007) e maior acesso à educação. 

Segundo o estudo de San Miguel (2018), meninas e mulheres mexicanas são impedidas de ter 

rotinas normais ou de frequentar a escola devido à necessidade de buscar água em razão da 

perda de tempo que a tarefa implica. Além disso, os maiores níveis de acessibilidade de água 

potável estão intimamente relacionados às melhores condições de cuidados com a higiene e, 

consequente, com a redução de doenças transmitidas pela água. 

Estudos como de White, Bradley & White (2002) sobre o uso doméstico de água na África 

Oriental revelaram que há uma redução no índice de doenças diarreicas quando há maior 

acessibilidade à água. 

Em contrapartida, quanto maior a distância até o ponto de coleta de água, maiores são os 

prejuízos humanos. Wang & Hunter (2010) e Subaiya & Cairncross (2011), a partir de uma 

revisão sistemática, verificaram que o aumento da distância até a fonte de água estava 

significativamente associado ao aumento do risco de doença diarreica. Essa influência foi 

constatada também por Pickering & Davis (2012), que através de uma análise de dados de 

pesquisas domiciliares de 26 países africanos, descobriu-se que uma redução de 15 minutos 

no tempo de ida até a fonte de água acarretaria na redução de 41% na prevalência de diarreia, 

e, consequentemente, uma redução relativa de 11% na mortalidade infantil de menores de 

cinco anos. 

Ainda que haja influência direta dos diferentes níveis de acesso à água no domicílio na saúde 

e no bem-estar das famílias, o relatório do JMP (UNICEF/WHO, 2019) mostra que existe 

uma grande desigualdade na acessibilidade, disponibilidade e qualidade nos serviços básicos 

de água potável. A quantidade de famílias que não têm acesso a serviços básicos de água 
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potável ou serviços de água gerenciados de forma segura é ainda mais deficitária em países 

subdesenvolvidos e nas áreas rurais. 

Conforme dados do JMP em 2017, oito em cada dez pessoas que ainda não tinham serviços 

básicos viviam em áreas rurais e quase metade vivia em países menos desenvolvidos 

(UNICEF/WHO, 2019). Em relação ao atendimento pelos serviços de água potável 

gerenciados de forma segura, eles variam significativamente entre as regiões, de acordo com 

UNICEF/WHO (2019), enquanto 95% da Europa e América do Norte possuía cobertura 

desses serviços no ano de 2017, esse benefício era experimentado por apenas 24% da África 

Subsaariana. 

Quanto ao nível de acesso à água, UNICEF/WHO (2012, p. 28) revelou que embora 54% da 

população global usasse água encanada nas instalações em 2010, essa era uma conveniência 

desfrutada por apenas 11% das pessoas que vivem em países menos desenvolvidos e 3% de 

suas populações rurais. No ano de 2015, segundo UNICEF/WHO (2015, p.9), 93% da 

população rural ainda usava águas superficiais para abastecimento sem tratamento (fonte não 

melhorada), ingerindo, por tanto, água sem garantia de potabilidade e estando sujeita a 

prejuízos à saúde e ao bem-estar humanos. 

Em relação às condições de higiene, o relatório do JMP (UNICEF/WHO, 2019) destaca que 3 

bilhões de pessoas careciam de instalações básicas de lavagem das mãos com água e sabão em 

casa, em 2017, e que aproximadamente 75% da população total dos países menos 

desenvolvidos não tinham instalações básicas de lavagem das mãos, prejudicando, portanto, 

as ações de higiene e promoção da saúde em áreas mais carentes. Outrossim, destaca-se que, 

segundo a UNICEF (2019) todos os anos, 297 mil crianças menores de 5 anos morrem devido 

à diarreia associada aos quadros de consumo de água não potável, esgotamento sanitário e 

higiene inadequados. 

Tendo em vista que muitas famílias ainda não têm fontes de água localizadas no interior de 

suas residências, principalmente em áreas rurais, é imprescindível que haja estudos que 

sirvam de subsídio para elaboração de projetos de infraestrutura e políticas públicas que visem 

reduzir este déficit, como diagnósticos da presença ou ausência de canalização interna nessas 

áreas. Além disso, é fundamental entender como se dá a relação entre a canalização interna e 
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os seus possíveis efeitos na vida humana para, justamente, mensurar os reais prejuízos 

decorrentes de sua ausência. 

Da necessidade de entender esta relação, estudos sistemáticos sobre canalização interna de 

água e suas consequências devem ser realizados, pois assim é possível obter informações de 

como a presença ou ausência de canalização interna estão afetando a vida das populações 

rurais no mundo. 

Assim sendo, considerando os benefícios decorrentes do melhor acesso à água, devido às 

condignas canalizações internas de água, e, sabendo que há um déficit significativo nesse 

acesso principalmente em áreas rurais, este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão 

sistemática da literatura correlata, relacionando os efeitos das diferentes condições de 

acessibilidade à água potável em populações rurais e de baixa renda. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido aplicando-se a metodologia de revisão sistemática, 

fundamentado nos estudos de Snyder (2019) e Conforto, Amaral & Silva (2011). O objetivo 

de uma revisão sistemática é identificar todas as evidências empíricas que se enquadram nos 

critérios de inclusão pré-especificados para responder a uma determinada questão de pesquisa 

ou hipótese (SNYDER, 2019, p. 334). 

Assim, foi realizada uma busca de artigos que estivessem relacionados com as condições de 

acessibilidade ao abastecimento de água em comunidades rurais “dentro de 30 minutos” ou 

“no local”, conforme apresentado pelo JMP da UNICEF/WHO (2018a). 

Para as buscas por publicações técnico-científicas utilizou-se o Portal de Periódicos, da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal e Nível Superior (CAPES), aplicando a base 

Scopus para a consulta, uma vez que segundo o site da Elsevier (2021) a base Scopus é o 

maior banco de dados de resumos e citações da literatura com revisão por pares: revistas 

científicas, livros, processos de congressos e publicações do setor. Além disso, a base oferece 

um panorama abrangente da produção de pesquisas do mundo nas áreas de ciência, 

tecnologia, medicina, ciências sociais, artes e humanidades. 
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Primeiramente, a busca foi realizada a partir de palavras-chave definidas, sendo “água 

encanada” e “acessibilidade”, e seus correspondentes em inglês: “Piped water” and 

“accessibility”, uma vez que representam todos os temas retratados no objetivo. 

Baseando-se na leitura dos artigos obtidos com essa palavra-chave foi possível incluir outras 

palavras-chave, direcionando-as para um tema que pudesse ser abordado para atingir o 

objetivo do presente artigo. Na Figura 1 é possível visualizar todas as combinações de 

palavras-chave utilizadas na presente pesquisa e a quantidade de artigos encontrada, 

totalizando 45 artigos. 

Figura 1 - Fluxograma das combinações das palavras-chave definidas para a busca. 
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Fonte: Elaborada pelas autoras. 

O período escolhido para realizar a pesquisa foi de 10 anos, correspondente ao período de 

2011 a 2020, a fim de obter uma amostra de artigos significativa e recente. Contudo para o 

ano de 2011 não foi encontrado nenhum artigo publicado de relevância para o tema tratado, 

ou seja, que abordasse pelo menos um tema relacionado aos impactos das condições de acesso 
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à água na vida das populações rurais. Portanto, a série temporal de busca por trabalhos 

técnicos-científicos foi delimitada para os anos de 2012 a 2020. 

A busca dos artigos foi feita conforme mostrado na Figura 2. 

Figura 2 – Fluxograma da seleção dos artigos da revisão 
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Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Como observado na Figura 2 a leitura dos artigos foi realizada em três etapas. A primeira 

fase, com as diferentes palavras-chave, foi baseada na leitura dos títulos e do resumo e 

excluiu-se os artigos repetidos. Dos trabalhos selecionados, na segunda etapa, foi feita a 

leitura da introdução e da conclusão, filtrando aqueles que continham informações relevantes 

ao tema da busca. Posteriormente, foi realizada a leitura do conteúdo dos artigos resultantes 

da segunda etapa integralmente, excluindo aqueles que não eram adequados ao tema, bem 

como aqueles que não abordavam aspectos relacionados à presença ou ausência de 

canalização de água no domicílio, no lote ou a 30 minutos de distância para a coleta. 

Dos artigos selecionados foram coletados os seguintes metadados: título, objetivos, 

metodologia, área de estudo, país da pesquisa, autores e ano. Também foi feita a verificação 
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das diferentes relações estabelecidas pelos autores entre diferentes condições de 

acessibilidade e assuntos afins ao objetivo do presente estudo como higiene e saúde, bem-

estar, qualidade da água, índices, conveniência e economia de tempo, custo (tarifa e preço), 

variabilidade sazonal/disponibilidade, atitudes e intenções em relação ao armazenamento, à 

conservação e ao consumo da água. 

Nos artigos também foram observadas as metodologias empregadas para a análise dos 

resultados, classificando-as quanto sua natureza em qualitativas, quantitativas ou quali-

quantitativas e verificando se foram utilizados dados primários ou secundários. Um panorama 

das metodologias pode ser visto na tabela do Apêndice A, nele também estão contidas a área 

de estudo dos trabalhos. 

Para uma melhor organização dos dados que serviram de base para os resultados deste artigo, 

foi elaborado um quadro. Os temas que apareceram com menos frequência foram 

incorporados a outros temas caso tivessem um papel condicionante, por exemplo, atitudes e 

intenções em relação ao armazenamento estão intimamente ligados à qualidade da água e à 

promoção de saúde e higiene, tornando-se um fator explicativo para estes últimos. 

Desta forma, dos temas relacionados à existência ou ausência de canalização interna no 

âmbito rural, foram extraídas informações relevantes sobre condições de saúde e hábitos de 

higiene da população residente áreas rurais, e também sobre a influência na qualidade da água 

consumida, conveniência de se ter um abastecimento melhorado para economia de tempo, e 

como a intermitência e escassez da água podem afetar a qualidade da água e a saúde de quem 

consome, ainda que haja canalização interna. 

Nos resultados, os dados coletados nos artigos (ano, natureza metodológica e temas 

abordados) foram representados por meio de estatística descritiva. Um quadro contendo a 

indicação dos temas observados em cada artigo é apresentada no Apêndice B. 

As metodologias observadas nos artigos bem como os temas de relevância selecionados 

servirão de base para a análise dos dados que serão apresentados no Capítulo III, no qual será 

realizado um estudo da presença de canalização interna em comunidades rurais do estado de 

Goiás e verificar sua relação com a vida das populações que ali residem. 
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3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

A pesquisa identificou um total de 235 artigos na primeira etapa. Este número foi reduzido 

para 102 com a leitura da introdução e conclusão na etapa seguinte e, por fim, permaneceram 

somente 45 artigos relevantes para discutir os assuntos pertinentes ao objetivo do presente 

trabalho, correspondentes aos diferentes anos de publicação da busca, conforme distribuição 

apresentada na Figura 3. 

Figura 3 - Distribuição por ano de publicação dos artigos encontrados na pesquisa referente ao recorte temporal 

de 2012 a 2020 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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Nem todas as fontes de dados utilizadas nos estudos foram obtidas pelos autores, 40,00% dos 

artigos tiveram seus resultados baseados em dados secundários, dos quais 13,33% foram 

frutos de revisões bibliográficas para coleta de dados e análises exclusivamente qualitativas, 

enquanto 26,67% foram resultantes ainda da observação e da comparação estatística de dados 

quantitativos secundários consultados em pesquisas nacionais ou regionais. Essas 

metodologias com suas respectivas porcentagens podem ser observadas na Figura 4. 

Figura 4 - Metodologias utilizadas nos artigos selecionados. 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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Figura 5- Quantificação dos temas pesquisados nos artigos avaliados no presente trabalho. 

 

Nota: um mesmo artigo pode ser enquadrado em mais de um tema pesquisado. 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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ponto de coleta de água é do domicílio, maiores são o consumo de água para higiene, o que 

mostra que as condições de higiene estão intimamente associadas ao local da coleta de água. 

Além de terem melhores hábitos de higiene, famílias com canalização de água podem ser 

consideradas em melhor condição de saúde, quando comparadas a outros tipos de 

abastecimento, conforme apresentado por Tantoh & Mckay (2020), ao dizer que as famílias 

que precisam se deslocar até uma fonte de água, estão mais susceptíveis a problemas de 

saúde. Essa mesma lógica foi corroborada ainda por Shaheed et al. (2014) e Gaisie, Poku-

Boansi & Adarkwa (2018). Para Geere & Cortobius (2017), o transporte regular de água não 

está só relacionado à prejuízos na saúde, mas também pode causar desigualdades na 

segurança da água e nos meios de subsistência, uma vez que indivíduos mais frágeis como os 

mais velhos irão ter menos capacidade de acessar e transportar água. 

A doenças mais comumente associada a instalações deficitárias de água, e também, às más 

práticas de higiene são as diarreicas. Khabo-Mmekoa & Momba (2019), constataram em seu 

estudo índices elevados de doenças diarreicas em domicílios rurais sem encanamento de água 

dentro de casa, enquanto na área urbana, que possuía 100% dos domicílios tendo acesso a 

água encanada dentro de casa, não houve nenhum episódio diarreico. O estudo de Bizuneh et 

al. (2017), ainda traz a informação de que a quantidade de água e a proximidade com os 

pontos de coleta de água, se mostraram mais importantes para a redução de doenças diarreicas 

do que a qualidade da água consumida pelas pessoas. Neste estudo, nos locais onde a água era 

entregue às famílias em barris de plástico puxados por carroças, caracterizando uma obtenção 

de água mais trabalhosa, verificou-se que a probabilidade de diarreia entre as crianças dobrou.  

Na literatura há ainda outras doenças relacionadas à ausência de canalização no domicílio. 

Torlesse et al. (2016) relatam que deficiência das instalações e das práticas de higiene afetam 

diretamente o estado nutricional da família e Bbaale (2014) afirma que a desnutrição de 

crianças é consideravelmente reduzida quando há pontos de coleta de água nos domicílios em 

comparação com outras fontes de água. Outro efeito adverso à saúde é a dor na coluna 

conforme apresentado por Graham, Hirai & Kim (2016), uma vez que na falta canalização 

interna de água ou no lote, resultam na necessidade de transporte de água e esforço físico. 

Para muitos autores, o déficit nas práticas de higiene pode ser oriundo da falta de 

infraestrutura destinada à lavagem das mãos. Esta, por sua vez, é frequentemente dificultada e 
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até mesmo inviabilizada pela ausência de fontes consistentes de água, como a presença de 

água canalizada no local, como afirmam Bizuneh et al. (2017), Kayser et al. (2013) e Jenkins 

et al. (2013). Ou seja, a ausência de pontos de coleta de água mais próximos, como água 

canalizada na residência, no lote ou no quintal, dificulta a instalação de aparelhos de lavagem 

das mãos, o que pode acarretar em nenhuma ou pouca frequência na prática de higiene. Além 

disso, mesmo na ausência de canalização de água, Admasie & Debbeb (2016), observaram 

que em um ambiente onde a maioria das pessoas armazenava sua água potável, mas tinham 

instalações para lavar as mãos disponíveis para quase todas as famílias, todas elas lavaram as 

mãos após uma ida ao banheiro 

Assim sendo, autores como Ravindra, Mor & Pinnaka (2019) e Roberts et al. (2012), 

defendem que práticas como a lavagem das mãos podem minimizar as doenças transmitidas 

pela água. Além disso, lavar as mãos com água e sabão está entre as intervenções mais 

econômicas para reduzir a transmissão de doenças e foi identificada como a principal 

prioridade para monitoramento de higiene e para o cumprimento das metas do ODS 

(UNICEF/WHO, 2018b). 

Além da disponibilidade de suporte para lavagem das mãos, Soboksa et al. (2020), afirmam 

que fatores como a proximidade do suporte às latrinas são importantes, visto que as chances 

de exposição à diarreia infantil foram 1,72 vezes maiores na ausência de instalações para lavar 

as mãos perto da latrina em comparação com a situação em que há sua presença. Estes autores 

também verificaram que a diarreia infantil entre crianças ou cuidadores que não usaram sabão 

para lavar as mãos foi 2,89 vezes maior do que crianças ou cuidadores que usaram sabão 

durante a lavagem das mãos. 

3.2. QUALIDADE DA ÁGUA 

As condições de acesso à água, bem como uma fonte de água no interior da residência, podem 

influenciar significativamente não só no consumo de água para fins de higiene, mas também 

para garantir a integridade e qualidade da água a ser utilizada pelas famílias. A porcentagem 

de artigos encontrados que foi possível extrair informações que relacionassem a qualidade da 

água com algum dos tipos de abastecimento de interesse do presente artigo foi de 47,8%. 
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A falta de pontos de coleta da água no lote ou no interior da residência resulta em um 

armazenamento da água com maior frequência o que pode acarretar na contaminação da 

mesma, uma vez que, segundo Shaheed et al. (2014) o armazenamento ocorre continuamente 

em recipientes abertos, onde pode ser exposta a mãos, utensílios e insetos contaminados com 

fezes. Em vários estudos, práticas de armazenamento e manuseio de água inseguras têm sido 

associadas a contagens elevadas de bactérias “indicadoras de fezes” na água coletada, assim 

observa-se que existe uma relação estreita entre higiene, segurança hídrica e saúde. 

Além disso, segundo Shaheed et al. (2014), de forma geral, presume-se que se a água 

consumida por uma família for canalizada, esta será de melhor qualidade microbiológica do 

que pontos de coleta de água não canalizados, como água superficial, não tratada. Logo, tem-

se que pontos de consumos canalizados no perímetro do domicílio serão confiáveis o 

suficiente, eliminando, assim, a necessidade de armazenamento de água.  

Em contrapartida, Augier, Dovis & Lai-Tong (2016) e Ravindra, Mor & Pinnaka (2019) 

observaram, a partir de um estudo de revisão, que a melhoria do acesso à água não garante a 

introdução de água potável. Isso decorre, segundo Lester e Rhiney (2018), da ferrugem e 

vazamentos em canos que podem levar à contaminação da água tratada canalizada nas 

instalações e, nas comunidades rurais, esse tipo de contaminação não é resolvida 

imediatamente devido à distância dos núcleos urbanos e falta de análise constante da água. A 

falta de monitoramento e análise de qualidade da água em zonas rurais, assim como em 

pequenas cidades, de acordo com Wright et al. (2014) decorre, geralmente, das distâncias das 

instalações laboratoriais, que geralmente ficam em centros urbanos.  

Nas comunidades rurais com água encanada esse monitoramento da qualidade deve ser 

realizado com frequência, pois a percepção sobre a água potável é um determinante crucial da 

aceitação da água pública pela comunidade. Segundo Long et al. (2018) garantir o acesso à 

água potável pode não aumentar o consumo de água se houver percepções negativas sobre a 

segurança ou sabor da água da torneira.  

Gawel e Bretschneider (2017), observaram que, com obstáculo qualitativo de acesso se a água 

disponível não tiver propriedades adequadas para o uso pretendido, os próprios membros da 

família têm de tomar medidas para melhorar a qualidade. Isso pode ser obtido por fervura ou 

outro tratamento, portanto, mesmo que o ponto de coleta da água encontra-se no lote, dentro 
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da residência ou a 30 minutos de distância deve-se realizar um tratamento antecedente ao 

consumo. 

Segundo Torlesse et al. (2016) a água doméstica é considerada "tratada" se a família informar 

que foi fervida, branqueada, filtrada ou desinfecção solar. Desta forma, é importância que os 

indivíduos sejam informados sobre as várias técnicas e processos disponíveis para o 

tratamento e armazenamento seguro da água (RAVINDRA, MOR & PINNAKA, 2019). 

3.3. INTERMITÊNCIA E ESCASSEZ DE ÁGUA 

A contaminação decorrente do armazenamento de água está relacionada em muitos artigos às 

interrupções no abastecimento e questões de sazonalidade, ainda que tenha canalizações 

internas ou no lote. Além disso, ainda que se tenha um ponto de coleta de água mais próximo 

do local de consumo, muitas vezes, problemas de intermitência e escassez podem não garantir 

um acesso seguro à água. O percentual de artigos que discutem sobre a intermitência e 

escassez de água no abastecimento foi de 22,2%. 

A não continuidade no abastecimento de água pode influenciar negativamente na plantação de 

hortas e na higiene da família, como observado no estudo dos autores Fan et al. (2013) que as 

comunidades com abastecimento contínuo de água canalizada exibiram uso mais frequente de 

água para higiene pessoal, aparelhos de água (máquina de lavar e aquecedor solar), e hortas 

do que as comunidades com abastecimento de água canalizada intermitente ou acesso público 

à torneira, o que demonstra que mesmo com a canalização interna se o abastecimento não for 

continuo pode haver prejuízos as famílias. Outros autores, como Onarheim, Iversen & Bloom 

(2016) também afirmam que a escassez de água proporciona uma baixa produtividade no 

trabalho, menor escolaridade e leva à pobreza. 

Com relação à saúde, o trabalho de Shah et al. (2012), traz numerosos estudos que relacionam 

surtos de cólera e outras doenças transmitidas pela água a interrupções no abastecimento de 

água canalizada. Tal fato decorre dos prejuízos às práticas de higiene e de contaminação da 

água armazenada inadequadamente, que propiciam a aquisição e transmissão de doenças 

conforme explicitado no tópico 3.1. Saúde e Higiene. De acordo com o estudo nas áreas rurais 

da Índia de Ravindra, Mor & Pinnaka (2019) devido ao abastecimento intermitente de água, 
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as comunidades armazenam água por muitas horas ou mesmo por dias, o que aumenta a 

probabilidade de contaminação pela água, apesar de terem um abastecimento de água potável. 

Em muitas famílias as mulheres desempenham o papel de administradoras do lar e dos 

trabalhos domésticos, e o mesmo ocorre com as atividades relacionadas à água. Em situações 

de escassez de água é comum que as mulheres, de acordo com Magesa & Pauline (2019), 

passem a desenvolver as atividades sozinhas, sem auxílio de outros membros da família, para, 

desta forma, otimizar os gastos e reduzirem a frequência da coleta de água. Em contrapartida, 

a escassez de água acarreta na sobrecarga sobre as mulheres e meninas da família, que podiam 

estar desenvolvendo outras atividades que não a coleta de água. 

3.4. CONVENIENCIA AO ACESSO À ÁGUA PARA ECONOMIA DE 

TEMPO  

Para muitas famílias, a comodidade de se obter água mais próximo de casa é mais 

significativa do que benefícios relacionados à saúde. Essa relação positiva entre canalização 

interna e a conveniência ao acesso à água foi encontrada em 61,10% dos artigos encontrados.  

Quando não existe ponto de coleta de água para abastecimento a uma distância menor que 30 

minutos, a procura por água de impõe custos adicionais de tempo e esforço físico às famílias, 

fato discutido por Arouna & Dabbert (2012) e reafirmado por Mahasuweerachai & Pangjai 

(2018) em um estudo no Camboja, que relataram que as famílias sem canalização de água 

dependem principalmente de água de fontes públicas, como lagos, lagoas públicas e riachos, o 

que lhes custa uma perda significativa de tempo na coleta de água para uso doméstico. Isso 

significa que para essas famílias não há opção da coleta de água em pontos mais próximos do 

domicílio, entretanto, mesmo em um cenário em que há pontos de abastecimentos de melhor 

qualidade, as famílias acabam optando por coletar água de qualidade duvidosa por estar 

localizada mais próximo.  

Isso é o que mostra o estudo de Tantoh & Mckay (2020), para zonas rurais de Camarões, na 

África Central, nas quais as longas distâncias e o tempo gasto fizeram com que algumas 

famílias optassem por coletar água de córregos e nascentes próximos, apesar da insegurança 

na qualidade da água, para, assim, poder destinar o tempo a outras tarefas. O mesmo autor 
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relatou ainda que o tempo gasto na coleta de água pode ser responsável pela variação de 

consumo entre diferentes pontos de coleta de água.  

Além da possibilidade de consumo de água de qualidade deteriorada, segundo os estudos 

encontrados, a falta de água canalizada nas residências tem uma grande influência sobre o 

membro da família que irá realizar a coleta, principalmente as mulheres e crianças, visto que 

no trabalho de Shaheed et al. (2014), encontrou-se que na maioria dos países, o fardo da 

coleta de água é principalmente suportado por elas. Com isso, mulheres e crianças, tornam-se 

sujeitas à perda de produtividade familiar e à redução da frequência escolar, e, em relação a 

esse grupo específico, quando a água tem que ser transportada por longas distâncias, elas 

ficam mais expostas ao risco de assédio sexual durante a caminhada (GEERE, HUNTER & 

JAGALS, 2010; AUGIER, DOVIS & LAI-TONG, 2016,). 

Ademais, as condições de acesso à água podem gerar a oportunidade dos membros das 

famílias de desempenharem atividades econômicas, como demonstrado no estudo de 

Suparman, Folmer & Henk (2016), na área urbana e rural da Indonésia, nas quais encontrou 

um aumento na renda das famílias pela presença de ligações de água encanada, as 

disparidades entre ricos e pobres pode ser reduzida significativamente. 

Assim, o trabalho excessivo de coletar água, para Rao & Min (2018), apresenta-se debilitante 

e prejudicial às atividades lucrativas, fato que acaba comprometendo a prosperidade das 

famílias pobres, que dependem muito do tempo que seus membros dispõem para o trabalho 

formal e informal (GEERE & CORTOBIUS, 2017). A forma como o abastecimento no 

perímetro da residência influencia positivamente na renda familiar pode ser claramente 

observado no trabalho de Rautanen, Van Koppen & Wagle (2014). 

Em uma discussão com 32 representantes de 12 sistemas de abastecimento de água 

potável em maio de 2013, todos afirmaram que costumavam demorar mais de meia 

hora para buscar água e que nenhum deles tinha uma horta. Já, com o novo fluxo de 

gravidade da água encanada perto de suas casas, todos tinham jardins e dos 

entrevistados 6 responderam que aumentaram o número de seus animais depois de 

ter água encanada próximo a residência (RAUTANEN, VAN KOPPEN & WAGLE, 

2014).  
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Nota-se então, que o aumento da produção domiciliar está intimamente relacionado com o 

nível de acesso à água, ou seja, quanto mais próximo ao ponto de coleta de água está, 

melhores são as condições de desenvolverem atividades produtivas, que por sua vez agregam 

renda econômica pela venda da produção agrícola. Além disso, é de se esperar que com o 

aumento na oferta dos produtos alimentícios há melhores condições nutricionais para as 

famílias, elevando a disposição para o trabalho e desempenho de atividades. 

3.5. CUSTO DE UM ABASTECIMENTO DE ÁGUA MELHORADO E 

DISPOSIÇÃO A PAGAR (DAP) 

A renda familiar pode influenciar no tipo de abastecimento por conta dos custos que 

envolvem possuir água de um ponto localizado no lote. Dos artigos selecionados foram 

observados que 33,3% trataram sobre a influência do custo envolvido nos diferentes tipos de 

abastecimento e como ele afeta as diferentes parcelas da sociedade.  

Ainda que não usufruídos por todos, o desejo da população e sua disposição a pagar por água 

mais próxima de casa com pontos de consumo privados de água é um assunto abordado em 

alguns dos artigos que serão estudados nesse tópico, que mostram uma significativa vontade 

por parte da população em ter melhores condições de acesso à água. 

A riqueza neste caso se mostra como um fator determinante para o acesso à uma instalação 

interna de abastecimento de água, ela é apontada por Arouna & Dabber (2012) como decisiva 

na disposição a pagar, indicando que as famílias mais ricas pagariam mais pelo abastecimento 

de água do que as famílias pobres. Desta forma, quanto maior o poder econômico maior é a 

quantia oferecida para melhorias no abastecimento de água e, portanto, maiores são os 

benefícios em relação à saúde e qualidade de vida desta parcela da população. 

“A disposição a pagar também está positivamente correlacionada com o nível de melhoria em 

relação às fontes tradicionais de água” conforme explicitado por Arouna & Dabbert (2012) e 

confirmado por Tussupova et al. (2015) ao dizer que: 

Os principais fatores de influência para uma alta ou baixa disposição foram o ponto 

de consumo água existente e o pagamento da taxa de conexão interna de água. Os 

usuários privados de água com furo e poço não têm cobrança e consideram que sua 

água é de boa qualidade. Portanto, eles estavam dispostos a pagar menos. Quem usa 
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fontes públicas, como open source e torneiras públicas, estava disposto a pagar mais 

a cada mês para ter acesso à água encanada, o que é mais cômodo em relação às 

fontes existentes, pois tem que se deslocar, e às vezes pagar para obter água 

(TUSSUPOVA et al. 2015). 

Isso significa que quanto mais fácil o acesso ao ponto de consumo, maiores são os valores que 

a população se propõe a pagar. Contudo, o custo para dispor de canalizações internas é 

apresentado por Gaisie, Poku-Boansi & Adarkwa (2018), como um fator limitante ao acesso à 

água, em especial, para as populações mais pobres, ditando muitas vezes o posicionamento do 

ponto de coleta de água das famílias, seja no domicílio, no lote ou quintal e em fontes 

públicas como em torneiras públicas.  

Os estudos de Garriga & Foguet (2013) e Joshi et al. (2013) defendem que a renda e a riqueza 

da família são importantes preditores do acesso a instalações de água de melhor qualidade, 

assim, o tempo gasto na busca de água diminui consideravelmente quando se tem um melhor 

poder aquisitivo.  

Segundo Garriga & Foguet, (2013) as famílias que possuem uma renda melhor conseguem 

usufruir de água canalizada em suas residências, o que não pode ser celebrado pelos grupos de 

baixa renda, em que alguns, chegam a gastar mais de 30 minutos para coleta de água, podendo 

chegar até duas vezes a mais em comparação com o outro grupo. Neste mesmo sentido, 

Roberts, et al. (2012) e Akinyemi, Mushunje & Fashogbon (2018) afirmam que famílias ricas 

são muito mais propensas a estarem conectados internamente em suas residências a pontos de 

consumo de água. 

Dados da restrição causada pelos custos à disponibilidade de ligações domiciliares de água, 

são mostrados nos trabalhos de Kulinkina et al. (2016) e de Tantoh & Mckay (2020). 

Kulinkina et al. (2016) verificou que a porcentagem de canalizações internas de água variava 

apenas de 1,7% a 4,1% em áreas rurais com mais de 4000 habitantes, em decorrência dos 

altos custos de instalação quando comparado a outras formas de abastecimento, como a que é 

paga conforme o que é usado nos fontanários públicos. Enquanto que, Tantoh & Mckay 

(2020) em seu estudo constataram que de 108 famílias, 71 delas não podiam pagar as taxas 

para ter canalização privada e 54% não podiam contribuir regularmente com a taxa mensal de 

um dólar.  
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O acesso restrito a canalizações internas de água em domicílios pelos altos custos também é 

apresentado por Gaisie, Poku-Boansi & Adarkwa (2018): 

O capital inicial necessário para investir em instalações de infraestrutura interna 

pode parecer inviável para os residentes de baixa renda nessas áreas (assentamentos 

informais), o predomínio das estruturas habitacionais multifamiliares (por exemplo, 

casas compostas) em tais assentamentos em todo o país (Gana) oferece 

oportunidades de compartilhamento de custos para recuperar esses investimentos e 

para a manutenção dos serviços (GAISIE, POKU-BOANSI & ADARKWA, 2018).  

A alternativa exposta para recuperar os custos dos investimentos e também uma maior 

participação da comunidade nos projetos de abastecimento de água rural, são alternativas 

apresentadas por autores como Kulinkina et al. (2016) e Barde (2017) para garantir o 

atendimento por fontes de água melhoradas como água canalizada na residência, no lote ou no 

quintal, existe empecilhos, como a sustentabilidade funcional do sistema de água em 

decorrência da dificuldade de recuperação dos investimentos e ausência de mecanismos de 

financiamento. 

Segundo Misinde (2017), o custo da acessibilidade, atinge ainda outros níveis de 

fornecimento melhores de água que não o abastecimento por canalização interna. O custo de 

cavar e construir um poço no quintal ou terreno, por exemplo, também pode não ser acessível 

para famílias pobres e fontes públicas de água que envolvam alguma taxa de uso podem ser 

uma limitação para famílias pobres que buscam fontes de água gratuitas não seguras, como 

água de poços ou da chuva. Logo, esses preços mais altos a serem pagos pelas conexões dos 

sistemas podem forçar as famílias pobres a retornar a fontes tradicionais alternativas com 

maiores riscos para a saúde pública (AROUNA & DABBER, 2012; SUPARMAN, FOLMER 

& HENK, 2016). 

Apesar de os custos de instalações internas de água serem elevados, eles acabam sendo mais 

vantajosos economicamente que outras fontes de água, em especial para as famílias ricas, 

assim como elucidado por Cherunya, Janezic & Leuchner (2015). As razões para este fato é 

que famílias mais pobres muitas vezes acabam tendo mais gastos para obter água de fontes 

alternativas, devido as taxas mais elevadas que por vezes são pagas para que a água seja 

entregue no domicílio. 
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4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Percebe-se que a maior porcentagem de artigos, 71,7%, relaciona os diferentes níveis de 

acesso à água com higiene/saúde. Logo, as diferentes condições de acesso à água exercem 

grande influência sobre a saúde humana, em decorrência de diversos aspectos, seja pelo 

transporte de substâncias e microrganismos prejudiciais à saúde ou pelas piores condições de 

higiene quando não se tem um ponto de coleta de água mais próximo. 

A segunda maior porcentagem de artigos (61,1%) encontrados trata dos benefícios como 

desenvolvimento econômico da família e a economia de tempo na coleta de água e sua 

aplicação em outras tarefas como educação e cuidados com a saúde e higiene, em especial 

pelas mulheres e crianças, que se mostraram bastante relevantes quando comparadas às 

situações de acesso à água. 

Quando associado a fatores como intermitência, as situações que requerem deslocamento para 

coleta de água podem resultar em prejuízos à qualidade da água e, portanto, a prejuízos à 

saúde humana. Além disso, o distanciamento do ponto de abastecimento de água pode 

comprometer os hábitos de higiene tornando-o difícil e pouco praticado. Contudo, apesar 

desses impactos causados em diversos âmbitos familiares um grande fator limitante ainda se 

faz presente nas instalações de melhores fontes de água, que é o custo. Esse atinge, 

principalmente, as famílias que mais necessitam do serviço tornando-as mais susceptíveis às 

doenças e prejuízos na qualidade de vida. 

Essa revisão sistemática da literatura permitiu estabelecer e compreender as relações entre os 

diferentes níveis de acesso à água (no local e a 30 minutos de distância) e a influência nas 

condições de vida das populações rurais e de baixa renda, como na saúde e higiene, qualidade 

da água consumida, economia de tempo para coleta de água e custo, cumprindo-se, assim, o 

objetivo específico deste trabalho. 

Ademais, observou-se que, em nenhum dos trabalhos a canalização interna foi tratada 

diretamente de forma associada a diversos fatores de influência na qualidade de vida como os 

abordados neste trabalho e ainda que no Brasil não foram identificados estudos desta natureza 

na base de pesquisa utilizada (Scopus).  



 

33                                      Acessibilidade à canalização interna de água em comunidades rurais e tradicionais                              

 

 

A. K. L. MONTE, B. E. M. FONSECA 

 

A partir das conclusões apresentadas, sugere-se que sejam realizados mais estudos que 

analisem a relação direta entre a presença de canalização interna e fatores a ela associados 

como incidência de diarreia, frequência de lavagem das mãos e economia de tempo, nas áreas 

rurais que são menos assistidas e mais vulneráveis economicamente, principalmente nas áreas 

rurais do Brasil, por se tratar de um país subdesenvolvido, que apresenta uma intensa 

desigualdade social. 

Neste sentido, considera-se necessário o subsídio de projetos de infraestrutura e o 

desenvolvimento de políticas públicas nas áreas rurais que apresentam o déficit de 

abastecimento de água no local, que visem reduzir a carência de canalizações internas nos 

domicílios. O investimento do governo, em muitos estudos, se mostra como uma das 

alternativas mais viáveis de se implementar programas e projetos de abastecimento nessas 

áreas mais carentes, principalmente em decorrência das dificuldades de sustentabilidade dos 

sistemas de água rural, em termos de recuperação dos valores investidos. 

Ainda, as áreas rurais, possuem características bastante particulares que devem ser levadas em 

conta para que haja o sucesso dos projetos de fornecimento de água, portanto, eles devem 

sempre contar com a participação da comunidade para que assim, possam atender às reais 

necessidades e condições da população. 
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Resumo. Para que o atendimento do abastecimento de água seja considerado adequado deve-

se observar, dentre outras coisas, a existência da canalização interna, uma vez que, a ausência 

desta infraestrutura pode influenciar negativamente na higiene e na saúde da população. Desta 

forma, este trabalho tem como objetivo verificar a existência da canalização interna de água 

nos domicílios em comunidades rurais e tradicionais do estado de Goiás e avaliar sua 

influência na higiene e na saúde dessa população. Para o desenvolvimento da pesquisa, fez-se 

a avalição da situação do domicílio quanto ao atendimento por canalização interna de água e 

instalações hidrossanitárias, e, a partir disso, foi verificada a relação com a higiene e a saúde 

das famílias rurais por meio de combinações entre as informações levantadas em entrevistas 

realizadas em 113 comunidades rurais e tradicionais do estado de Goiás. O estudo mostrou 

que 97,4% dos domicílios tem canalização interna e 2,6% no lote ou quintal e que 88% possui 

banheiro com lavatório. Com relação aos resultados de higiene, encontrou-se maior 

frequência de lavagem das mãos para os domicílios com canalização interna total ou parcial e 

em domicílios que têm banheiro com lavatório, já quanto a saúde, observou-se que somente a 

presença de banheiro resultou em menores casos de diarreia. Esse estudo cumpriu o papel de 

verificar a situação de acesso por canalização interna de água nas comunidades de Goiás, 

indicando que elas se encontram em situação mais favorável do que as observadas em áreas 

rurais de outras regiões no mundo. A presença de canalização interna e das instalações 

hidrossanitárias se mostraram importantes para promoção das práticas de higiene. Em relação 

à diarreia, evidenciou-se a importância da existência de banheiro para redução dos casos de 

diarreia, e também, que não basta haver somente o amplo acesso à água, é necessário que seja 

garantida a qualidade da água a ser consumida. 

Palavras-chave: Canalização Interna. Comunidades Rurais. Goiás. Diarreia. Higiene. 
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1. INTRODUÇÃO 

O acesso adequado à água é essencial para a vida humana e tem causado preocupação 

principalmente nas áreas rurais e de baixa renda. Conforme dados do JMP (UNICEF/WHO, 

2019), em 2017, oito em cada dez pessoas das áreas rurais no mundo precisavam se deslocar 

mais de 30 minutos (ida e volta) para coletar água e apenas 24% da África Subsaariana 

apresentava água de qualidade para consumo proveniente de fonte melhorada, disponível 

quando necessária e com acesso de dentro da residência, lote ou quintal. 

Quanto às condições de fornecimento de água, as áreas rurais apresentam particularidades 

distintas das áreas urbanas, necessitando de atenção para garantia do consumo de uma água de 

qualidade. Nessas áreas, os sistemas de saneamento básico devem ser compatíveis com as 

características particulares de cada comunidade (SCARATTI & BEZERRA, 2020).  

Devido às singularidades organizacionais e culturais dessas comunidades, Silva (2017, p. 1) 

afirma que nem sempre as soluções coletivas de abastecimento de água são as mais 

adequadas. No Brasil, a exemplo, onde 29,83 milhões de habitantes residem em zonas rurais 

(IBGE, 2010), a maior parte dos domicílios, 37%, é abastecida por poço ou nascente na 

propriedade, 4% é abastecido por cisterna, 31% por outras fontes de água e apenas 28% 

recebe água proveniente de rede de distribuição, conforme apresentado por Silveira (2013, p. 

41). Ou seja, os sistemas de água que abastecem as áreas rurais, são, em sua maioria, 

compostos por soluções alternativas, sem rede de distribuição. 

Quando o abastecimento de água não é por rede de distribuição, o que ocorre em 72% dos 

domicílios rurais no Brasil, não há tratamento público da água e, nestes casos, é importante o 

cuidado no intradomicílio, pois o usuário pode estar sujeito à água com qualidade imprópria, 

seja por meio da fonte de água utilizada ou mesmo por contaminações no trajeto da água 

(SCALIZE, 2020).  

O comprometimento da qualidade da água, conforme definido pelo JMP (UNICEF/WHO, 

2018a, p.7), caracteriza a deficiência do serviço de fornecimento de água potável e seu seguro 

gerenciamento. Segundo o UNICEF/WHO (2018a, p.7), para que o abastecimento seja 
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considerado adequado é necessário que a água potável seja fornecida no local, ou seja, 

captada no lote ou quintal, ou ainda, no interior do domicílio, por meio de canalização interna. 

A canalização interna, por sua vez, é definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (2016, p. 12) como a disponibilidade de água canalizada para pelo menos 

um ou mais cômodos da residência. Desta forma, a água pode estar canalizada, por exemplo, 

para o banheiro, para a cozinha, entre outros. Dos domicílios sem canalização interna de água 

no Brasil, de acordo com PLANSAB (BRASIL, 2013, p. 38), 54,6% estão em áreas rurais, o 

que corresponde a aproximadamente 2,9 milhões de domicílios, e destes, 2,3 milhões não 

apresentam sequer canalização na propriedade ou terreno. Para o estado de Goiás, a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) (IBGE, 2016) revela que o déficit de 

canalização interna na área rural é de 2,6%, o que representa aproximadamente o dobro do 

déficit observado na área urbana, de 1,16%.  

Embora a ausência de canalização interna seja um problema de infraestrutura, seu déficit pode 

causar prejuízos para as famílias das comunidades rurais, tendo em vista que, um 

abastecimento de água precário pode influenciar negativamente na higiene e na saúde da 

população (SHAHEED et al., 2014 e AUGIER, DOVIS & LAI-TONG, 2016), como já 

mostrado no Capítulo II.  

As doenças diarreicas são as mais comumente associadas aos déficits de canalização de água 

no local e às más práticas de higiene, como mostra o estudo de Bizuneh et al. (2017), no qual 

a falta de abastecimento de água acessível, caracterizada por intermitências e pela necessidade 

de armazenamento de água para consumo, exacerbaram a falta de instalações para lavar as 

mãos e, com isso, as crianças tiveram 1.846 vezes mais probabilidade de contrair tais doenças.  

Corroborando o entendimento de Bizuneh et al. (2017), o UNICEF/WHO (2018b) afirma 

ainda que a lavagem das mãos com água e sabão se mostra como uma das intervenções mais 

econômicas para reduzir a transmissão de doenças. A pandemia provocada pela Covid-19 

evidenciou ainda mais a importância desse hábito que é impactado, segundo a literatura, pela 

disponibilidade de canalização interna. 

Ressalta-se que, mesmo com a frequente lavagem das mãos é importante que esse hábito seja 

executado com a utilização de uma água de qualidade, uma vez que a lavagem das mãos 
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quando realizada com água de qualidade imprópria e contaminada por patógenos, acarretaria, 

da mesma forma, no adoecimento do indivíduo.  

Nesse sentido, a proximidade da fonte de água da família, representada pela existência da 

canalização interna de água, da lavagem das mãos e da qualidade da água utilizada para 

consumo e para práticas de higiene, apresentam-se como fatores intimamente relacionados às 

condições favoráveis de saúde de uma população. A contraponto, as comunidades com 

abastecimento precário de água, como as famílias rurais, podem estar em uma situação de 

fragilidade perante o desenvolvimento de hábitos de higiene e promoção de saúde.  

Tendo isto em vista, este trabalho tem como objetivo verificar a existência da canalização 

interna de água nos domicílios em comunidades rurais e tradicionais do estado de Goiás e 

avaliar sua influência na frequência de lavagem das mãos e na ocorrência de diarreia na 

população.  

2. METODOLOGIA  

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo deste trabalho compreende as comunidades rurais e tradicionais do estado de 

Goiás, que fazem parte do Projeto Saneamento e Saúde Ambiental em Comunidades Rurais e 

Tradicionais de Goiás (SanRural), fruto de uma parceria firmada entre a Universidade Federal 

de Goiás (UFG) e a FUNASA. Este projeto visa promover conhecimento acerca das 

condições de saneamento e saúde ambiental nos municípios do estado de Goiás que possuem 

comunidades rurais e tradicionais (SANRURAL, 2018). 

Assim, foram analisados 2.548 domicílios inseridos em 113 comunidades existentes em 43 

municípios de Goiás, divididas em 9 (nove) comunidades ribeirinhas, 62 (sessenta e duas) 

comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Palmares e 42 (quarenta e quatro) 

assentamentos. No Anexo A está representada a quantidade de comunidades por município. 

A Figura 6 apresenta a distribuição espacial das comunidades que foram analisadas neste 

trabalho.  
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Figura 6 - Comunidades rurais e tradicionais do estado de Goiás avaliadas nessa pesquisa 

 

Fonte: Elaborada por Gabrielle Brito do Vale, 2021. 

2.2. COLETA DOS DADOS 

Para este estudo foram utilizados dados coletados e disponibilizados pelo Projeto SanRural. 

Estes consistiram em observação da casa e do quintal e entrevistas, nas quais foram aplicados 

questionários estruturados para o diagnóstico dos domicílios das 113 comunidades. 

Com base nos dados obtidos pelo diagnóstico, fez-se a avaliação da situação dos domicílios 

quanto ao atendimento por canalização interna de água, presença de banheiro dentro e fora da 

residência, informação autorreferida de ocorrência de diarreia nas famílias e frequência de 

lavagem das mãos após o uso do banheiro e antes das refeições com água e sabão. Para isso 

utilizou-se as seguintes perguntas: 

➢ Existe tubulação ou encanamento de água na sua casa? 

➢ Sua casa possui banheiro(s) e onde fica(m)? 
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➢ Lava as mãos após o uso do banheiro? O que usa quando lava? 

➢ Possuem o hábito de lavar as mãos antes das refeições? O que utiliza para lavar as 

mãos? 

➢ No seu domicílio já teve várias pessoas com diarreia ao mesmo tempo? 

2.3. TRATAMENTO DOS DADOS  

Para quantificar a canalização interna de água nos domicílios e verificar a relação com a 

higiene e a saúde das famílias rurais, foram realizadas combinações entre as informações 

levantadas nos questionários. 

A quantificação foi realizada considerando 3 (três) diferentes condições de acesso à água por 

canalização e fazendo combinações (Figura 7), conforme descrito a seguir: 

➢ Domicílio com canalização interna total: disponibilidade de água dentro do domicílio 

e presença de instalações hidrossanitárias, assim, combinou-se total canalização 

interna e com banheiro dentro de casa; 

➢ Domicílio parcialmente atendido por canalização interna: disponibilidade de água 

somente em um cômodo ou presença de instalações hidrossanitárias, combinou-se os 

domicílios com canalização interna e com banheiro fora de casa ou inexistente e 

também os domicílios sem canalização interna com banheiro dentro de casa, 

➢ Sem canalização interna: sem disponibilidade de água e instalações hidrossanitárias 

dentro do domicílio, ou seja, combinou-se os domicílios sem canalização interna e 

sem banheiro. 
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Figura 7 – Combinações das respostas das perguntas selecionadas do questionário 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Como apresentado na Figura 7, para verificar o hábito de higiene em relação à canalização 

interna, foram feitas combinações entre a quantificação da canalização interna (total, parcial e 

sem canalização) e a frequência de lavagem das mãos com água e sabão antes das refeições 

ou após o uso do banheiro, sendo que esta frequência é dividida em três níveis: sempre lava as 

mãos, às vezes lava as mãos e não lava as mãos. Utilizou-se somente informações de lavagem 
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das mãos com água e sabão por essa ser considerada pelo UNICEF/WHO (2018b, p. 14) 

como a principal prioridade para monitoramento de higiene, portanto, as informações de 

lavagem das mãos com água ou algum outro produto de higiene não foram contabilizadas.  

Visto que 93% dos banheiros dos domicílios estudados possuem lavatórios, também foram 

combinadas as informações da frequência de lavagem das mãos (com água e sabão) com a 

existência de banheiro com lavatório no domicílio (dentro ou fora), afim de analisar se as 

famílias com esta infraestrutura de saneamento apresentam uma considerável frequência de 

lavagem das mãos “sempre”.  

Para avaliar o impacto na saúde da população quanto à existência da canalização interna de 

água, conforme apresentado na Figura 7, combinou-se o total de domicílios que possuem 

canalização interna com a ocorrência de diarreia autorreferida pelos moradores. Além disso, 

as informações de diarreia foram combinadas com as informações de frequência de lavagem 

das mãos e também à presença ou ausência de banheiro no domicílio, visando avaliar a 

incidência de diarreia perante os hábitos de higiene e a existência do banheiro. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. CANALIZAÇÃO INTERNA DE ÁGUA 

Com as combinações das respostas apresentadas foi possível quantificar a canalização interna 

dos domicílios rurais estudados, apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1 – Resultados de canalização interna para a amostra de domicílios rurais do estado de Goiás 

Tipo de infraestrutura Quantidade de domicílios Resultado (%) 

Canalização interna total 2106 82,6 

Canalização interna parcial 376 14,8 

Não tem canalização interna (1) 67 2,6 

TOTAL 2549 100 

Nota: tem acesso a água fora do domicílio (somente lote ou quintal) = (1). 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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Conforme apresentado na Tabela 1, observa-se que 82,6% corresponde aos domicílios com 

canalização total, 14,8% com canalização interna parcial e 2,6% não tem canalização no 

interior de suas residências. Essa última situação é igual ao levantado pelo PNAD (IBGE, 

2016), que encontrou um déficit de canalização interna na área rural de 2,6% para o estado de 

Goiás. 

Ainda, na Tabela 1, os resultados permitem inferir que todas as famílias têm acesso à água em 

seu lote ou em seu domicílio, condição essa mais favorável ao mínimo estabelecido pela 

UNICEF/WHO (2018a), para a qual, o serviço de abastecimento é considerado acessível 

quando a coleta de água ocorre dentro de 30 minutos em uma viagem de ida e volta ou em um 

ponto localizado dentro da residência, lote ou quintal.  

Nesse cenário, os resultados encontrados para as comunidades pesquisadas no estado de Goiás 

são melhores do que em áreas rurais de outros países, por exemplo em Uganda e na Etiópia, 

onde somente 4% e 5% da população, respectivamente, têm acesso à água no local 

(UNICEF/WHO, 2019, p. 51).  

Uma situação precária também foi observada nas comunidades rurais da Tanzânia, onde 

nenhum domicílio possui canalização interna ou ponto de água dentro do lote, em razão disso, 

percorrem distâncias de 50 a 200 m para obtenção de água (MAGESA & PAULINE, 2019). 

Já no Quênia, em um estudo realizado na área rural, inferiu-se que apenas 7,7% das 

instalações possuíam pontos de água, e em 45,4%, os moradores gastavam mais de meia hora 

para ir e voltar para buscar água, o que mostrou uma associação negativa do inadequado 

acesso à água com o seu consumo (GARRIGA & FOGUET, 2013). 

Neste sentido, o cenário de ampla disponibilidade de canalização interna encontrado nas 

comunidades rurais de Goiás revela que essas áreas estão no caminho certo para atingirem a 

meta 6.1 do ODM 6, que visa alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e 

acessível (UNICEF/WHO, 2018b). No entanto, além da condigna canalização, devem ser 

observadas também as demais condicionantes do acesso adequado, em especial, quanto à 

qualidade da água a ser consumida. 
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3.2. RELAÇÃO ENTRE CANALIZAÇÃO INTERNA DE ÁGUA COM 

HÁBITO DE HIGIENE 

3.2.1. Relação entre hábitos de lavagem das mãos e canalização 

interna 

Os resultados da combinação entre canalização interna de água no domicílio e a frequência de 

lavagem das mãos com água e sabão estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Frequência de lavagem das mãos para as diferentes situações de canalização interna 

Frequência na lavagem das mãos com 

água e sabão 

Tem canalização interna total 

ou parcial 

Não tem canalização 

interna 

Sempre 61,6% 6,0% 

Às vezes  23,9% 26,9% 

Não lavam 0,3% 0% (2) 

TOTAL 85,8% (1) 32,9% 

Nota: O resultado não fecha em 100% devido não serem contabilizadas as formas de lavagem das mãos somente 

com água e com produto de higiene = (1); não houve resultado nas combinações realizadas para o cenário sem 

canalização interna = (2). 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

A partir da Tabela 2Erro! Fonte de referência não encontrada., verifica-se que, dos d

omicílios com canalização total ou parcial, 61,6% dos moradores informaram que sempre 

lavam as mãos, 23,9% lavam às vezes, e, em 0,3% não lavam as mãos. Quanto aos domicílios 

sem canalização interna, 6,0% dos moradores disseram sempre lavar as mãos, e, em 26,9% há 

lavagem das mãos às vezes, já para os 67,1%, que equivalem aos 45 domicílios restantes, não 

foram obtidas respostas no que concerne à lavagem das mãos. Tal ausência é decorrente da 

própria falta da infraestrutura de água, uma vez que, as famílias que não possuem canalização 

são as mesmas que não possuem banheiro, e, nestes casos, não houveram informações para a 

lavagem das mãos após o uso do banheiro. 

Assim, observa-se que a frequência de lavagem das mãos (sempre ou às vezes), em domicílios 

que possuem canalização interna (85,5%) é consideravelmente maior do que naqueles 

domicílios que não possuem essa infraestrutura (32,9%). Além disso, analisando 

individualmente cada cenário, nota-se que nos domicílios sem canalização, a frequência, “às 
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vezes”, da lavagem das mãos tem maior ocorrência do que a frequência, “sempre”, 

observando-se a ocorrência do inverso nos domicílios que possuem canalização interna. 

Os resultados permitem considerar que a presença da canalização de água está interferindo no 

hábito de lavagem das mãos, corroborando com o que foi observado por autores, tais como 

Shaheed et al. (2014), ao relatarem que a existência de canalização de água no domicílio, seja 

ela interna ou no lote, permite o consumo de maiores volumes de água e, consequentemente, 

resulta em melhorias na higiene.  

Mesmo com a presença de canalização, as boas práticas de higiene nas famílias das 

comunidades de Goiás estudadas, podem ser decorrentes do conhecimento trazido pela 

educação sanitária das famílias. As pessoas que incorporam em seus cotidianos a 

higienização, podem propagá-las aos demais membros das famílias, e, fazer com que o 

pratiquem mesmo que diante de alguma dificuldade, a exemplo, como na ausência da 

canalização de água na área do domicílio. Isso significa que a adoção de práticas higiênicas 

endossa ações voltadas para uma sociedade promotora da saúde, bem como, denota sua 

capacidade em realizar mudanças de hábitos inadequados, que, porventura estejam 

culturalmente enraizados (RAVINDRA, MOR & PINNAKA. 2019; Da SILVA, DE 

OLIVEIRA & SARPEDONTI 2019). 

3.2.2. Relação entre hábitos de lavagem das mãos e banheiro com 

lavatório 

Outro ponto a se destacar, quanto ao papel da canalização de água na promoção da prática de 

lavagem das mãos, é que muitas vezes a canalização pode estar vinculada a equipamentos 

destinados à lavagem das mãos, e que, a presença dos lavatórios nas residências, instiga os 

indivíduos a utilizá-los. Assim, avaliou-se as combinações entre a presença de banheiro (com 

lavatório) com a frequência de lavagem das mãos com água e sabão após o uso do banheiro e, 

antes das refeições, para verificar se essa condição pode ter influência nas comunidades. As 

combinações são apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Frequência de lavagem das mãos em relação à presença de banheiro com lavatório (dentro ou fora do 

domicílio) 

Frequência na lavagem das 

mãos com água e sabão 

Quantidade de 

domicílios  
Resultado (%) 

Sempre 1437 64,2 

Às vezes 536 23,9 

Não lavam 6 0,3 

TOTAL 1979 88,4 

Nota: O resultado não fecha em 100% devido à não obtenção de respostas para todos os domicílios = (1) 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Verificou-se que 88% dos domicílios das comunidades estudadas possuem banheiro com 

lavatório, o que corresponde a 2.240 domicílios, porém, foram obtidas respostas para a 

frequência na lavagem das mãos em 1.979 domicílios, para estes, observou-se que em 64,2% 

há lavagem das mãos “sempre”, em 23,9%, há lavagem das mãos “às vezes”, e, em 0,3% não 

há lavagem das mãos.  

Sendo assim, a partir dos resultados apresentados na Tabela 3, pode-se observar que nos 

domicílios que possuem uma infraestrutura adequada no banheiro, há uma melhora na 

frequência na lavagem das mãos, sendo ela com água e sabão. Essa situação se assemelha à 

encontrada por Admasie & Debbeb (2016), na qual a disponibilidade de instalações de 

lavagem das mãos para a maioria das famílias, resultou na lavagem das mãos por todas elas 

após uma ida ao banheiro. Desta forma, infere-se que a presença de lavatório no banheiro para 

a maior parcela das comunidades estudadas do estado de Goiás está favorecendo a execução 

desse hábito de higiene.  

Nas áreas rurais do Kenya foi observada uma situação oposta ao que fora verificada em 

comunidades do estado de Goiás, conforme relatado por Cherunya, Janezic & Leuchner 

(2017), tendo em vista que, a maioria dos entrevistados informaram que não tinham lavatório 

de mãos permanente, ou, não tinham o equipamento funcionando, sendo esse o principal 

argumento apresentado pelas famílias por não terem hábitos consistentes de lavagem das 

mãos.  

A mesma conclusão foi relatada por Jenkins et al. (2013), em um estudo realizado nas áreas 

rurais do Camboja, onde observou-se que apenas 5% das famílias rurais tinham acesso a 
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equipamento para lavagem das mãos, e os 95% restantes dependiam da água armazenada para 

realizarem atividades de higiene, e com isso, a lavagem das mãos se mostrava um hábito 

dificultoso e demorado, que às vezes exigia ajuda de outra pessoa, o que impedia, inclusive, 

que crianças o fizessem por conta própria. Os autores ressaltam, ainda, a importância de se ter 

instalações de lavagem de mãos para apoiar boas práticas de higiene, principalmente em 

residências sem canalização interna. 

Os resultados obtidos por Cherunya, Janezic & Leuchner (2017) e Jenkins et al. (2013), 

permitem perceber que as comunidades estudadas em Goiás estão em condições mais 

favoráveis do que aquelas observadas por esses autores, visto que, 88% dos domicílios são 

equipados com lavatórios para lavagem das mãos e todas as famílias têm disponibilidade de 

água em seu lote ou em seu domicílio. Desta forma, com esse resultado e com os que estão 

demonstrados nas Tabela 2 e Tabela 3Erro! Fonte de referência não encontrada., pode-se c

onsiderar que o hábito de lavar as mãos nas 113 comunidade é positivo, ou seja, a quantidade 

de famílias que lavam as mãos é maior, em qualquer caso, do que a quantidade daquelas que 

não lavam as mãos. 

3.3. RELAÇÃO ENTRE CANALIZAÇÃO INTERNA DE ÁGUA COM 

DIARREIA 

3.3.1. Relação entre casos de diarreia e hábitos de lavagem das mãos 

Segundo Ravindra, Mor & Pinnaka (2019) e Roberts et al. (2012), tem-se que as práticas 

como a lavagem das mãos podem minimizar as doenças transmitidas pela água, e, além disso, 

a UNICEF/WHO (2018b), afirma que lavar as mãos com água e sabão está entre as 

intervenções mais econômicas para reduzir a transmissão de doenças. Logo, buscou-se uma 

combinação entre o hábito de lavagem das mãos com a saúde da população, conforme 

apresentado na Tabela 4. 

 

 

 



Acessibilidade à canalização interna de água em comunidades rurais e tradicionais                                         52 

 

 

A. K. L. MONTE, B. E. M. FONSECA 

 

Tabela 4 – Ocorrência de diarreia para as diferentes frequências de lavagem das mãos com água e sabão 

Frequência de lavagem das mãos com água 

e sabão 
Número de domicílios  

Casos de 

diarreia 
Resultado (%) 

Sempre 1533 235 15,3 

Às vezes 612 130 21,2 

Não lava 7 1 14,3 

TOTAL 2.152 366 50,8 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Os casos de diarreia autorreferidos ocorreram em 459 dos domicílios, o que corresponde a 

18% do total de domicílios (2.549) rurais de Goiás. Dentre os casos de diarreia, observa-se 

pelos dados apresentados na Tabela 4, que nos domicílios em que houve a lavagem das mãos, 

“sempre”, a incidência de diarreia foi de 15,3%, e naqueles onde a lavagem das mãos ocorre, 

“às vezes”, foi de 21,2%, enquanto que, naqueles que “não lavam”, houve a informação de 

que apresentam diarreia em 14,3% dos casos.  

Percebe-se que a variação de casos de diarreia entre as famílias que não lavam as mãos e 

aquelas que lavam sempre, não são muito discrepantes. Esse resultado é distinto daqueles 

encontrados na literatura, que demonstram que, quanto maior a frequência de lavagem das 

mãos menores são os índices de diarreia, como mostrado por Bizuneh et al. (2017). Estes 

autores perceberam em seu estudo que, as crianças de Jigjiga estado regional da Somália, por 

apresentarem menor frequência de higienização das mãos, tinham chances mais consideráveis 

de terem diarreia do que aquelas que praticavam o hábito frequente. 

Para as comunidades de Goiás, acredita-se que a ocorrência de diarreia pode não estar 

vinculada, exclusivamente, com o hábito de lavagem das mãos e, por isso, devem ser 

considerados outros fatores que podem estar impactando no índice de diarreia, como a 

condição de acesso à água, por exemplo. Além disso, a análise foi feita baseada em respostas 

autorreferidas, o que pode ser diferente do realizado na prática. 

Destaca-se ainda que, mesmo com a frequente lavagem das mãos é importante que esse hábito 

seja executado com a utilização de água potável, uma vez que, não está claro até que ponto a 

qualidade da água para lavar as mãos influencia na transmissão de doenças (VERBYLA et al. 

2019), da mesma forma que, é necessário que haja a lavagem correta das mãos, com água e 

sabão, para garantir a eficácia da eliminação dos agentes patogênicos, mesmo quando não há 

segurança na qualidade da água (INICEF/WHO, 2020, p. 7).  
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3.3.2. Relação entre casos de diarreia e canalização interna de água 

A relação entre a diarreia e as condições de acesso à água foram evidenciadas nos trabalhos 

de Bizuneh et al. (2017), ao observarem que nos locais onde a obtenção de água era mais 

trabalhosa, como nas residências em que a água era entregue em barris de plástico, a 

probabilidade de ocorrência de diarreia entre as crianças era o dobro daquela ocorrida nas 

residências com canalização interna de água.  

No estudo de Khabo-Mmekoa & Momba (2019), para o Distrito de Ugu na África do Sul, 

constatou-se uma significativa ocorrência de doenças diarreicas em domicílios rurais sem 

canalização de água dentro de casa, enquanto que na área urbana, que possuía 100% dos 

domicílios tendo acesso a água encanada dentro de casa, não houve nenhum episódio 

diarreico.   

Os resultados para a relação entre diferentes condições de acesso à água e a ocorrência de 

diarreia nas famílias, estão apresentados na Tabela 5Erro! Fonte de referência não 

encontrada.. 

Tabela 5 – Ocorrência de diarreia para os diferentes níveis de atendimento por canalização interna 

Tipo de infraestrutura Ocorrência de diarreia Resultado (%)  

Canalização interna total ou parcial 444 17,9 

Não tem canalização interna 15 22,4 

TOTAL 459 40,3 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

A partir da Tabela 5, nota-se que a ocorrência de diarreia nas famílias com domicílios que tem 

canalização interna total ou parcial é de 17,9%, e nas famílias com os domicílios sem 

canalização interna é de 22,4%. Vale ressaltar que os resultados encontrados podem variar 

para mais ou para menos, tendo em vista que as respostas para diarreia foram autorreferidas.  

Com esse resultado (Tabela 5Erro! Fonte de referência não encontrada.) é possível notar q

ue há uma variação de aproximadamente 5% nos casos de diarreia entre as famílias com 

canalização de água, e, as famílias que não possuem canalização, revelando, desta forma, um 

resultado distinto dos que foram apresentados nos estudos de Bizuneh et al. (2017) e Khabo-

Mmekoa & Momba (2019) para áreas rurais e de baixa renda.  
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O resultado encontrado para as comunidades de Goiás foi o mesmo observado no estudo de 

Deveto et al. (2011), no qual há relatos de que o acesso à água canalizada dentro da residência 

não teve impacto na redução da incidência de doenças de veiculação hídrica, e, apesar de ter 

proporcionado o aumento na quantidade de água consumida não se agregou qualquer 

melhoria em sua qualidade. Com estes resultados, tem-se que a qualidade da água seja fator 

preponderante na incidência de diarreia, uma vez que, não foi evidenciado que a existência de 

canalização de água tenha influência nos casos de doenças diarreicas. 

Cenário semelhante pode estar ocorrendo no estado de Goiás, assim como no trabalho de 

Deveto et al. (2011), em que se sugere que outro fator, que não seja a canalização interna de 

água, esteja influenciando nos dados de ocorrência de doenças diarreicas.  

Do que fora até então esclarecido, tem-se que uma das principais razões para incidência de 

diarreia nos indivíduos é o consumo de água não potável. A perda de potabilidade, por sua 

vez, ocorre por uma série de fatores, dos quais estão, a presença de ferrugem e vazamentos 

nas tubulações de distribuição da água, que acarretam sua contaminação, quando canalizada 

para as instalações, segundo Lester e Rhiney (2018).  

Igualmente, o risco do consumo de água contaminada é agravado ainda mais pela deficiência 

no monitoramento da qualidade da água nas áreas rurais (WRIGHT et al., 2014) e pela 

demora na resolução dos problemas em casos de contaminação da água (LESTER & 

RHINEY, 2018). 

Um outro ponto a ser destacado é a falta de abastecimento de água tratada dos domicílios das 

comunidades rurais de Goiás. Isto pode acarretar casos de diarreia, pois a ausência de um 

abastecimento público de água que garanta a qualidade da água conforme os padrões de 

potabilidade da Portaria GM/MS n° 888 (BRASIL, 2021) vulnera a saúde pública.  

Com relação ao monitoramento da qualidade da água de abastecimento, tem-se que, segundo 

a portaria GM/MS n° 888 (BRASIL, 2021) é de competência dos Municípios o exercício de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano nas áreas rurais, incluindo, as 

comunidades tradicionais, bem como, realizar inspeções sanitárias periódicas em sistemas e 

soluções alternativas de abastecimento de água. Neste sentido, a ausência de controle e 

monitoramento de qualidade da água, configura, omissão latente do poder público, obstando 
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acesso a direito universal para uma parcela da população, o que impacta, diretamente, na 

qualidade de vida do indivíduo, e, na sua expectativa de vida. 

Segundo Akinyemi & Fashogbon (2018), a predominância das doenças de veiculação hídrica 

se destaca em famílias pobres de áreas rurais que usam o abastecimento de água proveniente 

de poço, rio ou nascente sem tratamento antes do consumo, como principal fonte de água 

potável. Em contrapartida, Aguiar et al. (2020), mostram em seu estudo que as crianças cujas 

residências possuíam filtro de água, tiveram metade das chances de desenvolverem doenças 

diarreicas do que crianças que não tinham o utensílio. O mesmo ocorreu para com o método 

de fervura e/ou cloração da água, ou seja, nos locais onde foram realizados os tratamentos 

caseiros de água houve menores índices de ocorrência de diarreia. 

O processo de desinfecção da água tem como função a remoção dos microrganismos 

patogênicos que podem estar nela presentes e, do mesmo modo, faz-se importante a 

implantação de outros processos para o tratamento adequado da água, como a utilização de 

filtro de pote cerâmico ou filtro de vela cerâmica, utilizados por Mohamed et al. (2016).  

Embora exista a possibilidade de que os moradores realizem desinfecção domiciliar, não há 

controle da qualidade do processo, isto é, não há garantia de um tratamento adequado da água 

nem de seu consumo seguro. Ressalta-se que, na existência do sistema de tratamento da água, 

é importante também que os métodos sejam utilizados corretamente sem prejuízo da 

realização das manutenções regulares, o que garantiria a eficiência do processo. 

Além da ausência de tratamento de água para a maior parcela das comunidades estudadas, 

outro motivo que pode comprometer a qualidade da água e, consequentemente, influenciar na 

ocorrência de diarreia, é a necessidade do armazenamento da água nos domicílios com 

canalização interna parcial, já que, está infraestrutura pode estar presente em apenas um dos 

cômodos, sendo necessário o armazenamento para a utilização em outro local, por exemplo, 

na cozinha fora de casa e/ou no tanque de lavar roupas.  

Diversos autores como Hove et al. (2019) e Khabo-Mmekoa & Momba (2019) relacionam o 

armazenamento à deterioração da qualidade da água. Normalmente o armazenamento é feito 

de forma inadequada em recipientes abertos podendo ser expostos às mãos, utensílios e 

insetos vetores, muitas vezes contaminados com fezes, como apresentado por Shaheed et al. 
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(2014), além disso, o tempo que a água fica parada poderá favorecer o crescimento de 

microrganismos, o que torna a água imprópria para consumo e para fins de higiene. 

Ademais, salienta-se, que é imprescindível que nos domicílios em que seja necessário reservar 

a água, os usuários façam a limpeza correta do recipiente de armazenamento, mantendo-o 

tampado para evitar a proliferação de microrganismos patogênicos e a entrada de 

contaminantes. 

3.3.3. Relação entre casos de diarreia e presença de banheiro 

Uma outra razão para a incidência de diarreia pode ser a ausência de banheiro. O resultado 

das combinações entre presença e ausência de banheiro com a ocorrência de diarreia nas 

famílias rurais de Goiás está representado na Tabela 6. 

Tabela 6 – Ocorrência de diarreia na presença ou ausência de banheiro no domicílio 

Presença de banheiro Número de domicílios Casos de diarreia Resultado (%) 

Sem  152 47 30,9 

Com  2.397 412 17,2 

TOTAL 2.549 459 48,1 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Conforme observado na Tabela 6, os casos de diarreia nos domicílios sem banheiro 

representam 30,9%, enquanto nos domicílios com banheiro a ocorrência de diarreia 

representam 17,2%, ou seja, notadamente, este último dado compreende cerca da metade 

daquela ocorrida no cenário sem banheiro, o que permite inferir que um domicílio com 

banheiro representa melhor condição sanitária.  

Um resultado semelhante ao encontrado para as comunidades de Goiás, foi mostrado por 

Aguiar (2016), que buscou variáveis explicativas para a incidência de diarreia numa 

população com baixo atendimento por serviço de esgotamento sanitário. Nesta parcela da 

população, houve uma correlação significativa entre a “ausência de banheiro/ausência de rede 

de esgoto” com a incidência de diarreia na população, sendo o maior índice da doença 

referente aos domicílios sem banheiro.  
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Soboksa et al. (2020) também encontrou um resultado similar para locais sem banheiro, nos 

quais se usavam latrinas não adequadas (latrina de fossa sem laje ou fossa a céu aberto), o que 

fatalmente aumentou o risco de diarreia infantil. A falta de banheiro na residência representa a 

inadequabilidade do esgotamento sanitário, o que pode resultar na ocorrência da diarreia 

observada.  

Quando não há banheiro no domicílio com locais adequados de defecação, as fezes são 

depositadas no solo, podendo ocasionar a sua contaminação aumentando os riscos de contato 

com organismos patogênicos, e também, aumento do risco de contaminação dos mananciais 

de abastecimento, o que acarretaria, consequentemente, no consumo de água de qualidade 

imprópria. 

Por isso é importante que haja a disposição adequada e tratamento do esgoto. De acordo com 

Silveira (2013), na região centro-oeste 81% dos domicílios rurais são atendidos por fossas 

rudimentares, que não possuem capacidade de evitar a contaminação por se tratar de um 

método que utiliza somente de escavação do solo, não impermeabilizada (RAMOS, 2017, p. 

66).  

Desta forma, tem-se que para o estudo da diarreia na população rural em Goiás devem ser 

considerados outros fatores além da infraestrutura de lavagem das mãos e devem ser levados 

em conta os sistemas de esgotamento sanitário, sua presença ou ausência, as condições de 

manutenção dos sistemas existentes, natureza do tratamento e onde é realizada a disposição 

final.  

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Os resultados encontrados mostram que as comunidades rurais do estado de Goiás apresentam 

um considerável acesso à água, uma vez que todas as famílias têm canalização em seu lote ou 

em seu domicílio. Essa condição pode proporcionar às famílias rurais do estado uma 

economia de tempo por não precisarem se deslocar para coletar água. 

Com relação aos hábitos de higiene, percebeu-se que a canalização de água está influenciando 

no hábito de lavagem das mãos com água e sabão. Além disso, observou-se que a frequência 

desse hábito, também pode estar atrelada a presença de lavatórios nos banheiros e também ao 
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conhecimento da população sobre a importância desse hábito. Isto revela o quanto é 

imprescindível a presença de infraestrutura para lavagem das mãos e de canalização de água 

para as boas práticas de higiene. 

Quanto à saúde da população, observou-se que como as respostas de diarreia utilizadas foram 

autodeclaradas, pode ser que os resultados tenham sido afetados e não representem, 

seguramente, a realidade. Entretanto, os resultados sugeriram que, para as comunidades rurais 

de Goiás, a ocorrência de diarreia não se mostra afetada pelas condições de acesso à água 

(presença ou ausência da canalização), nem pelo hábito de lavagem das mãos com água e 

sabão. Quanto à existência de banheiro no domicílio, este sim representou um indicativo de 

menores ocorrências de diarreia na população. 

Embora não tenha sido verificada a influência da canalização de água e do hábito de lavagem 

das mãos na ocorrência de diarreia, esses representam grandes temas abordados na literatura 

para justificar o acometimento da população pela doença. Sendo assim, não devem ser 

desqualificados como fatores para melhores condições de saúde em outras comunidades 

rurais, principalmente as que são menos ou não são atendidas por lavatórios e por canalização 

interna.   

A partir das conclusões apresentadas, recomenda-se a investigação de outros fatores capazes 

de explicar a ocorrência de diarreia na população das comunidades estudadas, como o 

levantamento das fontes de abastecimento de água, as análises físico-química para verificação 

da potabilidade da água consumida e as componentes do sistema de esgotamento sanitário, 

bem como a situação de disposição dos dejetos que podem acarretar na contaminação dos 

mananciais de abastecimento. 

Sabendo-se que não há consumo de água potável em todos os domicílios das comunidades 

estudadas, é imprescindível que sejam implementados sistemas de tratamento da água nos 

domicílios, incluindo a desinfecção e, além disso, que sejam levadas para a população 

informações acerca da utilização e manutenção adequadas dos sistemas para, assim, garantir o 

consumo de água potável. 



59                                         Acessibilidade à canalização interna de água em comunidades rurais e tradicionais 

 

 

A. K. L. MONTE, B. E. M. FONSECA 

 

Ressalta-se que é de responsabilidade do município realizar a vigilância da qualidade da água 

que abastece essas comunidades, e, se em estudos futuros, for constatada a negligente 

impropriedade da água, a administração pública direta deverá ser responsabilizada.  
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Intermitência e 
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X X X X - 
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X - - - - 

Estimating Access to Drinking Water Supply, Sanitation, and Hygiene 
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Coverage 

X - - - - 

Socioeconomic and Demographic Predictors of Potable Water and Sanitation 

Access in Ghana 
X - X X - 

The Impact of Social Disparities on Microbiological Quality of Drinking 

Water Supply in Ugu District Municipality of Kwazulu-Natal Province, South 

Africa. 

X X X - - 

Investigating Willingness to Pay to Improve Water Supply Services: 

Application of Contingent Valuation Method 
- X - X - 

The willingness to pay for in‐house piped water in urban and rural Indonesia X X - X - 

"An Intrinsic characteristics and Value of Poverty Indicators": a New Method 

for Deriving Child Living Condition Scores and Poverty, in Uganda 
- - - X - 

‘Water is life’: developing community participation for clean water in rural 

South Africa 
X X X - X 

Gender and water management in Mexico - - X - X 

Association between microbial water quality, sanitation and hygiene practices 

and childhood diarrhea in Kersa and Omo Nada districts of Jimma Zone, 

Ethiopia 

X X - - - 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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ANEXO A - NÚMERO DE COMUNIDADES EM CADA 

MUNICÍPIO POR TIPOLOGIA 

MUNICÍPIO TIPOLOGIA COMUNIDADE 

Água Limpa Ribeirinha Arraial da Ponte 

Alto Paraíso Quilombola Povoado Moinho 

Aparecida de Goiânia Quilombola  Jardim Cascata 

Barro Alto 
Assentamento Santa Fé da Laguna 

Quilombola Fazenda Santo Antônio da Laguna 

Britânia Ribeirinha Itacaiú 

Cachoeira Dourada Quilombola Córrego do Inhambu 

Campos Belos 
Quilombola Taquarussu 

Quilombola  Brejão 

Cavalcante 

Quilombola São Domingos 

Quilombola  Capela 

Quilombola  Engenho 2 (kalunga) 

Quilombola  Kalunga dos Morros 

Cidade Ocidental Quilombola Mesquita 

Colinas do Sul Quilombola José de coleto 

Cromínia Quilombola  Nossa Senhora Aparecida 

Divinópolis de Goiás Quilombola Vazante 

Faina 

Assentamento Arraial das Antas II 

Quilombola Água Limpa (1) 

Assentamento  Cora Coralina 

Assentamento  São José do Piçarrão 

Assentamento  Rosa Luxemburgo 

Assentamento  Limoeiro 

Assentamento  Santo Antonio das Areias 

Assentamento  17 de abril 

Flores de Goiás Quilombola Flores Velha/Canabrava 

Gameleira de Goiás Ribeirinha Olho D' Água 

Goiandira 
Assentamento Madre Cristina 

Ribeirinha Povoado Veríssimo 

Goianésia 

Assentamento Itajaí II 

Assentamento  Presente de Deus  

Assentamento  Vitoria 

Quilombola  Valdemar de Oliveira  

Iaciara 
Quilombola Extrema 

Quilombola  Povoado Levantado 

Itumbiara Quilombola  Raízes do Congo  

Mimoso de Goiás Quilombola Mimoso/Queixo Dantas 

Minaçu 

Quilombola São Félix/Povoado Vermelho 

Assentamento Céu Azul 

Assentamento  Água Quente 

Assentamento  Dom Roriz 

Assentamento  Mucambão 

Assentamento  Noite Negra 

Assentamento  Roberto Martins de Melo  

Assentamento  São Salvador  
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MUNICÍPIO TIPOLOGIA COMUNIDADE 

Mineiros 

Assentamento Pouso Alegre 

Quilombola Cedro 

Quilombola  Buracão 

Assentamento  Serra das Araras 

Assentamento  Formiguinha 

Monte Alegre de Goiás Quilombola Pelotas 

Montes Claros de Goiás Ribeirinha Registro do Araguaia 

Niquelândia 

Quilombola Rafael Machado 

Assentamento Julião Ribeiro 

Assentamento  Santa Rita do Broeiro 

Assentamento  Água Limpa 

Assentamento  Aranha 

Assentamento  Engenho do Bom Sucesso 

Assentamento  Salto para o Futuro 

Assentamento  Rio Vermelho 

Assentamento  José Martí 

Assentamento  Acaba Vida 

Assentamento  Conceição 

Nova Crixas 

Assentamento Tarumã 

Ribeirinha Landi 

Assentamento  Cantoneiras 

Assentamento  Santa Maria do Crixas Assu 

Assentamento  Florestan Fernandes 

Assentamento  Lagoa Genipapo 

Assentamento  São Judas 

Ribeirinha Colônia dos Pescadores/Bandeirantes 

Nova Roma 
Quilombola Quilombo dos Magalhães 

Quilombola  Abobreira 

Padre Bernardo Quilombola Sumidouro 

Palmeiras de Goiás 
Quilombola  Goianinha 

Assentamento Canudos 

Piracanjuba 

Assentamento Piracanjuba 

Assentamento  Boa Esperança 

Quilombola  Ana Laura 

Piranhas 
Assentamento Fortaleza 

Assentamento  Nascente São Domingos (Terra Viva) 

Posse/Iaciara Quilombola Baco Pari 

Professor Jamil 
Assentamento Rochedo 

Quilombola  Boa Nova 

Santa Rita do Novo Destino 

Assentamento Engenho da Pontinha 

Quilombola Pombal 

Quilombola  Tomas Cardoso 

Assentamento  Lagoa Santa 

Assentamento  Lagoa Seca 

Assentamento  São Thiago  

Assentamento  Independência 

Quilombola  Balbino dos Santos  

São João D' Aliança Quilombola Forte 

São Luíz do Norte 

Assentamento Monte Moria 

Quilombola Porto Leucádio 

Assentamento  Novo Horizonte 2 
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Conclusão 
MUNICÍPIO TIPOLOGIA COMUNIDADE 

São Miguel do Araguaia 

Assentamento Lageado 

Ribeirinha Fio Velasco 

Ribeirinha Lagoa do Lago  

Assentamento  São José 

Assentamento  Gustavo Martins 

Assentamento  Rio Araguaia 

Assentamento  Umuarama 

Assentamento  Campo Alegre 

Silvânia 

Assentamento João de Deus / União 

Assentamento São Sebastião / São Sebastião da Garganta 

Quilombola Almeidas 

Assentamento  Buritis 

Simolândia Quilombola Castelo (38f), Retiro (28f) e Três Rios (45f) 

Teresina de Goiás  Quilombola  Diadema 

trindade Quilombola  Vó Rita 

Uruaçu 

Assentamento São Lourenço 

Assentamento  Sebastiao Rosa da Paz 

Quilombola  João Borges Vieira  

 

Fonte: Adaptação de SANRURAL, 2018.  
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