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TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DE  

ESPECIALIZAÇÃO EM SANEAMENTO E SAÚDE

AMBIENTAL

Voltar para Capa

SUMÁRIO

01  Apresentação

Eixo: Educação

02  Metodologias de ensino sobre saúde ambiental utilizadas em
escolas brasileiras: uma revisão integrativa da literatura

Alessandra Cristina PEREIRA. Bruna Araújo de Souza FERREIRA. Clariane Ramos

LOBO. Hortência Matias de CASTRO. Renato Silva AVELAR. Valéria PAGOTTO

(orientadora)

03  
Relação entre a proporção de óbitos por doença diarreica aguda
em menores de 5 anos de idade e o número de ligações de água e
esgoto na região metropolitana de Goiânia

Fábio Rocha MEDEIROS. Kelly Maria de Oliveira Rodrigues MAGALHÃES. Lucas

Teodoro Marques LOPES. Maria Dirce do NASCIMENTO. Karla Emmanuela

Ribeiro HORA (orientadora)
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04  O estado da arte a respeito dos estudos de educação ambiental
realizados em Comunidades Quilombolas no Brasil

Leila Reis BASTOS. Maurivan Vaz RIBEIRO. Rafaella Ferreira Rodrigues

ALMEIDA. Vanessa Maluf de NOVAIS. Waléria Patrícia Brito de OLIVEIRA. Katia

KOPP (orientadora)

05  
O uso das metodologias participativas – Biomapa e Estudo do
mMio – como ferramentas para a educação em saúde e
saneamento ambiental em aglomerados rurais e comunidades
tradicionais

Anny Suellen Tavares de CARVALHO.Elizete Francisco de Jesus FERREIRA.

Greifell Santos de OLIVIERA. Marcelo Levy MARQUES. Renata Assunção Rocha

SANTOS. Katia KOPP (orientadora)

06  O cenário (atual) da educação ambiental nas comunidades
rurais e tradicionais: investigação e análise da literatura

Andressa Geise Ferreira BRANDÃO. Anna Karolina Lacerda MELO. Cássia Moreira

dos SANTOS. Danielle Alves dos SANTOS. Gabriela Teles de Oliveira MACHADO.

Bárbara Souza ROCHA (orientadora)

07  A educação ambiental como ferramenta de mudança nas
concepções e práticas de gestão integrada de resíduos sólidos

Alessandro A. T. OLIVEIRA. Andressa C. G. S. FARIA. Daniella F. C. MORAES.

Fernanda R. OLIVEIRA. Oswaldo P. L. SOBRINHO. Suiany D. ROCHA

(coorientadora). Claci F. W. ROSSO (orientadora)

08  Análise do uso e ocupação do solo de assentamentos de reforma
agrária em Uberlândia – MG

Fernando Vasconcelos PEREIRA. Jandir Pereira BLASIUS. Rodolfo Busolin Alves

dos SANTOS. Sander Faria ARAÚJO. Talita Teles ASSUNÇÃO. Katia KOPP

(orientadora)

09  Educação em saúde como direito à saúde das comunidades rurais
tradicionais

Alex Mesaqui MANAIA. Daiane Souza PEREIRA. Patrícia Pereira de Oliveira

BORGES. Peterson Rodrigues FERREIRA. Susy Kely MANAIA. Bárbara Souza
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ROCHA (orientadora)

10  Educação socioambiental para o consumo de água potável na
Comunidade Quilombola Flores Velha de Goiás

Adriana Guedes EVANGELISTA. Altran Lopes Avelar NERY. Aurélio Gomes de

FREITAS. Claudete Alves DÓREA. Nébia Mara da Silva OLIVEIRA. Karla

Emmanuela Ribeiro HORA (orientadora)

11  Inventário quantitativo da relação dos Povos Quilombolas com os
serviços ambientais no Estado de Goiás

Karll CAVALCANTE-PINTO. Márcia Gabriela Marques LIMA. Nathália Beserra

Antunes de FREITAS. Roberto Laurindo SILVA. Tadeu Ferreira LEITE. Danielle

Silva BELTRÃO.

12  O ensino de saneamento em escolas públicas de nível
fundamental (revisão integrativa de literatura)

Euclides Gomes ALVES. Joviniano Alves de ALBUQUERQUE NETO. Nilza

Nascimento da SILVA. Paulo César de REZENDE. Richard Guthierry Soares

CAMPOS. Bárbara Souza ROCHA (orientadora)

13  Uso de águas residuais e lodo de esgoto na produção de alimentos

Aryadne Rodrigues MOREIRA. Isadora Gomes de OLIVEIRA. Lidiane Toledo

ALVES. Megaron de Carvalho PITOMBEIRA. Thaís Costa ROCHA. Karla

Emmanuela Ribeiro HORA (Orientadora)

14  
Análise cienciométrica das principais soluções tecnológicas para
tratamento de efluentes domésticos em zonas rurais: um
panorama do Brasil entre 2010 a 2020

Alline Alves FRANÇA. Charles Silva BARCELOS. Elenice Rabelo COSTA. Walter

Alves Rodrigues JUNIOR. Welber Alves RODRIGUES. Karla Emmanuela Ribeiro

HORA (orientadora)

Eixo: Saúde
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15  Avaliação da qualidade microbiológica da água para consumo
humano em uma Unidade Quilombola em Goiás

Alexandre Borges LOPES. Bruno Strack SILVA. Joquebede Barbosa SANTOS.

Paulo Alex Neves da SILVA. Raelson Santos de SOUZA. Lílian Carla CARNEIRO

(orientador)

16  Saneamento e impacto da saúde pública em Pirenopólis

Alexandre Carlos NASCIMENTO. Andreá Vieira BORGES. Fernando Ribeiro da

SILVA. Gisele Oliveira PEIXOTO. Wemerson Souza do NASCIMENTO. Marcos

André de MATOS (orientador)

17  
Casos notificados de dengue no Estado de Goiás (2015-2017) e
descrição de estratégias da vigilância em saúde ambiental para
controle do vetor aedes aegypti

Glazyelle dos Santos PERCILIA. Igor Romeiro dos SANTOS. Isabela Silva LIMA.

Wanderson Lucas da COSTA. Leandro Nascimento da SILVA (orientador)

18  
Avaliação de impacto à saúde das intervenções de saneamento
básico financiadas pela Funasa em municípios de pequeno porte
de Goiás

Cibele Medeiros Brito LEITE. Cristine Diniz SANTIAGO. Helena Christina de

Araújo GALVÃO. Patrícia Valéria Vaz AREAL. Salvador Gonçalves de Menezes

JÚNIOR. Rafael Alves GUIMARÃES (orientador)

19  
Caracterização da saúde e do saneamento de uma Comunidade
Quilombola localizada no entorno da capital do Brasil: um
scoping review

Aurélio Matos ANDRADE. Diogo Caiafa Moreira Lopes de FARIA. Fellipe Manoel

de Sousa FRANCA. Fernanda Reis RIBEIRO. Marcelo Fernandes Barbosa de

OLIVEIRA. Marcos André de MATOS (orientador)

20  Fatores associados à taxa de mortalidade infantil em Goiás,
região central do Brasil: um estudo ecológico

Claudimir de OLIVEIRA. Josiane Ferreira PIRES. Karen França do Prado

ALMEIDA. Tatiane Pires da COSTA. Tatiane de SOUZA. Rafael Alves GUIMARÃES
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(orientador)

21  Análise dos determinantes ecológicos da taxa de incidência de
dengue em Goiás: um estudo ecológico

Anelise de Castro SOUSA. Daynara de Lima Paiva VILAR. Paulo Roberto

Fernandes de ARAÚJO. Roberto de Holanda MARIA. Tamires Marques VAZ.

Rafael Alves GUIMARÃES (orientador)

22  
Panorama da hepatite a, febre amarela e leishmaniose visceral
como doenças relacionadas ao saneamento básico no estado de
Goiás

Aline Zorzetto Lopes Gonçalves PRADO. Devana Marques Sartin da SILVA.

Marcia Santos R de PAULA. Monica Eulalia Pacheco Veloso FERREIRA. Leandro

Nascimento da SILVA (Orientador)

23  Tendência da taxa de internação por dengue em Goiás, Brasil: um
estudo ecológico

Elaine Cristine Alves de SOUZA. Felipe Figueiredo PALMIER. José Divino de

Souza JÚNIOR. Rodolfo Fleuri OLIVEIRA. Suelia Santana ROCHA. Rafael Alves

GUIMARÃES (orientador)

24  Avaliação do impacto do projeto baobá no saneamento e saúde
ambiental de um Quilombo urbano do Brasil Central

Eloisa Cardoso VINHAL. Fernanda Luiza Martins MATIAS. Luciana Feitosa de

QUEIROZ. Lunalva Monteiro da SILVA. Valter de Oliveira Neves JUNIOR. Marcos

André de MATOS (orientador)

25  Viabilidade de métodos que utilizam energia solar para
desinfecção de água em comunidades rurais e tradicionais

Morgana Abranches BASTOS. Wender Paulo de Lima e SILVA. Lilian de Oliveira

Alves BORGES. Luiz Henrique Barbosa PIRES. Ricardo Valadão de CARVALHO

(Orientador)

26  Estado nutricional e obesidade em moradores de comunidades
rurais de Goiás
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Fábio Castro FERREIRA. Fernando Marcello Nunes PEREIRA. Gabriela Rodrigues

de Lima TEJERINA. Ingryd Garcia de OLIVEIRA. Valéria PAGOTTO (orientadora)

27  
Levantamento de investimentos em ações saneamento rural no
Brasil com foco no abastecimento e armazenamento de água para
consumo humano

Amanda Carolline CAVALCANTE. Dandara Jucá Kokay MARIANO. Flora Lyn de

Albuquerque FUJIWARA. Lígia de França GUERREIRO. Raissa Maria Cometa

Mota MORUZZI. Paulo Sérgio SCALIZE (orientador)

28  Tecnologias de tratamento de esgoto em áreas rurais: um
mapeamento sistemático

Érika Jackelaine Lima SANTOS. Francisco Carlos Lopes BITENCOURTE. Karlla

Cristina VASCO. Lauis de Oliveira e SILVA JUNIOR. Nolan Ribeiro BEZERRA

(orientadora)

29  Porque a esquistossomose mansoni ainda permanece em Belém,
Pará

Gisely de Nazaré Freitas da SILVA. Kleber Elias COSTA. Rafael Flávio de Sousa

LIMA. Raphaela Bento de OLIVEIRA. Sheila Paula da Costa PRESTES. Fabíola

Souza FIACCADORI (orientadora).

30  Tendência temporal da mortalidade por doenças diarreicas
agudas no estado de Goiás, 2008-2017

Emanuelle Carrijo GUIMARÃES. Letícia Ferreira GODOI. Mirian Vieira TEIXEIRA.

Polliane Borges RIBEIRO. Valeska Alves BENTO. Samira Nascimento MAMED (co-

orientadora). Valéria PAGOTTO (orientadora)

31  Hesitação vacinal e suas implicações na saúde pública

Tiago Marinho MAGALHÃES. André Luiz Santos THOMÉ. Marcia Aparecida

ITACARAMBY. Paulo Cabral Barboza JÚNIOR. Juliana de Oliveira Roque e LIMA

(orientadora)

32  A introdução da vacina contra hepatite a: uma revisão narrativa
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Elisa Parreira DARIM. Loyane Damares Pereira de SOUSA. Thiago Silva

OLIVEIRA. Wemerson Bolsanelli de SOUSA. Juliana de Oliveira Roque e LIMA

(orientadora)

33  Saúde ambiental e saneamento em comunidades tradicionais:
uma revisão da literatura

Rafaela Andrade DURÃO. Katiane Martins MENDONÇA (orientadora)

34  
Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado:
uma pequena reflexão considerando as assimetrias urbanas e
rurais

Maria Evangelista MIRANDA. Karla Emmanuela Ribeiro HORA (orientadora)

Eixo: Saneamento

35  
O papel da fossa verde e do círculo de bananeiras como medidas
alternativas de tratamento de esgoto em Comunidades
Quilombolas

Lorranne Christiely Marçal HIGINO. Lucas Salvino GONTIJO. Luciana Teles de

FARIA. Monike Fabiane Alves Ribeiro LACERDA. Tatiane Lopes da SILVA. Ricardo

Valadão de CARVALHO (orientador)

36  
Avaliação da qualidade do efluente tratado da estação de
tratamento de efluentes de Abadia de Goiás e do Ribeirão
Dourados e os impactos sobre as comunidades rurais

Caroline Gomes MANFRIN. Diogo Dias CORDEIRO. Eduardo César FERREIRA.

Elaine Lima TRIGUEIRO. Luzi Nunes Pereira NERY. Ricardo Valadão de

CARVALHO (orientador)

37  
Avaliação da viabilidade de implantação de sistema de
biodigestão anaeróbia no tratamento de águas residuárias no
Assentamento Boa Esperança no município de Piracanjuba-GO

Brenda Oliveira GUIMARÃES. Fabrício de Castro AGUIAR. Fabrício Matheus

Barcelos PIRES. Flávia Sodré ROCHA. Lailde Linhares GOES. Humberto Carlos
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Ruggeri JÚNIOR (orientador)

38  
Avaliação da implementação do plano municipal de saneamento
básico nas comunidades rurais e tradicionais do município de
Montes Claros de Goiás

Ana Karolline Nobre SILVA. Ana Paula SILVA. Geymme Shyrley Cardozo SOARES.

Hainer Arruda Luz AMORIM. Ludimylla Guedes da SILVA. Dirceu SCARATTI

(orientador)

39  Utilização de técnicas de reúso de águas residuárias provenientes
de uso doméstico na agricultura familiar

Antônio Anderson Alves da COSTA. Carolina de Lima FRANÇA. Elizabeth Cristina

Bueno GONÇALVES. Renata MAGRO. Rita de Cassia TOMAZ. Ricardo Prado Abreu

REIS (orientador)

40  
Uso de tecnologias individuais de tratamento de água utilizada
para consumo humano no Setor Condomínio Shangri-lá, Goiânia –
GO

Bruno Lessa SANCHES. Daniel Mendonça de MOURA. Ezequiel Vaz BATISTA.

Renata Medici Frayne CUBA (orientadora)

41  Aplicação do método Design Thinking para solução de problemas
relacionados ao saneamento básico

Fabiana Diniz GUIMARÃES. Fabíola Diniz GUIMARÃES. Gessé Allan Lopes

MOREIRA. Marcela Soares DOURADO. Mariane Rodrigues da VITÓRIA. Nolan

Ribeiro BEZERRA (orientadora)

42  Gestão de resíduos sólidos rurais no município de Ceres/GO: uma
abordagem dos planos sob a ótica da legislação

Daniella de Oliveira SANTOS. Darlene de Oliveira SANTOS. Fausto Amancio de

OLIVEIRA. Joelma Raulina BORGES. Yara VILELA. Adjane Damasceno de

OLIVEIRA (orientadora
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43  
Análise comparativa do manejo de resíduos sólidos domiciliares
em comunidades rurais dos estados da Bahia, Goiás e Minas
Gerais

Larissa Araújo GONÇALVES. Priscilla Carvalho da SILVA. Queila Patrícia da Silva

VILELA. Tarciane Araújo GOMES. Wagner Júnio SOARES. Adjane Damasceno de

OLIVEIRA (orientadora)

44  Tecnologias adequadas de tratamento de efluentes domésticos
para comunidades rurais

Brunno de Freitas MARTINS. Giovanna Milhomens Paes BARRETO. Jaqueline

Dias RIBEIRO. Karla Tavares CORRÊA. Vilmar Martins Ferreira FILHO. Humberto

Carlos Ruggeri JÚNIOR (orientador)

45  
Critérios para definição de tecnologias de abastecimento de água
no assentamento canudos, no estado de Goiás, conforme matrizes
do programa nacional de saneamento rural

Camila Souza e Silva REZENDE. Dayany Schoecher SALATI. Hosana de Queiroz

MARIANO. Leila Simone Amorim dos SANTOS. Wennder Parente de OLIVEIRA.

Paulo Sérgio SCALIZE (orientador)

46  
Alternativas de compostagem doméstica para a destinação dos
resíduos orgânicos em áreas rurais e urbanas do território
brasileiro

Carla Novaes DOURADO. Leandro Fleury LOBO. Mara Andreisa de Andrade e

SOUZA. Úrsula Lopes VAZ. Walex Fernandes LIMA. Dirceu SCARATTI (orientador)

47  A evolução do saneamento básico brasileiro após a lei 11.445 e
seus impactos no meio rural

Adriane Dorninger FEITOSA. Andrea Melo Ribeiro de Padua ALVES. Anne

Karolina Rafael VARGAS. Ariel Bruno Soares ALVES. Renato Silva MANATA

JUNIOR. Dirceu SCARATTI (orientador)

48  Resíduos sólidos domiciliares rurais no Brasil: composição
gravimétrica e destinação final

Cristiane Francisco de ARAÚJO. Lúcia Beatriz Alves de Moraes CALIXTO. Luciano

de OLIVEIRA. Sandra Maria dos Santos Costa e REZENDE. Silvana dos SANTOS.

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/sanrural-trabalhos-de-conclusao-do-curso/eixo3.html#09
https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/sanrural-trabalhos-de-conclusao-do-curso/eixo3.html#10
https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/sanrural-trabalhos-de-conclusao-do-curso/eixo3.html#11
https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/sanrural-trabalhos-de-conclusao-do-curso/eixo3.html#12
https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/sanrural-trabalhos-de-conclusao-do-curso/eixo3.html#13
https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/sanrural-trabalhos-de-conclusao-do-curso/eixo3.html#14


21/01/2021 TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SANEAMENTO E SAÚDE AMBIENTAL

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/sanrural-trabalhos-de-conclusao-do-curso/sumario.html 10/14

Adjane Damasceno de OLIVEIRA (Orientadora)

49  Desinfecção por irradiação solar em sistemas de aproveitamento
de água de chuva em comunidades rurais: o Projeto Aqualuz®

Bruna Gôbbo de ÁGUAS. Élida Gonçalves SANTOS. Kenyelle Sayuri COELHO.

Rafael Apoena Marques TRECE. Reginaldo Virgilio da SILVA. Ricardo Prado

Abreu REIS (orientador)

50  
A importância da conservação dos recursos hídricos para as
Comunidades Quilombolas ligadas ao turismo ecológico na
Região da Chapada dos Veadeiros - GO

Eliana Rodrigues Viana MAGALHÃES. Itamar Antônio de OLIVEIRA JÚNIOR.

Jéssica Guinato Rodrigues COSTA. Leandro Fransoia FERNANDES. Yasmim Pires

de Paula OLIVEIRA. Kleber do Espírito SANTO FILHO (orientador)

51  
Proposta de fluoretação em sistema de abastecimento de água na
comunidade Recanto dos Dourados em Abadia de Goiás:
perspectivas comunicacionais, jurídicas e técnicas

Guilherme Bento RIBEIRO. Marina Muniz MENDES. Noemi Hernándes de MELO.

Pedro Henrique de Oliveira CARVALHO. Valdson Clemente COSTA FILHO. Paulo

Sérgio SCALIZE (orientador)

52  
Análise multitemporal do uso e cobertura do solo da Comunidade
Quilombola Porto Leocádio, localizada no Município de São Luiz
do Norte (GO), utilizando técnicas de geoprocessamento

Amanda Gonçalves SILVÉRIO. Joseane da SILVA. Rafael Moura BARBOSA.

Rosicleia Feitosa COSTA. Vinícius Silva BORGES. Kleber do Espírito Santo FILHO

(orientador)

53  Qualidade da água na Comunidade Quilombola do Cedro em
Mineiros - Goiás

Ilkare Jessielle de Aquino FERREIRA. Junio da Silva LUIZ. Manoel Carlos

Barroso LIMA. Marco Rogerio Gomes da SILVA. Romário Schenkel CARDOSO.

Lílian Carla CARNEIRO (orientadora)
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54  
Metodologias de avaliação de Soluções Alternativas Individuais
(SAIS) e tecnologias de esgotamento sanitário em comunidades
rurais

Letícia Santana da SILVA. Luciane Oliveira de JESUS. Mirianny Marques MORO.

Rhyllary Coelho e SILVA. Stefanne Pereira de OLIVEIRA. Rafaella Oliveira

BARACHO (orientadora)

55  Esgotamento sanitário em comunidades rurais e tradicionais:
elaboração de um guia prático

Afonsita Escolástica de Araújo TOLEDO. Éver da Silva Pereira DOURADO. Ítalo

Vieira de BARROS. Jordana Ketiley Santos CARDOSO. Mateus Rezende MOURA.

Rafaella Oliveira BARACHO (orientadora)

56  Diagnóstico do sistema de abastecimento de água no
assentamento Luiz Ório – Itaberaí/GO

Gabriela Souza JACARANDÁ. Jéssica Fernanda VIANA. Polyana Luiz ROCHA.

Silvânia da Silva PIRES. Vitor Lousada VIANA. Giovana Carla Elias FLEURY

(orientadora)

57  Análise da produção científica sobre saneamento rural no Brasil

Jefferson Eduardo Silveira MIRANDA. Felipe de Sousa GOMES. Rogério Alves de

OLIVEIRA. Hugo Rodrigues de SOUSA. Virginia dos Santos MACEDO. Saulo

Bruno Silveira e SOUZA (orientador)

58  Estudo de conservação de água em comunidades tradicionais

Ana Cleide Soares OLIVEIRA. Odilia Batista da Cruz Alves dos SANTOS.

Paulianne de Jesus LIMA. Pedro Henrique Teles de CARVALHO. Renato da Rocha

SANTANA. Ricardo Prado Abreu REIS (orientador)

59  
Avaliação da qualidade da água de abastecimento do
Assentamento da Agrovila de Ouriçangas, no município de Angical
– BA

Amanda dos Santos da SILVA. Arthur Kolling NETO. Cloves Genário Pereira dos

Santos JÚNIOR. Lilia dos Santos da SILVA. Marília Gabriella Souza da SILVA.

Giovana Carla Elias FLEURY (orientadora)
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60  Análise de tecnologias de captação e armazenamento de água da
chuva – estudo de caso Assentamento Oziel Alves III /DF

Fernanda Jesus de PAULA. Kelly Cristina Dutra da SILVA. Priscilla Regina da

SILVA. Valquiria Peres da SILVA. Ricardo Prado A. REIS (orientador).

61  
Saneamento básico no meio rural: um estudo de caso da
comunidade Quilombo do Pombal, no município de Santa Rita de
Goiás-GO

Débora Gonçalves Vieira PIMENTEL. Elicia Rodrigues Mendes RIBEIRO. Leandro

Ribeiro CUNHA. Maria Divina nogueira de SANTANA. Vanessa Lima SILVA. Kleber

do Espírito Santo FILHO (orientador)

62  
Diagnóstico e prognóstico de saneamento básico de uma
propriedade unifamiliar da comunidade rural Canta Galo, no
município de Jaraguá-GO

Alexandre ALMEIDA. Lilian Sousa RIBEIRO. Marcos Rafael Soares PAIVA. Stefany

Cavalcante GENIVAL. Thais Alves RODRIGUES. Saulo Bruno Silveira e SOUZA

(orientador)

63  
Análise documental entre a política nacional de sanemaento
básico e as políticas municipais de saneamento básico dos
municípios goianos de Cachoeira Dourada e Minaçu

Daphne Domingues STIVAL. Isabela Cristina Mesquita MACHADO. Juliana

Moreira da SILVA. Leniany Patrícia MOREIRA. Vanessa Marques de Souza

ROCHA. Rafaella Oliveira BARACHO (coorientadora). Bárbara Souza ROCHA

(orientadora)

64  Avaliação técnica e econômica de tecnologias sociais para acesso
a água de qualidade na Comunidade Quilombola de Iaciara - Goiás

Jimmy Motta TIPPLE. Magno Muniz Medeiros SILVA. Sara Sales de ARAÚJO. Raul

Bini AMARAL. Thaís Borges de MELO. Rafaella Oliveira BARACHO (orientadora)

65  
Avaliação hierárquica das condições do saneamento básico em
área rural: estudo de caso na comunidade João de Deus, no
município de Silvânia – GO
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Débora Raíssa MARÇAL. Karen Bianka Galdino PEREIRA. Ludmilla Neas

BITENCOURT. Ráicy Silva REIS. Stefany Luiza dos SANTOS. Nolan Ribeiro

BEZERRA (orientadora)

66  
Análise comparativa entre a destinação final de resíduos sólidos
em comunidades rurais e tradicionais: estudo de caso em
Silvânia, Goiás

Ana Paula David de PAULA. Divino Rosa Dos SANTOS. Luiz Fernando Machado

LOPES. Núbia Evangelista GALVÃO. Adjane Damasceno de OLIVEIRA

(orientadora

67  Importância e dificuldades da desinfecção da água em
comunidades rurais e/ou tradicionais

Carlos Nilo dos SANTOS. Daniel Demerson de Sousa BATISTA. Francisco Assis

de LIMA JUNIOR. Humberto Vinícius Carrijo Guimarães de OLIVEIRA. Renato

Murilo Borges AGUIAR. Paulo Sérgio SCALIZE (orientador)

68  Tratamento de esgoto doméstico em comunidades: referencial de
soluções

Edilene dos SANTOS. Glaydson Almeida da SILVA. Marta Martins Sena VILELA.

Humberto Carlos Ruggeri JÚNIOR (orientador

69  
Avaliação da aceitabilidade para replicação do biodigestor pelas
familias dos estudantes da EFAU (Escola Família Agrícola de
Uirapuru - GO)

Arthur Paulo Peres ARAÚJO. Julia Barbosa MENDES. Jussara Laura Ribeiro de

Lima Morais CAVALCANTE. Lídia Ferreira da Luz ARAÚJO. Rosely Antunes de

Oliveira MOTA. Renata Medici Frayne CUBA (orientadora)

70  Tecnologias de manejo de águas pluviais aplicáveis em áreas
rurais: um estudo cienciométrico

Andréia Gomes dos Santos ARANTES. Danillo Gomes de SOUZA. José Luiz

Morbeck JÚNIOR. Renata de Oliveira GOMES. Valéria de Sousa LEITÃO. Nolan

Ribeiro BEZERRA (orientadora)
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71  
Identificações das soluções para melhoria das condições
sanitárias da Comunidade Quilombola do Gibrié de São Lourenço
Barcarena - Pará e Comunidade Quilombola Goianinha de
Palmeiras de Goiás – Goiás

Hugo Henrique Nunes. Kely Cristiane Sarraf dos SANTOS. Maria Francisca

Sousa da Silva. Mikaelle Cristiny Nunes da Silva. Rayanne de Sousa Jayme.

Humberto Carlos Ruggeri Júnior (Orientador)

72  Panorama nacional de ocorrências de gastroenterites virais na
população rural: contexto e tendências

Debora Danna Soares da SILVA. Maciel Francisco de ANDRADE. Priscila Inácio

GUEDES. Fabíola Souza FIACCADORI (orientadora)

73  
Avaliação do desempenho dos planos municipais de saneamento
básico do estado de Mato Grosso no atendimento ao saneamento
básico rural 

Arieleen SILVA. Cleide SANTANA. Filipe SOUZA. Franciane CRUZ. Vilidiana

MOURA. Dirceu SCARATTI (Orientador)

74  
Relação entre os casos de dengue e as condições da coleta pública
de resíduos sólidos nas comunidades rurais do município de
Crato/CE

Onofre Pereira Aurélio NETO. Regiane de Oliveira SILVA. Sheyla Monyke Silva de

FREITAS. Tatiana POSSANI. Fabíola Souza FIACCADORI (orientadora)
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TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DE  

ESPECIALIZAÇÃO EM SANEAMENTO E SAÚDE

AMBIENTAL

p. 01

Apresentação

A parceria entre a Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás

(UFG), a Faculdade de Enfermagem (UFG) e a Fundação Nacional da Saúde (Funasa) resultou na

criação do Curso de Especialização em Saneamento e Saúde Ambiental (CESSA), no escopo do

projeto intitulado “Saneamento e Saúde Ambiental em Comunidades Rurais e Tradicionais de

Goiás”, conhecido como SanRural. Por meio da assinatura do Termo de Execução

Descentralizado nº 05/2017, as atividades do CESSA iniciaram em 28 de janeiro de 2019, com 500

cursistas advindos de todas as regiões do Brasil.

O CESSA foi organizado em módulos, os quais apresentaram como fundamento, a capacitação

dos 500 profissionais inscritos no curso acerca de práticas atualizadas de saúde e de

saneamento destinadas a comunidades rurais e tradicionais, abrangendo quilombolas,

ribeirinhos e assentamentos de reforma agrária.

Esses Módulos foram direcionados por grandes eixos, sendo eles da Educação (Módulo II:

Comunidades rurais e tradicionais e seu ambiente e metodologia científica e do trabalho

popular), da Saúde (Módulo III: Promoção da Saúde em Comunidades Rurais) e do Saneamento

(Módulo IV: Saneamento básico rural). O último Módulo, o qual apresenta um caráter

interdisciplinar e interprofissional é o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

As orientações para o desenvolvimento dos TCC iniciaram em 28 de janeiro de 2020 e foram

finalizadas em 12 de junho de 2020, exclusivamente, por via remota, via Plataforma Moodle Ipê.

Os professores envolvidos nas orientações dos TCC do CESSA possuem formação em diferentes

áreas e que coincidem com os eixos do CESSA, sendo elas Educação, Saúde e Saneamento. A

seguir tem os nomes de todos os orientadores e co-orientadores que acompanharam 341

cursistas durante a elaboração dos TCC. Eixo “Educação”: Danielle Silva Beltrão; Katia Alcione

Kopp e Kleber do Espírito Santo Filho. Eixo “Saúde”: Bárbara Souza Rocha; Claci Fátima Weirich

Rosso, Juliana Pires Ribeiro; Fabíola Souza Fiaccadori; Juliana de Oliveira Roque e Lima;

Katiane Martins Mendonça; Leandro Nascimento da Silva; Lílian Carla Carneiro; Marcos André de

Matos; Rafael Alves Guimarães; Samira Nascimento Mamed; Suiany Dias e Valéria Pagotto. E o
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eixo “Saneamento”: Adjane Damasceno de Oliveira; Dirceu Scaratti; Ricardo Valadão de

Carvalho; Giovana Carla Elias Fleury; Humberto Carlos Ruggeri Júnior; Karla Emmanuela Ribeiro

Hora; Nolan Ribeiro Bezerra; Paulo Sérgio Scalize; Rafaella Oliveira Baracho; Renata Medici

Frayne Cuba; Ricardo Prado Abreu Reis e Saulo Bruno Silveira e Souza.

A atuação desses professores orientadores, juntamente aos cursistas, resultou em 73 TCC que

serão apresentados neste E-book. Destes, nove foram da área da saúde, cinco da área da

educação e doze do saneamento. Em relação a metodologia, foram 22 estudos quase-

experimentais, 15 revisões de literatura, 15 estudos documentais, 11 estudos de reflexão, quatro

estudos de corte transversal, quatro estudos ecológicos e dois estudos de caso. Em relação à

temática, diversos objetivos do Projeto SANRURAL foram alcançados a exemplo: cuidados com a

análise dos territórios, critérios diagnósticos situacionais, diversos estudos de intervenção

como legado às comunidades, elaboração de materiais didáticos com conteúdo atual e acessível

à população, considerando as individualidades e especificidades das comunidades, integração

de técnicas laboratoriais que demonstram a necessidade de integração de medidas de

saneamento e de saúde para a qualidade de vida da população, Adaptação do conteúdo

científico apreendido ao longo dos módulos do CESSA e das realidades encontradas entre as

comunidades rurais, análise de custos antes das propostas de intervenções, possibilidades de

intervir em realidades extremas e que exigem ação imediata, entre outros. A coordenação do

CESSA nomeou uma comissão científica de modo a apreciar os resumos apresentados a seguir.

Espera-se com esse E-book devolver à comunidade a contribuição da ciência produzida no

âmbito da universidade, assim como, cumprir com seu papel social de divulgar a ciência e

torná-la o mais acessível possível. Por meio dos encaminhamentos dos autores, em cada TCC, a

comunidade poderá avaliar as propostas e implementar ações atuais destinadas à realidade de

comunidades rurais e tradicionais.

A seguir, os grupos serão apresentados conforme o eixo intitulado pelos autores e os números

dos grupos a partir da configuração da Plataforma Moodle Ipê.

Coordenação CESSA
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EIXO: Educação

Metodologias de ensino sobre saúde ambiental utilizadas

em escolas brasileiras: uma revisão integrativa da literatura

GRUPO 01
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Valéria PAGOTTO (orientadora). E-mail:valeriapagotto@gmail.com

O estudo propõe analisar as metodologias de ensino e os conteúdos abordados em escolas

brasileiras sobre saúde ambiental. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada

nas bases de dados Public/Publish Medline (PUBMED) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),

utilizando as palavras-chave: “Educação em Saúde; Parasitose; Escolares.” Norteados pela

metodologia do PRISMA(1), foram incluídos estudos publicados dos últimos dez anos ( janeiro de

2010 a janeiro de 2020), que abordassem metodologias de ensino sobre saúde ambiental em

escolas da educação básica. Foram encontrados 206 estudos, sendo que três foram incluídos

para análise. Neles, predominaram crianças em idade escolar, e as metodologias com

abordagem lúdica. Compreendeu-se que, a utilização de jogos e atividades expositivas, são

metodologias que demonstraram efetividade em contextos de ensino-aprendizagem sobre
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educação em saúde ambiental, embora seja uma temática pouco abordada em estudos sobre

educação em saúde com escolares(2).

PALAVRAS-CHAVE

Educação em Saúde, Parasitos, Escolares.
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Relação entre a proporção de óbitos por doença diarreica

aguda em menores de 5 anos de idade e o número de

ligações de água e esgoto na região metropolitana de

Goiânia
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Esse trabalho analisa a correlação entre o aumento do número de ligações de água e esgoto

doméstico e a redução do número de óbitos por doença diarreica aguda em menores de cinco

anos de idade na Região Metropolitana de Goiânia (RMG). Os dados foram retirados do Sistema

Nacional de informações sobre Saneamento e do Sistema Único de Saúde. Verificou-se que,

apesar do aumento do número de ligações de água tratada e esgotamento sanitário na RMG, não
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houve redução proporcional do número de doenças diarreicas no período de 2008 a 2018.

Muitos municípios não possuem notificação, de tal forma que não foi possível visualizar uma

correlação entre a ampliação dos sistemas de tratamento e os óbitos por diarreia aguda.

Contudo, analisando Goiânia, que apresenta uma base de dados mais consolidada, identificou-

se uma relação entre as ligações de água e esgoto doméstico e o número de óbitos por doença

diarreica, de 1991-2018.

PALAVRAS-CHAVE

Saneamento básico, saúde, doenças diarreicas, RMG.

p. 04

O estado da arte a respeito dos estudos de educação

ambiental realizados em Comunidades Quilombolas no

Brasil
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O Brasil apresenta uma imensa diversidade étnica, linguística e cultural(1). Deste modo, o

presente trabalho objetivou identificar quantitativamente os estudos de educação ambiental

realizados em comunidades quilombolas. Foram realizadas buscas na plataforma Google Scholar

por meio das seguintes palavras-chave: “Quilombolas”, “Educação Ambiental” e “Comunidades

tradicionais”. Foram encontrados 65 estudos, sendo a maior parte do tipo artigo científico em

revistas de qualidade intermediária. A comunidade Quilombola Mata-Cavalo localizada às

margens da BR-MT 060 no Estado do Mato Grosso-MT, foi a mais estudada e o ano com maior

número de publicações foi 2018. Os temas dos estudos encontrados foram bastante variáveis,

demonstrando o caráter multidisciplinar da educação ambiental e realizados em sua maioria

por universidades públicas, expondo a importância da valorização dessas instituições. Portanto,
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é necessário defender essas instituições por serem extremamente necessárias para as

comunidades quilombolas, ao incentivarem a realização de diversos estudos das mais diversas

naturezas.

PALAVRAS-CHAVE

Quilombolas. Educação Ambiental. Comunidades tradicionais.
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46. 2000 (1).
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O uso das metodologias participativas – Biomapa e Estudo

do mMio – como ferramentas para a educação em saúde e

saneamento ambiental em aglomerados rurais e

comunidades tradicionais
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Os serviços públicos de saneamento devem ser prestados visando sempre como princípio básico

o controle social (1). Uma das formas de despertar o interesse ao acesso a este serviço é através

da Educação Ambiental. Sendo as metodologias participativas (Biomapa e Estudo do Meio) uma

das formas para despertar a participação social. As ações conjuntas da Educação em saúde e

Saneamento Ambiental terão como consequência a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
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A participação social em temáticas que abrangem os problemas recorrentes em cada

comunidade é fundamental para apontar as possíveis soluções para tais problemas, propondo

soluções que poderão ser facilmente aplicadas, tanto individualmente ou coletivamente. O

objetivo deste trabalho foi discutir e evidenciar sobre o Uso das Metodologias Participativas –

Biomapa e Estudo do Meio – como ferramentas para Educação em Saúde e Saneamento

Ambiental em aglomerados rurais e comunidades tradicionais por meio de uma revisão de

literatura.

PALAVRAS-CHAVE
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O cenário (atual) da educação ambiental nas comunidades

rurais e tradicionais: investigação e análise da literatura
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O estudo realizou-se por meio de revisão integrativa na literatura dos últimos 10 anos, a

implementação das ações de EA (Educação Ambiental) nas comunidades rurais e tradicionais
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nas seguintes bases de dados: Periódicos Capes e Revista Eletrônica em Gestão, Educação e

Tecnologia Ambiental. No que diz respeito a implantação dessas ações e por meio das análises,

pode-se concluir que o tipo de educação ambiental trabalhada foi a educação ambiental não-

formal, que são ações e práticas educativas voltadas para a sensibilização da coletividade sobre

questões ambientais. Contudo, são poucos trabalhos voltados para essas ações, além disso, a

falta de conhecimento sobre educação ambiental no meio rural leva a população a utilizarem

medidas equivocadas, podendo causar prejuízos ao meio ambiente e a saúde para toda

população que ali reside. A EA em comunidades rurais e tradicionais é essencial, além de ações

governamentais que intensifiquem o ensino de práticas ambientais promovendo a

sensibilização.

PALAVRAS-CHAVE

Educação Ambiental; Ações Ambientais; Percepção Ambiental; Comunidades Rurais. 
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A educação ambiental como ferramenta de mudança nas

concepções e práticas de gestão integrada de resíduos

sólidos
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O objetivo deste estudo foi elaborar materiais educativos digital envolvendo instituições de

ensino em comunidades rurais no município de Rio Verde – GO para disseminar os princípios da

Educação Ambiental(1), para os Resíduos Sólidos(2). O método foi uma intervenção em

Educação Ambiental que resultou na elaboração de material didático digital (cartilha) e um ímã

de geladeira personalizado que garantiu estratégias didático-pedagógicas com o uso da imagem

como elemento diferencial, instigando o desejo da leitura que abordou conceitos, dicas de

classificação e descarte incorreto dos Resíduos Sólidos, a importância da coleta seletiva, passos

no processo de compostagem e curiosidades em relação ao ambiente com auxílio da mascote

Formecicla. O processo de amadurecimento dos produtos educacionais alcançou méritos

educacionais, pois retratam a aprendizagem de forma coletiva e colaborativa ressaltando o

despertar da sociedade, saúde e meio ambiente por meio medidas viáveis, cabíveis e gradativas

no manejo, tratamento e descarte final dos resíduos sólidos.

PALAVRAS-CHAVE

Ações intervencionistas; Comunidades rurais; Estratégias didático-pedagógicas; Formecicla;

Produtos educacionais.
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Análise do uso e ocupação do solo de assentamentos de

reforma agrária em Uberlândia – MG

GRUPO 22
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Projetos de Assentamentos (PAs) garantem a segurança alimentar pela adoção de sistemas

sustentáveis. Nesse sentido, este trabalho objetivou analisar o uso e ocupação do solo dos 15

PAs de Uberlândia/MG e verificar o percentual de áreas destinadas à Áreas de Proteção

Permanente (APPs) e Reserva Legal (RL)(1). A metodologia consistiu no processamento e

refinamento de fotos aéreas georreferenciadas. Os PAs Maringá-Monte Castelo e Zumbi dos

Palmares não informaram sobre sua produção. Os demais PAs apresentaram produção vegetal

considerável, com destaque para o plantio de eucalipto e pastagens. Os PAs José dos Anjos e

Zumbi dos Palmares não atenderam ao índice mínimo estabelecido pelo Código Florestal para

RL(2). Em relação às APPs, os PAs Palma da Babilônia, Valci dos Santos, Canudos e Paciência

apresentaram os maiores índices. De forma geral, foram verificados bons índices de preservação

ambiental e produtividade agrícola, indicando a importância da reforma agrária na conservação

ambiental.

PALAVRAS-CHAVE

Projetos de Assentamento, Geotecnologias; Reserva Legal; Área de Preservação Permanente.
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2020. 

p. 09

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm


21/01/2021 TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SANEAMENTO E SAÚDE AMBIENTAL

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/sanrural-trabalhos-de-conclusao-do-curso/eixo1.html 9/15
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O presente trabalho teve como objetivos teorizar sobre educação em saúde como direito à

saúde das comunidades rurais tradicionais. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica

integrativa com abordagem qualitativa, por meio do qual realizou-se uma pesquisa em bases de

dados indexadas na Biblioteca Virtual de Saúde utilizando os seguintes descritores:

“Comunidade Rural”; “Educação em Saúde”; “Processo Saúde-Doença”. Após realizar a busca na

Biblioteca Virtual em Saúde com os descritores obteve como resultados 77 textos. Aplicando os

critérios de inclusão e exclusão, restaram 10 artigos. Destes, foram selecionados 9 por

abordarem em seus estudos a temática central do estudo. No que tange aos tipos de pesquisa 8

textos são provenientes de pesquisa qualitativa e um texto de pesquisa quantitativa-qualitativa.

Ficou evidenciado que a promoção da saúde é uma conquista e um direito que vem sendo

trabalhada nas comunidades rurais e tradicionais nas diversas nuances da saúde.

PALAVRAS-CHAVE
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Educação socioambiental para o consumo de água potável

na Comunidade Quilombola Flores Velha de Goiás

GRUPO 37
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O presente estudo objetivou sistematizar estratégias de educação socioambiental que possam

contribuir em propostas para mudanças da realidade observada na comunidade Quilombola

Flores Velha, localizada no município Flores de Goiás. A metodologia adotada foi estudo de

caráter exploratório e descritivo de natureza qualitativa. Ao realizar este trabalho os resultados

indicaram a importância da adoção de estratégias de educação socioambiental destinadas ao

saneamento básico e da necessidade em disseminar práticas adequadas de consumo de água

potável. Assim, a pesquisa propõe ações de educação socioambiental na perspectiva de

promover o consumo adequado de água; oficinas de formação de lideranças; implantar o filtro

de barro; captação e reutilização da água; campanhas de educação em saúde para prevenir

doenças de vinculações hídricas. As contribuições para a comunidade são: combater o consumo

de água não tratada, incentivar estratégias socioambientais e fomentar ações na promoção de

saúde.

PALAVRAS-CHAVE
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de Goiás.
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com os serviços ambientais no Estado de Goiás
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Dentro do contexto de compensação ambiental, surgem ideia de investigar a relação entre

comunidades tradicionais e o fomento exercido pelos serviços ambientais (1-2). Tonando parte

desse pressuposto, foi empregado o termo “quilombola” a partir de 2006, em um levantamento

de dados secundário, através da ferramenta de busca Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Scientific Electronic Library Online - SCIELO, para

quantificar as contribuições acadêmicas acerca do tema (artigo científico; dissertação, tese) (3).

Considerando os critérios supracitados, foram identificadas 1.396 contribuições acadêmicas

pela plataforma CAPES e 1.430, cerca de 72% constituídas por dissertação de mestrado.

Observou que a categoria cultural de serviço ecossistêmico é mais evidente que a categoria de

suporte (Ex.: a produção de água). Sugeriu a continuidade da pesquisa, mediante a investigação

acerca do tema, com a participação de atores sociais com o intuito de preservar sua cultura,

identidade e saberes.

PALAVRAS-CHAVE

povos e comunidades tradicionais; políticas públicas; quilombolas; serviços ambientais.
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(3)Teixeira JC, Guilhermino RL. Análise da associação entre saneamento e saúde nos estados

brasileiros, empregando dados secundários do banco indicadores e dados básicos para a saúde

2003 – IDB 2003. Eng. Sanit. Ambient. .2006;11(3):277-82.
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O ensino de saneamento em escolas públicas de nível

fundamental (revisão integrativa de literatura)
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A educação é um direito garantido. O saneamento é discutido dentro da disciplina de ciências,

contemplando: biologia, química e física(1). Assim, o objetivo do trabalho é conhecer a

realidade do ensino de saneamento em escolas públicas de nível fundamental. Para isso,

emprega-se a revisão integrativa, buscando artigos publicados nos últimos 10 anos. De 61

documentos localizados 36 foram selecionados, os quais possibilitaram verificar que o

saneamento é trabalhado em eixos temáticos: Terra e Universo; Vida e ambiente; Ser humano e

Saúde; Tecnologia e sociedade(2), através de metodologias, como: Rodas de conversas;

Visitações em campo, etc. Evidenciou-se que há o ensino de saneamento nas escolas de ensino

fundamental, usam metodologias diversificadas, porém o ensino transdisciplinar ainda é pouco

utilizado. Essa é importante para que o indivíduo aprenda o conteúdo. A discussão é importante

para formar cidadãos conscientes sobre seus direitos e deveres ao meio ambiente, saúde e

educação.
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Saneamento, Disciplina das Ciências Naturais, Purificação da água, Tratamento de águas

residuárias.
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Uso de águas residuais e lodo de esgoto na produção de

alimentos

GRUPO 58

Aryadne Rodrigues MOREIRA. aryadnerm@hotmail.com

Isadora Gomes de OLIVEIRA. isadoragoliveira@hotmail.com

Lidiane Toledo ALVES. lidyane95@gmail.com

Megaron de Carvalho PITOMBEIRA. megaspi18@gmail.com

Thaís Costa ROCHA. agrothais@gmail.com

Karla Emmanuela Ribeiro HORA (Orientadora). karlaemmanuela@gmail.com

A água doce é um bem escasso, frente a isto, cada vez mais, torna-se necessário a adoção de

tecnologias para o reuso do esgoto tratado, principalmente do lodo de esgoto e de e águas

residuárias para a agricultura, como alternativa na produção de alimentos. Porém, tais

propostas geram dúvidas e receios aos agricultores e consumidores finais, seja devido à

segurança sanitária, seja relativo a resistências de natureza cultural, tais como riscos de

contaminação ambiental, transmissões de doenças para os trabalhadores. Nesse sentido, o

presente trabalho sistematizou dados e informações sobre as alternativas de reuso da água e do

lodo de esgoto aplicado à produção alimentícia. A metodologia baseou-se em revisão

bibliográfica e documental. Como resultado, elaborou-se uma publicação didática de caráter

didático, que possa auxiliar no manejo desses recursos na produção de alimentos,

principalmente destinado à área da agricultura familiar.
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Agricultura Familiar; Lodo de Esgoto; Águas Cinzas.
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Análise cienciométrica das principais soluções

tecnológicas para tratamento de efluentes domésticos em

zonas rurais: um panorama do Brasil entre 2010 a 2020
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O tratamento dos efluentes domésticos impacta a saúde pública, evita disseminação de doenças

e contribui para o meio ambiente saudável. Devido a ineficiência do poder público, as

comunidades rurais adotam tecnologias individuais, conforme suas particularidades. O objetivo

deste trabalho foi investigar, através de análises cienciométricas, a produção de artigos

brasileiros sobre as tecnologias sociais de tratamento de efluentes em zonas rurais nos últimos

10 anos. Na pesquisa foram utilizadas as bases Web of Science, SciELO, Embrapa e Agrobase com

as palavras-chaves “saneamento rural”, “fossa séptica”, “biodigestor” e “wetlands”. Encontrou-

se 53 artigos, nos últimos dois anos o número de publicações foi maior que a média dos anos

anteriores, indicando crescimento da pesquisa e divulgação na área de saneamento rural. Os

estados da Região Norte e Nordeste tem menores índices de produções científicas,

apresentando necessidades de investimentos na educação, pesquisas técnico-científicas e

saneamento básico.
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EIXO: Saúde

Avaliação da qualidade microbiológica da água para

consumo humano em uma Unidade Quilombola em Goiás
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A água é uma substância essencial e insubstituível em todos os estágios da vida. Estima-se que

2 bilhões de pessoas no mundo, utilizam fonte de água contaminada com fezes(1). Este estudo

objetivou analisar, mediante caracterização microbiológica, a qualidade da água destinada ao

consumo humano dos habitantes do quilombo Sumidouro, localizado no município de Padre

Bernardo em Goiás. Para a fundamentação teórica, foi realizada uma revisão sistemática da

literatura ( janeiro-maio de 2020) nas bases de dados Scielo e Pubmed. Utilizando o método de

Colilert foi possível identificar coliformes totais e Escherichia coli(2). Observou-se que 9,7% das

amostras estavam adequadas para consumo humano, enquanto que em 90,3% quantificou-se a

presença de coliformes e presença de E. coli. Diante dos resultados obtidos, faz-se necessária a

implementação de medidas educativas, quanto à obtenção de água apropriada para o uso, bem
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como medidas profiláticas para evitar doenças transmitidas por patógenos de veiculação

hídrica.
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Saneamento e impacto da saúde pública em Pirenopólis
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Este trabalho teve como objetivo geral analisar o saneamento básico e seu impacto na saúde

pública no município de Pirenópolis-GO. Realizou-se uma pesquisa qualitativa e, após coletou-

se informações provenientes de órgãos municipais e estaduais para realizar uma amostragem.

Conforme os levantamentos da pesquisa, o saneamento é a melhoria do estado de higiene de

uma região, visando à proteção da sáude. Sob esta questão, percebe-se, portanto, que sanear,

se tratando de água, é o ato de torná-la potável, ou seja, própria para o consumo de cidadãos(1-
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2). Espera-se que a esfera pública municipal possa intervir e, consequentemente investir na área

de saneamento básico, proporcionando, a promoção da saúde e preservação do meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE
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Objetivou-se quantificar casos notificados de dengue por macrorregiões do estado de Goiás-

Brasil, entre 2015 a 2017, e descrever estratégias da vigilância em saúde ambiental para

combater o mosquito vetor Aedes aegypti. Estrutura-se pela coleta de dados dos casos

notificados pelo Portal da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás por intermédio do

ConectaSUS, além de uma revisão narrativa utilizando a base de dados Scientific Electronic

Library Online(1). Para a análise, as notificações foram separadas pelas cinco macrorregiões do

estado, seguindo a divisão oficial pela secretaria de saúde. Assim, a incidência da doença foi

https://drive.google.com/file/d/1iBHzpQxgrBp2YqmYTTySeRRPrp56shQN/view
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maior na macrorregião Centro-Oeste, seguida de Sudeste, Nordeste, Centro Sudeste e Centro

Norte, respectivamente. Dentre as principais estratégias de manejo ambiental por parte da

vigilância em saúde ambiental estão a identificação, remoção, destruição ou vedação de

criadouros do vetor A. aegypti(2). O governo do estado tem monitorado os índices e investido

em medidas de combate da arbovirose.
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O saneamento é reconhecido como direito humano e determinante social de saúde. A Fundação

Nacional de Saúde (Funasa), órgão da saúde que atua no saneamento, pretende avaliar suas
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intervenções utilizando ferramentas como a Avaliação de Impacto à Saúde (AIS). A AIS constitui

metodologia complexa que busca subsidiar gestores rumo à Agenda 2030. O objetivo deste

trabalho foi analisar o impacto na saúde das intervenções de saneamento da Funasa em

pequenos municípios goianos. A metodologia consistiu na seleção, caracterização e análise dos

impactos à saúde antes e após as intervenções, nos seguintes municípios: Nova Roma, Santa

Rita do Novo Destino, Teresina de Goiás e Silvânia. Devido a fragilidades informacionais,

questões qualitativas e influência de outros condicionantes, não foi possível identificar relação

direta entre saúde e saneamento neste estudo. No entanto, considerando saneamento como um

campo de atuação da saúde, sua universalização é essencial à melhoria da qualidade de vida

das populações.
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Caracterização da saúde e do saneamento de uma
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Objetivou-se analisar os aspectos de saúde e saneamento da comunidade quilombola de

Mesquita da Cidade Ocidental do estado de Goiás, Brasil. Foi feito um scoping review na

finalidade de síntese de evidências podendo auxiliar na elaboração de políticas públicas e na

tomada de decisões práticas no território. As evidências apresentaram a importância da
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Unidade Básica de Saúde e das terapias alternativas nos aspectos de saúde. E nos aspectos de

saneamento foram o abastecimento de água e o tratamento/disposição de resíduos sólidos. O

enfrentamento da escravidão no Brasil, ainda existe no quilombo de Mesquita, pela

invisibilidade e inassistência refletidas atualmente pelas ações governamentais(1). É preciso

fortalecer a relação de interdependência entre a saúde humana e a do ambiente, bem como

acerca da cultura e ancestralidade da história africana presente na comunidade; reconhecendo

os seus direitos territoriais, potencializando o cuidado coletivo.

PALAVRAS-CHAVE

Comunidade tradicional. Quilombo Mesquita. Grupo com Ancestrais do Continente Africano.

Saúde. Saneamento.

REFERÊNCIAS

(1)Silva CTCS. Lugares de memória do quilombo de Mesquita. (Especialização). 2018 56f. Curso

de Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à cidadania. Universidade Federal

da Bahia. Bahia: 2018.

p. 20

Fatores associados à taxa de mortalidade infantil em Goiás,
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Objetivou-se analisar os fatores associados à taxa de mortalidade infantil em Goiás. Estudo

ecológico usando dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (TMI), Sistema de
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Informação sobre Nascidos Vivos, Sistema de Informação da Atenção Básica(1) e Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística – Censo 2010(2). Regressão de Poisson foi utilizada para

analisar os fatores associados à TMI. Observou-se que taxa de analfabetismo, densidade

populacional e proporção de baixo peso ao nascer apresentaram associação positiva com TMI,

enquanto cobertura vacinal apresentou correlação negativa com a TMI; municípios mais

populosos, localizados na região central de Goiás apresentaram TMI mais elevada. No Estado de

Goiás, no período estudado, variáveis socioeconômicas e de saúde são determinantes para os

óbitos infantis.
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GRUPO 25

Anelise de Castro SOUSA. E-mail: anelise02.ac@gmail.com

Daynara de Lima Paiva VILAR. E-mail: daynara.paiva@gmail.com

Paulo Roberto Fernandes de ARAÚJO. E-mail: paulo.roberto.f.araujo@gmail.com

Roberto de Holanda MARIA. E-mail: rhmaria@gmail.com

Tamires Marques VAZ. E-mail: tahtavaz@gmail.com

Rafael Alves GUIMARÃES (orientador). E-mail: rafaelalves@ufg.br

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/go.html?


21/01/2021 TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SANEAMENTO E SAÚDE AMBIENTAL

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/sanrural-trabalhos-de-conclusao-do-curso/eixo2.html 8/21

O objetivo do estudo foi avaliar a associação da taxa de incidência de dengue com a cobertura

de saneamento básico no estado de Goiás em 2018. Utilizou-se de dados secundários do

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e, para análise

estatística, o cálculo de regressão de Poisson. Verificou-se associações significativas entre a

taxa de incidência de dengue e produto interno bruto per capita, Índice de Gini, Índice de

desenvolvimento humano, densidade demográfica, precipitação média anual, Índice de

Infestação Predial, cobertura das Equipes de Saúde da Família e cobertura dos Agentes de

Combate a Endemias. As variáveis relacionadas as más condições de infraestrutura urbana e

saneamento contribuem para a maior ocorrência de casos de dengue. A precipitação média

também influencia diretamente na incidência. Os serviços de saúde relacionam-se a diminuição

da incidência de dengue.

PALAVRAS-CHAVE

Dengue; Saneamento Urbano; Fatores Epidemiológicos; Taxa de incidência.
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Panorama da hepatite a, febre amarela e leishmaniose

visceral como doenças relacionadas ao saneamento

básico no estado de Goiás
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Aline Zorzetto Lopes Gonçalves PRADO. E-mail: alinezlgp@gmail.com
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Monica Eulalia Pacheco Veloso FERREIRA. E-mail: monica_velloso@hotmail.com

Leandro Nascimento da SILVA (Orientador). E-mail:leandro.nascimento7@gmail.com

Objetivou avaliar a ocorrência de febre amarela (FA), hepatite A (HA) e leishmaniose visceral (LV)

em Goiás com a falta de saneamento básico. Estudo descritivo, observacional e retrospectivo no

estado sobre os padrões epidemiológicos por município, de 2007 a 2018. Dados provenientes do

DATASUS, coletados do SINAN e IBGE. Fundamentação teórica por revisão da literatura. Os

resultados evidenciaram um surto de HÁ em 2009, em Luziânia-GO, cuja hipótese provável foi a



21/01/2021 TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SANEAMENTO E SAÚDE AMBIENTAL

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/sanrural-trabalhos-de-conclusao-do-curso/eixo2.html 9/21

ingestão de água contaminada(1). Para FA houve um número de casos relativamente baixo se

comparado com a transmissão de outras doenças. Já LV houve 545 notificações sem impressão

gráfica de redução de casos, com incidência maior nas regiões Norte e Central, onde o

saneamento básico é deficitário, com municípios com incidência ≥10 casos/100 mil hab.

Concluímos que o saneamento básico deficitário aumenta os riscos da população contrair essas

doenças e políticas públicas podem ser eficazes na prevenção e controle.

PALAVRAS-CHAVE

Saneamento Básico, Doenças de Veiculação Hídrica, Degradação Ambiental, Saúde Pública.

REFERÊNCIAS

(1)Tauil MC, Ferreira PM, Abreu MCF, Lima HCAVL, Nóbrega AA. Surto de hepatite A em área

urbana de Luziânia, Estado de Goiás, 2009. Rev. Soc. Bras. Med. Tropical 2010;43(6):740-2.
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Tendência da taxa de internação por dengue em Goiás,

Brasil: um estudo ecológico
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Rafael Alves GUIMARÃES (orientador). E-mail: rafaelalves@ufg.br

Objetivou-se analisar a tendência da taxa de internação por dengue em Goiás, entre 2008 e

2018. Trata-se de um estudo ecológico de séries temporais utilizando dados de internação do

Sistema de Internação Hospitalar do Sistema Único de Saúde e dados populacionais do Instituto

Brasileiro de Geografia Estatística. A análise de tendência das taxas de internação foram

realizadas segundo sexo, faixa etária e forma clínica usando a regressão de Prais-Winsten.
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Calculou-se ainda a variação percentual anual (VPA) e intervalo de confiança de 95% (IC95%).

Verificou-se tendência estacionária na taxa de internação geral, por sexo e faixa etária. Quanto à

forma clínica, verificou-se tendência estacionária da taxa de internação por dengue clássica

(VPA=-3,2; IC95%= -19,4; 15,9) e tendência crescente (VPA=25,7; IC95%= 4,8; 50,8) para dengue

FHD Conclusão: tendência de internação por dengue geral, segundo sexo e faixa etária foi

estacionária. Tendência de internação por dengue clássica foi estacionária e por FHD crescente.

PALAVRAS-CHAVE

dengue; internação; tendência; estudo de séries temporais.

REFERÊNCIAS

(1)Marcones CB, Contigiani M, Gleiser RM. Emergent and Reemergent Arboviruses in South

America and the Caribbean: Why So Many and Why Now?. Journal of Med Entomol, 2017.

(2)Souza CMC, Siqueira MLM, Costa SV et al. Arbovirus investigation in patients from Mato

Grosso during Zika and Chikungunya virus introdution in Brazil, 2015-2016. Acta Trop., 2019.

p. 24

Avaliação do impacto do projeto baobá no saneamento e

saúde ambiental de um Quilombo urbano do Brasil Central
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Marcos André de MATOS (orientador). E-mail: marcosmatos@ufg.br

Objetivou-se avaliar a contribuição do projeto Baobá para a saúde e saneamento em uma

comunidade quilombola do Brasil Central. Estudo realizado com 29 quilombolas. Avaliação
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antes e após intervenção por meio de aplicação de questionário semiestruturado (Pré e Pós -

teste). Por estar localizado na área urbana, houve pela comunidade uma transferência de

responsabilidade do manejo ambiental para o poder público, a qual necessita de investimentos

em saneamento básico, pois a inexistência ou ineficiência da prestação desses serviços favorece

a precariedade da saúde pública(1). Com o projeto Baobá, ocorreram mudanças de hábitos,

ganhos de conhecimento, diminuição de riscos, percepção de vulnerabilidade e estímulo à

gestão dos resíduos sólidos. Projetos de intervenção, com foco nos problemas reais e com a

participação da comunidade quilombola podem impactar substancialmente na sua percepção

de saneamento(2). Pode-se ter também uma redução das desigualdades em saúde e resgate da

cultura, proporcionando visibilidade e perpetuação das tradições quilombolas.

PALAVRAS-CHAVE

Comunidade Tradicional; Saneamento; Saúde Ambiental; Saúde Pública.

REFERÊNCIAS

(1)Ferreira PSF et al. Avaliação preliminar dos efeitos da ineficiência dos serviços de

saneamento na saúde pública brasileira. Revista internacional de ciências, 2016; 6(2):214-29.

(2)Sauini T, Stern Fonseca-Kruel V., Baptistela PY, Matta P, Cassas F., Cruz C. et al. Participatory

methods on the recording of traditional knowledge about medicinal plants in Atlantic forest,

Ubatuba, São Paulo, Brazil. PLoS One. 2020;15(5):e0232288. doi: 10.1371/journal.pone.0232288.
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Viabilidade de métodos que utilizam energia solar para

desinfecção de água em comunidades rurais e tradicionais
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O estudo visa comparar dois métodos de desinfecção da água, SODIS (Solar Water Desinfection)

e a SOPAS (Pasteurização Solar) para determinar qual se adequaria mais à realidade de

comunidades isoladas. A pesquisa baseou-se na revisão de literatura acerca do uso de energia

solar no tratamento de água, obtendo-se dados secundários que permitiram comparar estes

métodos. O método SODIS utiliza o sol como fonte de energia luminosa para promover a

oxidação da água (1). Os recipientes usados no SODIS não devem exceder profundidade de 10

cm devido a capacidade de penetração da radicação UV (2). O método SOPAS consiste no

aproveitamento da radiação solar para aquecer a água até 70ºC. Possui como vantagem a

possibilidade de tratar volumes maiores de água, comparando ao SODIS (3). Apesar do método

SOPAS possuir vantagens em relação ao SODIS, entende-se que o SODIS é mais viável, pois é de

fácil utilização e tem baixo custo.

PALAVRAS-CHAVE

Comunidades rurais e tradicionais; desinfeção da água; processos oxidativos.

REFERÊNCIAS

(1)Oliveira CS. Avaliação da eficiência do método sodis com e sem uso do concentrador solar

para desinfecção de água da cisterna localizada na zona rural de Alagoa Nova – PB. Trabalho de

conclusão de curso apresentado à Coordenação do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental

da Universidade Estadual da Paraíba, 2014. (2)Brito NN. Introdução aos Processos Oxidativos

Avançados – Fotólise, Sodis, Ozonização Direta e Ozonização Indireta. Universidade Federal de

Goiás- UFG, Instituto de Química- IQ, Pós-Graduação em Química, 2018. (3)Rodrigues DG.

Desinfecção da água por pasteurização solar (SOPAS) em comunidades rurais. Dissertação de

mestrado submetida à banca examinadora para obtenção do título de Mestre em Engenharia

Agrícola na área de concentração Água e Solos. Campinas, 2011.
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Estado nutricional e obesidade em moradores de

comunidades rurais de Goiás
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Objetivou-se analisar o estado nutricional, a prevalência de obesidade e fatores associados em

comunidades rurais. Trata-se de um estudo transversal com 50 comunidades quilombolas,

ribeirinhas e assentamentos rurais. Para coleta de dados utilizou-se questionários com

informações sociais, de saúde, e dados antropométricos. A variável dependente foi a obesidade,

obtida a partir do Índice de Massa Corporal(1). Foi estimada a prevalência, e variáveis

associadas por meio da regressão de Poisson (p<0,05). Dos 732 participantes, 55,7% eram

mulheres e 44,3% homens. A prevalência geral de obesidade foi de 25,8%, sendo 20,5% nos

quilombolas, 31,1% nos ribeirinhos e 36,5% nos assentamentos rurais (p<0,001). Constatou-se

associação entre obesidade e sexo feminino, autopercepção de saúde regular, consumo diário

de frutas e o hábito de fumar. A prevalência de obesidade foi elevada, principalmente no grupo

dos assentamentos e seus fatores associados, evidenciam necessidade de estratégias e

acompanhamento das políticas e programas de saúde existentes para esses territórios.

PALAVRAS-CHAVE

Estado Nutricional; Obesidade; Comunidades Rurais e Tradicionais; Consumo Alimentar;

Tabagismo.

REFERÊNCIAS

(1)Organização Mundial da Saúde (OMS). Obesity: preventing and managing the global

epidemic. Report of a WHO Consultation of Obesity. Geneva, 3-5 Jun 1997. Geneva: World Health

Organization, 1998.
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Levantamento de investimentos em ações saneamento

rural no Brasil com foco no abastecimento e

armazenamento de água para consumo humano
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Objetivou-se identificar os programas e os recursos financeiros destinados ao saneamento rural

voltadas ao abastecimento de água no Brasil, distinguindo os montantes empenhados e os

efetivamente pagos das ações programadas em Planos Plurianuais. Utilizaram-se dados

referente aos anos de 2008 a 2019, disponíveis em plataformas eletrônicas do governo federal,

especialmente o SIOP - Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento. Constataram-se

discrepâncias entre valores empenhados e efetivamente pagos a programas de abastecimento

de água entre 2008 e 2019. De 2008 a 2013 houve investimentos crescentes na área de

abastecimento rural. A partir de 2014 até 2019 os investimentos tornaram-se decrescentes,

sobretudo após edição da EC 95/2016, comprometendo as metas de universalização do

saneamento. Apesar de haver a previsão do gasto na forma do empenho, existem dificuldades

da parte executora em realizar o gasto, podendo haver problemas desde a elaboração do

projeto, até o recebimento da obra ou serviço.

PALAVRAS-CHAVE

Tecnologias de tratamento de esgoto. Saneamento. Áreas rurais.
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Tecnologias de tratamento de esgoto em áreas rurais: um

mapeamento sistemático
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Nolan Ribeiro BEZERRA (orientadora). E-mail: nolanbezerra@gmail.com

Estudos e investimentos foram executados no sentido da globalização, mas ainda hoje a

problemática do saneamento rural é muito evidente. O principal desafio é levar tecnologias de

tratamento de esgoto (TTEs) eficientes, de baixo custo, fácil implantação, operação e

manutenção. Baseado nesse contexto, objetivo deste trabalho foi fazer um mapeamento

sistemático das publicações brasileiras, nas principais bases de dados disponíveis da internet,

para levantar as TTEs propostas para se utilizar no meio rural. Para esta investigação foi

utilizado mapeamento sistemático da literatura com abordagem quantitativa descritiva.

Analisou-se 72 publicações, predominantemente da região sudeste, sendo 69,4% delas em

formato de artigo e publicadas em revistas da área. Os estudos foram predominantemente com

implantação diretamente in loco em escala real. Diversas nomenclaturas foram utilizadas para

caracterizar as TTEs, mas a mais abundante foi “Tecnologia Alternativa”(1). As tecnologias

abordadas são, em geral, de baixo custo e de fácil implantação e manutenção(2).

PALAVRAS-CHAVE

Tecnologias de tratamento de esgoto; Saneamento; Áreas rurais.

REFERÊNCIAS

(1)Santos Junior EL. Tecnologia alternativa para tratamento seletivo dos resíduos provenientes

da bacia sanitária em comunidades rurais. 2019. 274 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química)

- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2019. (2)Tonetti AL, Santos BSC, Figueiredo

ICS. Tratamento de esgoto na zona rural: fossa verde e círculo de bananeiras.1ª edição.

Campinas: Unicamp, 2018.
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Porque a esquistossomose mansoni ainda permanece em

Belém, Pará

GRUPO 55

Gisely de Nazaré Freitas da SILVA. E-mail: gisa_freitas26@yahoo.com.br

Kleber Elias COSTA. E-mail: kleber_tjyahoo.com.br

Rafael Flávio de Sousa LIMA. E-mail: rafael_flavio@hotmail.com



21/01/2021 TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SANEAMENTO E SAÚDE AMBIENTAL

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/sanrural-trabalhos-de-conclusao-do-curso/eixo2.html 16/21

Raphaela Bento de OLIVEIRA. E-mail: rafhaelabento@hotmail.com

Sheila Paula da Costa PRESTES. E-mail: sheila.paula.prestes@hotmail.com

Fabíola Souza FIACCADORI (orientadora). E-mail: fabiolasf@gmail.com

Entre as parasitoses que afetem o homem, a esquistossomose é uma das mais disseminadas no

mundo(1). O presente estudo teve como objetivo responder porque a esquistossomose mansoni

ainda permanece em Belém, Pará. Tratou-se de um estudo epidemiológico, quantitativo e

retrospectivo que considerou a análise dos casos de esquistossomose registrados na última

década em Belém, Pará, contidos na base de dados no Sistema de Informação do Programa de

Vigilância e Controle da Esquistossomose (SISPCE). Os bairros mais endêmicos para a doença

são os da região periférica da cidade. O ciclo da doença é sustentado por fatores

socioeconômicos que se somam às questões ambientais desfavoráveis. Desta forma, se faz

necessário que o poder público otimize obras de engenharia voltadas à saúde pública com o

intuito de melhorar a qualidade de vida da população, e assim, interromper o ciclo de

transmissão da esquistossomose mansoni na capital paraense.

PALAVRAS-CHAVE

Esquistossomose. Belém. Saneamento.

REFERÊNCIAS

(1)Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância

Epidemiológica. Vigilância da Esquistossomose Mansoni: diretrizes técnicas. 4. ed. Brasília,

2014. Acesso em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigilancia_esquistossome_mansoni_diretrizes_tecnicas.pdf

/ em 14 de janeiro de 2020.
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Tendência temporal da mortalidade por doenças diarreicas

agudas no estado de Goiás, 2008-2017
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Objetivou-se analisar a tendência dos óbitos por DDA de residentes no estado de Goiás, região

Centro-Oeste e Brasil entre os anos de 2008 a 2017. Estudo ecológico, com abordagem analítica

de séries temporais, com dados secundários do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM).

Analisou-se a tendência por meio da regressão de Prais-Winsten da mortalidade proporcional

por doença diarreica aguda no período 2008-2017. No período de 2008 a 2017, ocorreram um

total de 11.241.093, sendo que por DDA foram: 45.277mil no Brasil. Desse total, 2763 (6,53%)

ocorreram na região Centro-Oeste e 890 (32,21%) no Estado de Goiás. A maior proporção de

óbitos por DDA ocorreu nos idosos, e nas pessoas com menor escolaridade. A diarreia e

gastroenterite de origem infecciosa presumível foram as causas de DDA em maior proporção. As

tendências observadas foram decrescentes para o Brasil e Centro-Oeste e estacionárias para

Goiás. As tendências observadas podem ser reflexo das condições sociais da população, e do

acesso a serviços de saúde e saneamento básico. No entanto, devido à subnotificação de óbito

por DDA, estas doenças precisam ser constantemente monitoradas pelos serviços de vigilância

epidemiológica.

PALAVRAS-CHAVE

Doença Diarreica Aguda, Morbimortalidade, Crianças, Idosos, Séries temporais
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GRUPO 66
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Paulo Cabral Barboza JÚNIOR. E-mail: paulocabraljr@hotmail.com

Juliana de Oliveira Roque e LIMA (orientadora). E-mail: julianalima.ufg@gmail.com

O objetivo deste estudo foi identificar os motivos da hesitação vacinal, suas causas e

consequências e refletir sobre o impacto dessa prática na saúde pública. Trata-se de uma

revisão narrativa da literatura. A hesitação vacinal é o atraso em aceitar ou a recusa das vacinas

recomendadas, apesar de sua disponibilidade nos serviços de saúde e gera preocupações com o

ressurgimento de doenças infecciosas já controladas(1). A falta de informações sobre a eficácia

e segurança das vacinas, divulgações de forma não efetiva, os movimentos antivacina e o medo

dos eventos adversos são os principais motivos para recusa vacinal. Faz-se necessário

desenvolver intervenções para melhorar a comunicação em relação à segurança das vacinas,

fortalecer o vínculo entre profissionais e pacientes e colaboração dos gestores, profissionais da

saúde e a população para a disseminação de informações fidedignas em relação aos benefícios

da vacinação e assim reduzir os impactos na saúde pública.

PALAVRAS-CHAVE

Vacinação em Massa; cobertura vacinal; saúde pública.

REFERÊNCIAS

(1)Succi RC. Vaccine refusal - what we need to know. J Pediatr (RioJ). 2018;94:574-81. Disponível

em https://www.scielo.br/pdf/jped/v94n6/pt_0021-7557-jped-94-06-0574.pdf. Acesso em 16

jun.2020.
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A introdução da vacina contra hepatite a: uma revisão

narrativa

GRUPO 71

Elisa Parreira DARIM. E-mail: elisadarim@hotmail.com

Loyane Damares Pereira de SOUSA. E-mail: loyane.eng@gmail.com

Thiago Silva OLIVEIRA. E-mail: thiago123-schineider@hotmail.com

https://www.scielo.br/pdf/jped/v94n6/pt_0021-7557-jped-94-06-0574.pdf
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Wemerson Bolsanelli de SOUSA. E-mail: wemersonbolsanelli@hotmail.com

Juliana de Oliveira Roque e LIMA (orientadora). E-mail: julianalima@ufg.com

O objetivo deste estudo foi analisar publicações sobre a vacina contra hepatite A, buscando

compreender o impacto de sua introdução sobre a incidência da doença. Trata-se de uma

revisão narrativa da literatura. Os estudos revelam que após a introdução da vacina houve

redução na incidência da hepatite A, tanto de crianças como de adultos, devido a imunidade de

rebanho(1). Embora a existência da vacina seja fundamental, o saneamento básico também

ajuda a reduzir a incidência da doença. Num estudo em assentamentos rurais, 85,9% dos

indivíduos testaram positivo para hepatite A, mostrando que essa população precisa de atenção

à saúde e saneamento básico (2). O acesso à saúde é fundamental para a proteção da população

brasileira contra hepatite A, no entanto, percebe-se, que esse acesso não chega igualmente para

todos. Faz se necessário implementar políticas públicas de saúde e saneamento que garantam

os princípios do SUS da universalidade e a equidade.

PALAVRAS-CHAVE

Hepatite A. Doença. Sintomas. Brasil. Eficiência. Vacina.

REFERÊNCIAS

(1)Souto, FJD, de Brito, WI, & Fontes, CJF. Impact of the single-dose universal mass vaccination

strategy against hepatitis A in Brazil. Vaccine. 2019;37(6):771-5. (2)Caetano, KA, Bergamaschi,

FP, Carneiro, MA, Pinheiro, RS, Araújo, LA, Matos, MA, Martins, RM. Hepatotropic viruses

(hepatitis A, B, C, D and E) in a rural Brazilian population: prevalence, genotypes, risk factors

and vaccination. Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene.

2020;114(2):91-8.
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Saúde ambiental e saneamento em comunidades

tradicionais: uma revisão da literatura

GRUPO 72

Rafaela Andrade DURÃO. E-mail: rafaeladurao@hotmail.com
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Buscou-se analisar a literatura nacional acerca de textos que abordem a saúde ambiental e o

saneamento voltado às comunidades tradicionais; avaliar os tipos de estudos publicados e os

principais encaminhamentos autores. Trata-se de um estudo do tipo revisão narrativa da

literatura, dos últimos cinco anos. Foram encontrados 25 textos, no entanto, somente 10

atenderam aos critérios de inclusão. A maioria apresentou um enfoque em políticas publicas ou

pesquisas voltadas para o saneamento em comunidades quilombolas. Os temas citados foram:

água potável, segurança alimentar, uso do solo, coleta seletiva e acesso à atenção primária à

saúde. Os autores evidenciaram a importância de ações de educação em saúde e de saneamento

em comunidades tradicionais, como estratégias para a qualidade de vida. Ainda, destacaram a

necessidade de: diagnóstico situacional, planejamento das ações e acompanhamento de

intervenções. É preciso desenvolver estudos e ações de modo a aliar educação, saúde e

saneamento como estratégias voltadas para comunidades tradicionais.

PALAVRAS-CHAVE

Grupos étnicos; Saneamento Rural; Guias como assunto; Avaliação em Saúde e Comunidades

Vulneráveis.

p. 34

Doenças relacionadas ao saneamento ambiental

inadequado: uma pequena reflexão considerando as

assimetrias urbanas e rurais

GRUPO 73

Maria Evangelista MIRANDA. E-mail: mevangelistamiranda@bol.com.br

Karla Emmanuela Ribeiro HORA (orientadora). E-mail: karla_hora@ufg.br

Esse trabalho apresenta elementos para compreensão do significado das doenças relacionadas

ao saneamento básico inadequado (DRSAI) e suas assimetrias em relação no contexto urbano e

rural. Este estudo buscou analisar alguns artigos publicados com as DRSAI de alguns municípios

do Brasil. Para isto foram selecionados alguns artigo que mencionavam estudos de caso sobre

DRSAI. Conclui-se, com base nos resultados deste estudo, a insuficiência dos serviços de

saneamento para aglomerações subnormais, cuja característica predomina a habitação

inadequada colaborando para o surgimento de doenças. Nesse contexto, a importância do

saneamento está além de uma constituição de infraestrutura, ele representa um aspecto

importante na relação dos seres humanos e o meio ambiente.
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PALAVRAS-CHAVE
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EIXO: Saneamento

O papel da fossa verde e do círculo de bananeiras como

medidas alternativas de tratamento de esgoto em

Comunidades Quilombolas

GRUPO 02

Lorranne Christiely Marçal HIGINO. E-mail: lorranne-christiely@hotmail.com

Lucas Salvino GONTIJO. E-mail: lucas.sgo@outlook.com

Luciana Teles de FARIA. E-mail: lubrt@hotmail.com

Monike Fabiane Alves Ribeiro LACERDA. E-mail: monikefabiane@gmail.com

Tatiane Lopes da SILVA. E-mail: tatylopeslp@hotmail.com

Ricardo Valadão de CARVALHO (orientador). E-mail: rvc.amb@gmail.com

O estudo visa propor às comunidades quilombolas a fossa verde e o círculo de bananeiras como

alternativas de tratamento de esgoto e despertar o interesse pelas mesmas. Para tal, realizou-se

buscas de dados secundários na literatura científica. A viabilidade técnica da fossa verde foi

avaliada com base na eficiência do tratamento de efluentes. A viabilidade econômica foi

determinada por meio de dados disponibilizados em estudos. Para despertar o interesse das

comunidades elaborou-se material instrucional para informar sobre os aspectos construtivos,

operação e manutenção do sistema. Estudos apontam que o sistema de tratamento promove

remoção de Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO, Demanda Química de Oxigênio – DQO

superior a 90%, turbidez acima de 98% e cerca de 58% de fósforo(1). A adoção da fossa verde
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apresentou economia no custo de instalação de 75,45% comparado a fossa séptica

convencional(2). Assim, percebe-se que o sistema proposto possui viabilidade técnica e

econômica.

PALAVRAS-CHAVE

Comunidades Quilombolas, Quilombos, Saneamento Rural, Fossa Verde, Bacia De

Evapotranspiração, Círculo de Bananeiras.

REFERÊNCIAS

(1)Figueiredo ICS, Barbosa AC, Miyazaki CK, Schneider J, Coasaca RL, Magalhães TM et al. Bacia

de Evapotranspiração (BET): uma forma segura e ecológica de tratar o esgoto de vaso sanitário.

Edição Especial Saneamento Rural, p. 115, 2019. (2)Santana JÁ, Lima KT. Estudo econômico da

utilização de uma fossa agroecológica em residências unifamiliares. Trabalho de Conclusão de

Curso, Centro Universitário CESMAC. Maceió, AL, 2018.

p. 36

Avaliação da qualidade do efluente tratado da estação de

tratamento de efluentes de Abadia de Goiás e do Ribeirão

Dourados e os impactos sobre as comunidades rurais

GRUPO 03

Caroline Gomes MANFRIN. E-mail: carolinegomes87@hotmail.com

Diogo Dias CORDEIRO. E-mail: diogodias.go@gmail.com

Eduardo César FERREIRA. E-mail: eduardocesar.f@gmail.com

Elaine Lima TRIGUEIRO. E-mail: elainetrigueiro@gmail.com

Luzi Nunes Pereira NERY. E-mail: aslupiri@yahoo.com.br

Ricardo Valadão de CARVALHO (orientador). E-mail: ricardo.valadao@ifg.edu.br

O presente estudo buscou avaliar a autodepuração do Ribeirão Dourados após o lançamento do

efluente da Estação de Tratamento de Esgotos de Abadia de Goiás e seus impactos aos usos da
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água pelas comunidades locais. Com dados do corpo receptor (vazão, velocidade, profundidade,

Escherichia coli, Oxigênio Dissolvido – OD e Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO) e do

efluente tratado (OD e DBO), chegou-se aos coeficientes de desoxigenação (K1), decomposição

(Kd) da DBO, reoxigenação (K2) e decaimento bacteriano (Kb)(1), utilizados para determinar a

autodepuração por meio do modelo de Streeter-Phelps. Foi determinada a zona de mistura após

o lançamento e a distância em que a DBO atinge o valor permitido pela Resolução 357/2005 do

Conama(2). Os valores de OD e E. coli se mantiveram abaixo do preconizado na legislação. Logo,

a classificação do Ribeirão não é alterada com o lançamento do efluente, sendo o impacto nas

comunidades a jusante pouco significativo.

PALAVRAS-CHAVE

Autodepuração, Modelo Streeter-Phelps, Zona de Mistura, Comunidades Rurais.

REFERÊNCIAS

(1)Von Sperlin M. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias. Vol. 7. 1. Estudos e

Modelagem da qualidade da água de rios. Departamento de Engenharia sanitária e Ambiental,

UFMG, Belo Horizonte. 2ª Ed. 2014, 592 p. (2)Brasil. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005.

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá

outras providências. Brasília-DF, 2005.

p. 37

Avaliação da viabilidade de implantação de sistema de

biodigestão anaeróbia no tratamento de águas residuárias

no Assentamento Boa Esperança no município de

Piracanjuba-GO
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Lailde Linhares GOES. E-mail: lailde.linhares71@gmail.com

Humberto Carlos Ruggeri JÚNIOR (orientador). E-mail: humberto.coord.ambiental@gmail.com

Este estudo foi realizado no assentamento Boa Esperança localizado no município de

Piracanjuba, estado de Goiás, com o objetivo de avaliar a viabilidade da implantação do sistema

de biodigestão anaeróbia para tratamento do esgoto doméstico e destinação adequada dos

dejetos dos animais. Para levantamento de dados foram aplicados questionários considerando

aspectos ambientais, socioeconômicos e culturais possibilitando o dimensionamento para

sugestão do modelo de biodigestor adequado para a comunidade rural. O Assentamento é

composto por 50 famílias, sendo que destas, nove famílias responderam à pesquisa

demonstrando grande aceitabilidade em utilizar essa tecnologia em substituição às fossas

negras, assim como, interesse unânime em aplicar o biofertilizante em suas plantações e

aproveitar, como energia, o biogás gerado no processo. A pesquisa constatou também a

destinação incorreta dos resíduos provenientes das atividades humanas, da agricultura e da

pecuária, evidenciando a necessidade dessa intervenção tecnológica para melhoria de vida dos

assentados e do meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE

Assentamento rural; Esgotamento sanitário; Biodigestor; Biofertilizante; Biogás.
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Avaliação da implementação do plano municipal de

saneamento básico nas comunidades rurais e tradicionais

do município de Montes Claros de Goiás
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No Brasil, a população rural apresenta o maior déficit de saneamento básico. O Estado de Goiás

faz parte dessa estatística, onde as comunidades rurais e tradicionais enfrentam dificuldades no

acesso aos serviços de saneamento. Este trabalho objetivou realizar a avaliação da

implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Montes Claros de Goiás.

Buscou-se analisar o cumprimento dos Programas, Projetos e Ações estabelecidos no Plano

desse município para as comunidades rurais e tradicionais. Constatou-se que o PMSB, possui

Ações voltadas para a população rural, no entanto, através da avaliação, verificou-se que o

município não prevê a execução das mesmas, bem como o Plano não passou por nenhuma

avaliação e/ou revisão desde sua conclusão. Ainda, as Ações não são específicas para as

comunidades. Visando exercer o controle social e fiscalizar o cumprimento da execução do

PMSB recomenda-se a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico, conforme

estabelecido na Política Federal.

PALAVRAS-CHAVE

Avaliação; Saneamento básico; Comunidades rurais e tradicionais.

p. 39

Utilização de técnicas de reúso de águas residuárias

provenientes de uso doméstico na agricultura familiar
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Ricardo Prado Abreu REIS (orientador). E-mail: ricardo_reis@ufg.br

O objetivo foi analisar a produção científica acerca de tecnologias utilizadas no reúso de águas

provenientes do uso doméstico e destinadas às atividades em meio agrícola. Empregou-se a

metodologia da revisão sistemática da literatura, aplicando o SMS (“Systematic Mapping Study”)

também conhecido como Scoping Studies ou Scoping Review. Para a seleção dos artigos foi
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definido um conjunto de “strings” de busca que resultaram na integração das palavras: reúso

agrícola, tratamento e riscos. As bases eletrônicas utilizadas foram DOAJ, SCIELO, PubMED,

Science Direct, Scopus e Web of Science, incluindo-se estudos realizados no Brasil e no exterior.

Foram obtidos 136 artigos, nos quais as técnicas de reúso que mais se destacaram foram

Wetlands, UASB, osmose reversa, lagoas de estabilização, pirólise de lodo e biorreator de

membrana. A principal contribuição foi a forma de utilização das águas residuais como

alternativa para suprir as necessidades do crescimento populacional e promoção de uma

agricultura sustentável.

PALAVRAS-CHAVE

Reutilização da água; Água recuperada; Agricultura sustentável; Técnicas de reúso; Irrigação.

p. 40

Uso de tecnologias individuais de tratamento de água

utilizada para consumo humano no Setor Condomínio

Shangri-lá, Goiânia – GO
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A água utilizada a partir de fontes alternativas nem sempre apresenta qualidade adequada para

consumo, sendo preciso adotar tecnologias individuais de tratamento. Este trabalho objetivou

verificar o uso de tecnologias individuais no tratamento e as formas de armazenamento de água

para consumo humano em um bairro residencial de Goiânia/GO abastecido por poços rasos.

Aplicou-se um questionário em 48 moradias abordando os temas confiança na qualidade da

água e tipo de tratamento e armazenamento realizados. Verificou-se que o armazenamento da

água é realizado em caixa d’água e 56,25% não fazem a limpeza de forma regular. Todos

acreditam que a água consumida é de boa qualidade devido as características organolépticas,

porém 62,5% fazem algum tipo de tratamento, sendo o filtro de barro a principal forma (56,25%)

porém, a higienização das velas é feita de forma incorreta por 66% dos entrevistados, sendo os

saberes sociais os influenciadores destes comportamentos independentemente do nível de

escolaridade.
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PALAVRAS-CHAVE

Água. Filtro de barro. Poço. Saber popular. Qualidade da água.

p. 41

Aplicação do método Design Thinking para solução de

problemas relacionados ao saneamento básico
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Fabiana Diniz GUIMARÃES. E-mail: bianna09@hotmail.com
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Nolan Ribeiro BEZERRA (orientadora). E-mail: nolanbezerra@gmail.com

A precariedade do saneamento básico incide diretamente nas comunidades rurais e

tradicionais, dentre elas os quilombolas e os assentamentos (1). Desta forma, o objetivo deste

trabalho foi aplicar o método Design Thinking em busca de soluções para os problemas

relacionados ao saneamento básico nas comunidades dos Almeidas (quilombo) e São Sebastião

da Garganta (assentamento rural), localizadas em Silvânia-Go. A metodologia utilizada

abrangeu a pesquisa bibliográfica e a análise de dados secundários disponibilizados pelo

projeto SanRural. Em seguida, apresentou-se a metodologia de Design Thinking proposta pela

IDEO®. O problema prioritário da comunidade dos Almeidas refere-se à ausência do manejo de

resíduos sólidos e o da comunidade de São Sebastião da Garganta, ausência de tratamento do

esgoto doméstico. Fica evidente que o Design Thinking apresenta-se como uma ferramenta

eficaz no contexto do saneamento ambiental rural e que as adaptações são necessárias para que

o método seja implementado de forma satisfatória.

PALAVRAS-CHAVE

Assentamentos; Condições sanitárias; Quilombolas; Ruralidade.
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Gestão de resíduos sólidos rurais no município de
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Os Resíduos Sólidos Domésticos Rurais (RSDR) devem constar nos planejamentos estratégicos

do município, uma vez que tais resíduos podem ocasionar prejuízos ao meio ambiente. Para a

gestão pública os dados, as informações e as soluções aplicáveis aos RSDR devem estar em

planos específicos, como no Plano Municipal de Saneamento Básico e no Plano de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos(1). Nisto, o objetivo do presente trabalho foi verificar se os

planos relacionados a resíduos sólidos e que englobem o município de Ceres, no Estado de

Goiás, contemplam os RSDR. Para o desenvolvimento desta pesquisa analisou-se os conteúdos

dos referidos planos sob a ótica da legislação que rege a matéria: Lei nº 12305/2010 e Lei nº

11445/2007. Notou-se ausência de inserção das áreas rurais no planejamento o que pode

dificultar a universalização do acesso ao serviço público de manejo de resíduos sólidos a

população que reside nestas áreas.
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Goiás e Minas Gerais

GRUPO 19

Larissa Araújo GONÇALVES. E-mail: agr.larissa@gmail.com

Priscilla Carvalho da SILVA. E-mail: priscillacarvalho.cs@gmail.com

Queila Patrícia da Silva VILELA. E-mail: queilapvilela@gmail.com

Tarciane Araújo GOMES. E-mail: eng.tarcianegomes@gmail.com

Wagner Júnio SOARES. E-mail: wajsoares@gmail.com

Adjane Damasceno de OLIVEIRA (orientadora). E-mail: adjanedeoliveira@gmail.com

O objetivo deste estudo foi identificar semelhanças e diferenças, analisando comparativamente

o manejo de resíduos sólidos domiciliares em três comunidades rurais da Bahia, Goiás e Minas

Gerais. Para isto, realizou-se levantamento de dados primários e secundários por meio de

pesquisas de campo e revisão bibliográfica, respectivamente. Observou-se que o

acondicionamento é semelhante em todas as comunidades, no entanto, apenas em duas

comunidades, Cocal (Bahia) e Linda Vista (Goiás), a coleta é realizada porta a porta. Quanto ao

transporte, em todas as comunidades este é feito pelo poder público, mas diferentes veículos

são utilizados para tal. Apenas a comunidade de Pará dos Vilelas (Minas Gerais) realiza

disposição de forma adequada, em aterro sanitário. Conclui-se que há necessidade de

desenvolvimento de pesquisas que visem aprimorar o manejo de resíduos sólidos, fomentando
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a elaboração de políticas públicas que atendam as especificidades das áreas rurais, para que

tenham acesso aos serviços de saneamento básico.
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Diante do cenário de deficiência de esgotamento sanitário na zona rural, é necessário implantar

soluções alternativas de saneamento com a finalidade de garantir promoção da saúde, da

qualidade de vida e da sustentabilidade ambiental. Este estudo tem por objetivo apresentar as

tecnologias adequadas de tratamento de efluentes doméstico para comunidades rurais, através

de pesquisa bibliográfica e documental. Sendo assim, foram abordadas tecnologias que possam

ser aplicadas e consolidadas levando em consideração o tipo de efluente a ser tratado, a fim de

proporcionar o melhor tratamento possível em residências unifamiliares. Foram comparadas e

analisadas individualmente as tecnologias de fossa séptica biodigestora, tanque séptico,

vermifiltro, jardim filtrante e círculo de bananeiras. A escolha da tecnologia a ser implantada

deve ser a mais adequada às condições existentes em cada domicílio, atendendo as

necessidades e o meio social dos sistemas unifamiliares.
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Tratamento, efluente, rural, saúde e meio ambiente.
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Critérios para definição de tecnologias de abastecimento

de água no assentamento canudos, no estado de Goiás,

conforme matrizes do programa nacional de saneamento

rural
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O objetivo do estudou foi sugerir tecnologia para o tratamento de água no Assentamento

Canudos - Palmeiras de Goiás/GO. Trata-se de uma revisão de estudos sobre a qualidade, tipos

de captações e tecnologias de tratamento de água para a localidade. Para a discussão de

tecnologias buscaram-se as citadas no Programa Nacional de Saneamento Rural(1). Identificou-

se problemas com a captação da água dos poços perfurados devido à estruturação do solo e

contaminação hídrica(2). Seguindo a normativa do PNSR, foram apresentadas possíveis

tecnologias de tratamento. As tecnologias filtração lenta e filtração em múltiplas etapas não se

enquadram para as características da comunidade. Indicou-se, portanto, tecnologias

unifamiliares para tratamento da água utilizada atualmente. Recomenda-se a realização de

estudos sobre o potencial de captação subterrânea e da qualidade da água do trecho do Rio dos

Bois que passa pelo assentamento, bem como a eficiência do tratamento SALTA Z para remoção

de matéria orgânica, chumbo, cobre e fósforo.
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Alternativas de compostagem doméstica para a destinação

dos resíduos orgânicos em áreas rurais e urbanas do

território brasileiro
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Diariamente são produzidas grandes quantidades de lixo orgânico e a compostagem de resíduos

domésticos é uma alternativa interessante para a gestão destes resíduos produzidos no Brasil.

Assim, este trabalho buscou identificar as alternativas de compostagem doméstica aplicadas à

destinação dos resíduos orgânicos em áreas rurais e urbanas do território brasileiro, a partir de

levantamento bibliográfico. Entre os resultados obtidos na pesquisa, identificou-se 2.737

publicações. Após a seleção sob o termo "compostagem" resultaram 721 artigos e 44 teses de

doutorado, publicados no período de 1975 a 2019. De acordo com estas publicações foi possível

compreender que o método de compostagem mais aplicado foi a compostagem seca e que o tipo

de compostagem mais utilizada foi a Leira estática aerada – LEA. A realização deste trabalho

permitiu reunir as principais fontes de pesquisa e suas publicações acadêmicas mais utilizadas
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na busca de informações cientificas, contribuindo para embasar a construção do guia prático

proposto.
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A evolução do saneamento básico brasileiro após a lei

11.445 e seus impactos no meio rural
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O Saneamento Básico no Brasil pode ser dividido em duas etapas: antes e após a promulgação

da Lei n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007(1). Percebe-se que passados mais de 10 anos da

criação da Lei, as mudanças efetivas no que tange ao Saneamento Básico no País ainda são

pouco significativas, principalmente nos pequenos municípios e nas zonas rurais. O último

Censo Demográfico (2010)(2) estima que 29,9 milhões de pessoas residem no meio rural,

justamente a parte da população que possui o maior déficit em saneamento básico. Logo, o

objetivo deste trabalho é avaliar os dados de cobertura e atendimento do saneamento básico

antes e após a referida Lei, sobretudo no meio rural. Constatou-se que houve melhoras na

prestação dos serviços, contudo, as publicações seguem, ano após ano, sem dados da área rural

do país, ou seja, os efeitos da Lei 11.445 ainda não contemplam todos os brasileiros.
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Resíduos sólidos domiciliares rurais no Brasil: composição

gravimétrica e destinação final
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A universalização do acesso aos serviços públicos relacionados ao manejo de resíduos sólidos é

um desafio nas zonas rurais. Esta pesquisa teve por objetivo o levantamento de dados

quantitativos referentes à composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares gerados

na zona rural e técnicas e tecnologias utilizadas para sua destinação. Para tal, realizou-se

levantamento de estudos de casos publicados entre os anos de 2009 e 2019. Estes resíduos

apresentam características predominantemente orgânicas, seguidas por materiais plásticos e

aqueles formados por papéis e papelão. Os resultados mostram elevado percentual de

domicílios sem atendimento de coleta regular, induzindo os moradores a queimarem e

enterrarem os resíduos gerados. Verificou-se que apenas 11% das comunidades estudadas

separam os materiais para reciclagem e para coleta convencional. Os resultados apontam a

ausência de acesso ao saneamento básico e a necessidade de desenvolvimento de programas de

educação ambiental para fomentar o gerenciamento dos resíduos sólidos junto às comunidades.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98887.pdf%3E
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Desinfecção por irradiação solar em sistemas de

aproveitamento de água de chuva em comunidades rurais:

o Projeto Aqualuz®
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O aproveitamento de água pluvial pode ser estudado a partir de parâmetros como clima,

incidência solar, frequências de chuvas da região em estudo e aplicabilidade da água captada.

Apesar da água de chuva possuir qualidade relativamente boa quando são adotados os devidos

cuidados para o seu aproveitamento, é recomendada a sua desinfecção antes do consumo para

usos mais restritivos. Este trabalho tem como objetivo o estudo dos métodos de tratamento

usualmente empregados em sistema de aproveitamento de água pluvial e a avaliação de

aplicabilidade de um sistema de desinfecção por irradiação solar em comunidades rurais,

considerando o estudo de caso da comunidade rural de Poço do Urubu, localizada no município

de Bom Jesus da Lapa – BA. Após o acompanhamento realizado nas fases de concepção e

implementação do projeto social Aqualuz®, foram verificados resultados promissores em

relação à qualidade da água, demonstrando ser este um projeto viável para outras comunidades

rurais.
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Aqui foi abordada a importância do ecoturismo para o fortalecimento da identidade territorial e

cultural das comunidades Kalungas, além de sua contribuição para as atividades econômicas e

de geração de renda para a população local. De acordo com os dados, o estabelecimento de

ações para conservação dos recursos hídricos, no sentido de assegurar a qualidade dos

mananciais, e manutenção do ciclo biogeoquímico, está relacionada ao bem-estar dos

quilombolas da região. O turismo ecológico figura uma importante ferramenta para o

desenvolvimento sustentável local, uma vez que o sucesso dessa atividade turística, apresenta

uma relação com a preservação de matas ciliares, nascentes, formações savânicas e florestais

adjacentes aos pontos turísticos e, naturalmente, à conservação dos mananciais. Será abordada

a importância do ecoturismo para o fortalecimento das comunidades Kalungas, além de sua

contribuição nas atividades econômicas e de geração de renda para a população local.
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Proposta de fluoretação em sistema de abastecimento de

água na comunidade Recanto dos Dourados em Abadia de

Goiás: perspectivas comunicacionais, jurídicas e técnicas
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Objetivou-se avaliar questões acerca da fluoretação em águas de abastecimento público, pelas

perspectivas comunicacionais, jurídicas e técnico-cientifica com um estudo de caso. Trata-se de

uma revisão bibliográfica estruturada, apoiada por análises da concessionária responsável pelo

abastecimento de água e um estudo de caso relacionado à adição de fluoreto na água da

comunidade quilombola Recanto dos Dourados, em Abadia de Goiás. Observaram-se altos

índices de prevalência de cáries em comunidades quilombolas, apontando para a necessidade

da fluoretação da água distribuída à comunidade estudada, tendo em vista a não ocorrência de

fluoreto no manancial subterrâneo que abastece a região. Carência de enfoque da imprensa e da

comunidade científica da área da comunicação; amplo respaldo da técnica no ordenamento

jurídico brasileiro, na busca pela equidade e universalização do acesso ao saneamento; a

instalação e operação do sistema de fluoretação na comunidade podem ser viáveis, simples e de

baixo custo, trazendo benefícios à saúde.
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Análise multitemporal do uso e cobertura do solo da

Comunidade Quilombola Porto Leocádio, localizada no
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Município de São Luiz do Norte (GO), utilizando técnicas

de geoprocessamento
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O estudo consiste no mapeamento temporal das transformações no uso do solo e ocupação do

território quilombola Porto Leocádio/GO, no período de 1988 a 2018, utilizando como suporte

ferramentas de geoprocessamento. A metodologia consiste no tratamento e análise de dados de

uso do solo obtidos no Projeto MAPBIOMAS para o recorte em questão, assim como outros dados

temáticos para avaliar a comunidade quilombola. Como resultado se observa uma redução da

vegetação natural classificada como pastagem a partir do segundo ano de estudo,

acompanhada pelo aparecimento da cultura anual perene e semiperene, evidenciando

significativas alterações do modo de uso da terra ao longo do período avaliado na comunidade

quilombola Porto Leocádio/GO. Portanto, entende-se que as informações contidas neste estudo

contribuem para a gestão territorial desta região, assim como o acompanhamento do uso

sustentável dos recursos naturais.
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Qualidade da água na Comunidade Quilombola do Cedro

em Mineiros - Goiás

GRUPO 35
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Conhecer as fontes de águas utilizadas por uma comunidade, bem como sua potabilidade, se

torna importante, para políticas de saúde e prevenção de doenças. Nas zonas rurais devido à

ausência de saneamento, os índices de doenças oriundas do consumo de águas de baixa

qualidade são grandes. Os objetivos deste estudo foram analisar os dados de E. coli encontrado

na comunidade quilombola de Cedro e correlacionar com dados de contaminação na água

publicados nos últimos dois anos e disponíveis no portal Periódicos. Em Cedro foram analisadas

14 amostras, em cinco foram encontradas contaminação por E. coli, que estavam fora dos

padrões estabelecidos pela legislação brasileira. Os dados obtidos do levantamento

bibliográfico encontraram 9 estudos em diferentes regiões do Brasil, com contaminação por

coliformes, e a discussão avança no sentido de compreender as soluções necessárias para

preservar a qualidade das águas.
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Metodologias de avaliação de Soluções Alternativas

Individuais (SAIS) e tecnologias de esgotamento sanitário

em comunidades rurais
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O objetivo deste trabalho é propor uma ferramenta de avaliação das soluções individuais de

abastecimento de água e esgotamento sanitário que possa ser aplicado pelos moradores da

zona rural. O trabalho foi desenvolvido em duas etapas: revisão sistemática da literatura sobre

soluções individuais de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos anos de 2015 e

2020; a segunda etapa é o desenvolvimento da ferramenta de autoavaliação. De acordo com os

resultados da revisão sistemática, a ferramenta de autoavaliação foi elaborada. Contudo, foram

divididas em: avaliação de abastecimento de água e avaliação de esgotamento sanitário,

seguindo as divisões adotadas pelo Plano Nacional de Saneamento Básico que caracteriza as

soluções em três categorias, sendo; atendimento adequado, precário e/ou insuficiente. Foi

possível concluir que a ferramenta permite que os moradores da zona rural avaliem se suas

soluções estão suscetíveis a impactos que podem colocar a saúde e o meio ambiente em risco.
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Esgotamento sanitário em comunidades rurais e

tradicionais: elaboração de um guia prático
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Este trabalho visou a criação de um guia com tecnologias alternativas para o tratamento de

esgotos em comunidades rurais e tradicionais. Foi realizado uma acurada revisão bibliográfica

contemplando: educação ambiental, educação no campo e em comunidades tradicionais,

técnicas para tratamento de esgotos, cultura e saberes tradicionais além de modelos para

formulação de guias. Durante a elaboração buscou-se a aplicação de metodologias que cativam

e facilitam a compreensão do usuário como: figuras explicativas, tabelas, simplificação das

técnicas e da linguagem e fluxogramas. O resultado obtido foi um Guia Prático, onde são

abordadas seis tecnologias de tratamento de esgotos, desde a escolha da tecnologia adequada,

técnicas construtivas e manutenção. Este material permitirá as comunidades conhecerem a

relação do saneamento com a saúde e algumas possibilidades de tratamento de esgotos em

sistemas unifamiliares e semicoletivos, tanto para regiões com acesso livre ou limitado à agua,

respeitando princípios da sustentabilidade e dos saberes tradicionais.
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Diagnóstico do sistema de abastecimento de água no

assentamento Luiz Ório – Itaberaí/GO
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A pesquisa visa à elaboração do diagnóstico do Sistema de Abastecimento das 21 famílias

pertencentes ao assentamento Luiz Ório, localizado na zona rural do município de Itaberaí/GO,

a fim de contribuir para as ações de melhorias na unidade e garantir uma melhor qualidade da

água para o atendimento a população. Foi realizado levantamento em campo de todas as
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características das unidades existentes no local, por meio de registros fotográficos e aplicação

de questionários juntos aos moradores e responsáveis técnicos. A água destinada ao consumo

da população, não passa por nenhum tipo de tratamento, expondo a população a diversas

doenças. Além disso, constataram-se problemas quanto a localização dos poços de água e

manutenção dos reservatórios. É importante a implantação de práticas de educação ambiental

aos moradores da área, além de estudos específicos para determinar o tipo de tratamento da

água mais adequado às condições locais.
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Análise da produção científica sobre saneamento rural no

Brasil
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Muitas vezes as comunidades rurais não têm estruturas adequadas de saneamento(1,2), seja por

condições política, geográfica ou histórica2. É preciso aprofundar o conhecimento sobre o que

se conhece e sobre o que tem sido feito por essas comunidades para indicar novos caminhos.

Assim, esse trabalho objetivou analisar a produção científica sobre o saneamento rural no Brasil

para entender a atual situação e proporcionar um caminho a ser seguido. A pesquisa foi feita na

base de dados Scientific Electronic Library Online – SciELO, em abril de 2020. Houve aumento da

produção sobre o tema, mas a maioria dos trabalhos publicados está nos estados de São Paulo

e Minas Gerais. Isso demonstra que é preciso expandir as áreas de estudo para o norte e

nordeste, tanto pra conhecer melhor as regiões como para proporcionar melhoria de vida para

as populações rurais dessas regiões.
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Estudo de conservação de água em comunidades
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Esse trabalho buscou estimar a capacidade de economia de água no Quilombo Jardim Cascata,

em Aparecida de Goiânia, utilizando componentes economizadores nas residências. Para tanto,

realizou-se revisão bibliográfica relacionada ao Programa de Uso Racional de Água (PURA)(1) e

levantamento de dados sobre a comunidade(2), o que permitiu diagnosticar as atividades de

consumo e estimar a vazão consumida nas residências. Em seguida, foi proposto um cenário de

intervenção com o uso dos dispositivos economizadores, estimando seu impacto na redução do

consumo. No plano proposto, constatou-se a possibilidade de reduzir em 43,2% o consumo de

água apenas com a instalação dos componentes economizadores. Em um segundo cenário,

https://doi.org/10.14295/remea.v0i0.4449
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incluindo também a redução por meio do reuso de água, a economia estimada chegou a 52,5%.

Os resultados indicam que as técnicas estudadas para conservação de água são eficazes para

melhorar a disponibilidade de água e permitem economia no orçamento familiar da

comunidade.

PALAVRAS-CHAVE

Comunidades tradicionais, saneamento rural, quilombo urbano, uso racional de água.

REFERÊNCIAS

(1)Reis RPA, Teixeira PC, Ilha MSO; Manual Técnico 4 – Estratégias Projetais: Água. Projeto Green

Building. Campinas: Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP; 2013.

(2)Oliveira FB, D’abadia MIV. Uma comunidade quilombola em Aparecida de Goiânia-Goiás:

identidade e território dos quilombolas do Jardim Cascata. Anais do II Congresso de Ensino,

Pesquisa e Extensão da UEG; 20-22 out 2015; Pirenópolis (GO). Disponível em:

https://www.anais.ueg.br/index.php/cepe/article/view/5924/3700.

p. 59

Avaliação da qualidade da água de abastecimento do
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O objetivo geral do trabalho foi analisar a qualidade da água destinada ao abastecimento da

Agrovila de Ouriçangas, no município de Angical - BA, cujas fontes de água apresentam

características salobras, e propor alternativas de tratamento. Para obtenção dos objetivos da

pesquisa, desenvolveu-se uma metodologia quali-quantitativa, referente à pesquisa

bibliográfica para caracterização da área e da qualidade da água; coleta de dados; coleta de

amostras de água e análise de dados. Os dados secundários encontrados demonstram a

carência de informações de parâmetros físico-químicos e biológicos, havendo a necessidade de

um monitoramento para que a comunidade seja informada em relação à dureza. A partir das

características da água disponível para o consumo, verifica-se a necessidade de aplicação de

tecnologias para a remoção da dureza (água salobras). O destilador solar apresenta-se como

uma solução de simples construção e baixo custo, sendo o mais viável para a realidade

socioeconômica e cultural do local.
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Análise de tecnologias de captação e armazenamento de
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O uso de águas pluviais por sistemas de captação de água de chuva visam amenizar o impacto

de estiagens severas. Este estudo teve como objetivo analisar como a aplicação de técnicas de

captação e armazenamento de água pluviais influenciam na melhoria das atividades de

subsistência no assentamento rural Oziel Alves III, no Distrito Federal. Obteve-se dados de

precipitação, realizou-se sua caracterização física, vetorizou-se as áreas dos telhados,
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determinando as superfícies de contribuição, e estimou-se a demanda de água necessária para

suprir as atividades da comunidade. Para a obtenção de volume ótimo de reservação, utilizou-

se o software NETUNO 4.0 e concluiu-se que reservatórios, com volume e capacidade de

armazenamento de 10.000 litros, implantados em cada uma das 168 parcelas do assentamento,

atenderia, de forma eficaz, a toda a comunidade quanto a demanda de abastecimento humano,

porém necessitaria de outro tipo de captação de água para o atendimento das demais

demandas.
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O presente artigo foi realizado através de uma pesquisa de campo na comunidade Quilombo de

Pombal, representada por sua associação, uma entidade privada sem fins lucrativos localizada

em Santa Rita do Novo Destino (GO). O objetivo do estudo foi relatar os métodos de Saneamento

Básico Rural, adotados pela comunidade, de modo a compará-los com uma revisão bibliográfica

em artigos relacionados ao Saneamento em ambiente rural. Um dos principais instrumentos

utilizados foi a própria cartilha confeccionada pela comunidade. Foram identificados métodos

de captação de água por meio de poços, cisternas e mini-poços. Maneiras simples de descarte

de esgoto foram observadas, o que configurou um esgotamento precário. Destaca-se a prática
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da agricultura e a valorização de suas tradições culturais. Ao final é possível afirmar que a

Comunidade está em desenvolvimento, buscando sustentabilidade e melhoria na qualidade de

vida por meio de políticas públicas e incentivos nas ações de promoção do Saneamento básico.
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Diagnóstico e prognóstico de saneamento básico de uma

propriedade unifamiliar da comunidade rural Canta Galo,
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Por meio de diagnóstico da estrutura social e sanitária de uma propriedade rural no município

de Jaraguá-GO, pretendeu-se apontar prognóstico para adequação das instalações de

saneamento disponíveis. A investigação acusou privação de acesso a serviços e políticas

públicas municipais devido à condição de moradores da zona rural, enquanto os resultados do

trabalho levantaram medidas a serem tomadas em prol da melhoria da relação entre saúde e

saneamento. Para o sistema de esgotamento sanitário foi sugerida adoção de fossa verde,

enquanto para tratamento da água foram recomendadas filtração e a desinfecção. Quanto aos

resíduos sólidos, foram sugeridas práticas saudáveis como a separação adequada do lixo e

compostagem, e em relação às águas pluviais, alternativas para melhor manejo. O saneamento

básico no Brasil ainda se constitui em um grande desafio a ser superado e necessita, cada vez

mais, de maior envolvimento da sociedade e atenção do governo para atendimento da

população.
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Esta pesquisa realiza uma análise documental do Programa Nacional de Saneamento Rural,

Plano Nacional de Saneamento Básico e os Planos Municipais de Minaçu e Cachoeira Dourada,

nos aspectos – diagnóstico; objetivos e metas; programas, projetos e ações; ações de

emergências e contingências; e mecanismo de avaliação sistemática; com foco na área rural.

Para tanto, utilizou-se como metodologia: leitura da Lei 11.445(1) e extração dos itens

obrigatórios do Plano de Saneamento Básico; leitura do Plano Nacional de Saneamento Básico e

Programa Nacional de Saneamento Rural e Planos Municipais dos municípios eleitos com

identificação dos itens obrigatórios e, finalmente, comparação entre os documentos. Os

resultados encontrados demonstraram que os aspectos obrigatórios e, especialmente as áreas

rurais, são contemplados de forma incipiente ou não são contemplados. Assim, conclui-se que a

pesquisa tem relevância no cenário estadual, pois demonstra a necessidade de reformulação e

adequação dos planos municipais para atender a população rural.
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Avaliação técnica e econômica de tecnologias sociais para

acesso a água de qualidade na Comunidade Quilombola

de Iaciara - Goiás
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Foram avaliadas as condições técnicas e econômicas da implantação e operação de um sistema

de filtração em margem seguido por tecnologias de desinfecção de água a fim de garantir

segurança hídrica na comunidade quilombola de Iaciara (GO). Avaliou-se a quantidade e

qualidade de água disponível e as condições climáticas da região. Realizou-se levantamento do

custo de implantação e operação do sistema e seu impacto na renda familiar. A filtração em

margem se mostrou viável para a obtenção de água com qualidade físico-química. A desinfecção

solar é atrativa economicamente, porém não é possível sustentar a confiabilidade do processo.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
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O clorador de modelo simplificado para a dosagem do hipoclorito de cálcio atende as

necessidades da comunidade. O valor de implantação das tecnologias totalizou R$247,86 para

cada uma das quarenta famílias residentes no quilombo, valor compatível com renda mensal

média que é R$1378,37. A implantação de forma conjunta das tecnologias se mostrou viável.
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Avaliação hierárquica das condições do saneamento

básico em área rural: estudo de caso na comunidade João

de Deus, no município de Silvânia – GO
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Este trabalho teve como objetivo realizar a avaliação das condições sanitárias do assentamento

João de Deus, no município de Silvânia-GO, utilizando o método Analytic Hierarchy Process

(AHP)(1). Para avaliação das condições do saneamento realizou-se levantamento dos dados

secundários disponibilizado no álbum seriado(2) e os fatores de riscos foram priorizados,

mediante análise AHP para cada componente do saneamento, com razão de consistência

inferior à 10%, o que indicou coerência entre os 5 integrantes da avaliação. Os fatores de riscos

priorizados para o abastecimento de água foi as condições dos reservatórios individuais

(37,6%), as medidas sanitárias intradomiciliar (27,9%) e limpeza inadequada do filtro vela

cerâmica (23,9%). No componente esgotamento sanitário o maior fator de risco foi à destinação

de águas cinzas (45,8%). No manejo de resíduos sólidos, destaca-se falta de assistência técnica

no uso de agrotóxicos (21,7%), uso inadequado dos agrotóxicos (19,7%) e queima dos resíduos
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sólidos (16,6%). No manejo de águas pluviais e drenagem, o maior fator de risco foi a falta de

dispositivos de drenagem (24,1%) e soleira da casa abaixo do nível do terreno (18,2%). Os

resultados apontaram a necessidade de investir na seguinte ordem de prioridade esgotamento

sanitário; abastecimento de água; manejo de águas pluviais e drenagem e manejo de resíduos

sólidos.
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Análise comparativa entre a destinação final de resíduos

sólidos em comunidades rurais e tradicionais: estudo de

caso em Silvânia, Goiás
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O objetivo desta pesquisa foi realizar análise comparativa da destinação final dos resíduos

sólidos em duas comunidades rurais e tradicionais: assentamento São Sebastião da Garganta e

quilombo dos Almeidas, situados em Silvânia, Goiás e propor alternativas para melhorias nas

práticas adotadas. Para tal, realizou-se consulta aos dados publicados pelo projeto Saneamento

e Saúde Ambiental Rural. A principal técnica adotada para destinação dos resíduos secos é a
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queima. Uma alternativa correta é a triagem e envio para reciclagem e/ou aterro sanitário. Para

os resíduos orgânicos, que são destinados para alimentação animal, outra alternativa adequada

é compostagem ou biodigestão. Observou-se a prática da queima da maior parcela dos pneus e

embalagens de agrotóxicos, no entanto, estes devem obrigatoriamente ser objetos de logística

reversa. Conclui-se que, mesmo que as duas comunidades possuam características culturais e

sociais diferentes, a ausência dos serviços de manejo de resíduos leva a práticas similares na

destinação dos resíduos.

PALAVRAS-CHAVE

Resíduos sólidos, comunidades rurais e tradicionais, destinação, Goiás.

p. 67

Importância e dificuldades da desinfecção da água em

comunidades rurais e/ou tradicionais
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O objetivo foi elaborar uma pesquisa cienciométrica de produção acadêmico técnico-científica

no âmbito da importância e dificuldades da desinfecção da água em comunidades rurais e/ou

tradicionais. Foi utilizado o Mapping Study, por meio das bases de dados Google Acadêmico e do

Portal periódicos CAPES. O levantamento resultou em 139 artigos; a fonte de água mais utilizada

é a subterrânea, representando 39% do total. Outro resultado relevante tem relação com os

tipos de desinfecção utilizados, sendo que a desinfecção por cloração a mais representativa,

31,7%, seguido da energia solar (SODIS). A água subterrânea é responsável pela maior parte do

abastecimento de água dos moradores nas áreas rurais e o cloro é o agente desinfetante mais

utilizado. Outro ponto sensível observado foi o baixo índice de acesso a rede de abastecimento

público de água.
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Tratamento de esgoto doméstico em comunidades:

referencial de soluções
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As pesquisas para soluções alternativas de tratamento de efluentes é crescente diante da

necessidade de se promover o saneamento ambiental, principalmente nas comunidades rurais,

indígenas e quilombolas onde ainda é precária as ações relacionadas ao saneamento. O objetivo

do presente trabalho é apresentar algumas alternativas de tecnologias voltadas para o

tratamento de efluentes doméstico, afim de se alcançar nessas comunidades melhor qualidade

ambiental. Os estudos foram embasados na literatura, textos e artigos científicos sobre

tratamento de efluentes em pequenas comunidades. Foram separadas algumas dessas

tecnologias e desenvolvido um fluxograma com informações simples e claras a fim de ajudar

essas comunidades a escolherem uma das alternativas que mais se adapte a sua realidade, e

assim, trazer melhora a sua qualidade de vida. Durante o estudo, conclui- se que o acesso à

informação é algo fundamental para aplicação de novas alternativas como as apresentadas e o

fluxograma é uma ferramenta viável para o saneamento alcançar essas comunidades.
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Avaliação da aceitabilidade para replicação do biodigestor

pelas familias dos estudantes da EFAU (Escola Família

Agrícola de Uirapuru - GO)
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Este artigo teve por objetivo avaliar a aceitabilidade do sistema biodigestor pelas famílias dos

estudantes da Escola Família Agrícola de Uirapuru (EFAU) em suas propriedades. Aplicou-se um

questionário para verificar a conduta dos moradores com relação à disposição dos resíduos

sólidos e os riscos decorrentes de um inadequado manejo, além da percepção e interesse a

respeito da implantação do biodigestor na propriedade. Embora 64% das famílias descartem de

forma inadequada seus resíduos e dejetos de animais (queima e descarte a céu aberto), a

maioria (85%) está consciente dos riscos ambiental e de saúde por parte desta situação e

acreditam que o biodigestor ajudaria a conter o problema, produzir gás para uso no cozimento

de alimentos e ainda produzir biofertilizante a ser usado na produção agrícola, porém os custos

impedem a implementação, demonstrando que a educação ambiental realizada pela EFAU foi

adequada, porém limitada quanto à parte financeira das famílias.
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Tecnologias de manejo de águas pluviais aplicáveis em

áreas rurais: um estudo cienciométrico

GRUPO 64
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O objetivo do estudo foi realizar uma análise da produção científica sobre as tecnologias

alternativas utilizadas para o manejo de águas pluviais em áreas rurais por meio de técnicas

cienciométricas visando identificar, classificar e analisar as principais lacunas e tendências e

pesquisas na área. Para esta investigação foi empregada uma análise cienciométrica(1) com

abordagem quantitativa descritiva, utilizando um recorte temporal das publicações

compreendidas entre os anos de 1977 e 2020. Os resultados indicaram um crescimento discreto

do número de publicações no período analisado, contrapondo-se as reais necessidades de

pesquisas que discutam soluções tecnológicas adequadas aos modos de vida das comunidades

rurais(2). A presente pesquisa possibilitou compreender o estado da arte na produção científica

sobre as tecnologias de manejo de águas pluviais aplicáveis em áreas rurais demonstrando a

carência de pesquisas com essa temática que considerem as especificidades das áreas rurais em

nível sistêmico.
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Identificações das soluções para melhoria das condições

sanitárias da Comunidade Quilombola do Gibrié de São

Lourenço Barcarena - Pará e Comunidade Quilombola

Goianinha de Palmeiras de Goiás – Goiás

GRUPO 65

Hugo Henrique Nunes. E-mail: enghugonunes@gmail.com

Kely Cristiane Sarraf dos SANTOS. E-mail: kelysarraf@gmail.com

Maria Francisca Sousa da Silva. E-mail: franciscasilva.maisa@hotmail.com

Mikaelle Cristiny Nunes da Silva. E-mail: mikacristiny@gmail.com

Rayanne de Sousa Jayme. E-mail: rayannedesousajayme@gmail.com

Humberto Carlos Ruggeri Júnior (Orientador). E-mail: hcruggeri@ufg.br

Objetivou-se identificar as condições sanitárias no Quilombo Gibrié de São Lourenço, na cidade

de Barcarena-Pará e na Comunidade Quilombola Goianinha, na cidade de Palmeiras de Goiás-

Goiás. Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre as principais tecnologias sociais e as

condições saneamento nos quilombos do Brasil(1), e uma pesquisa qualitativa para identificar a

situação sanitária nas duas comunidades em estudo. O quilombo Goianinha é atendido pelo

sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto, mas ainda possui a utilização de

cisternas, caixas d’água e despejo inadequado de esgoto. Já no quilombo Gibrié de São

Lourenço, não há sistema de abastecimento de água, por rede de distribuição e nem tratamento

de esgoto, sendo adotado em ambos os casos sistemas alternativos e individuais de tratamento

e coleta, fora das normas recomendadas pelo Manual de Saneamento(2). Recomenda-se

elaborar uma cartilha com orientações e indicação de soluções de saneamento básico para

atender a deficiência de cada comunidade.
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Panorama nacional de ocorrências de gastroenterites

virais na população rural: contexto e tendências
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Este trabalho teve como objetivo levantar o panorama das doenças gastrointestinais na

população rural nos últimos 10 anos e sua relação com o saneamento. Para isso foi necessário

fazer uma pesquisa na base de dados do Sistema de Informações do Ministério da Saúde

(DATASUS) e outros trabalhos acadêmicos, onde utilizou os critérios para chega nos resultados

como os levantamentos de Morbidade Hospitalar do Sistema Único de Saúde; Números de

Internações por diarreia e gastroenterite de origem infecciosa e Valores gastos em relação aos

Serviços Hospitalares, bem como o perfil de atendimento aos serviços de saneamento na zona

rural. Notou-se para esse período pesquisado uma redução no número de internações e obtidos

por essa doença assim como o aumento no investimento em saneamento. De maneira geral, os

resultados obtidos parecem refletir a tendência de diminuição da morbimortalidade por

gastroenterites na população rural do Brasil.
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Avaliação do desempenho dos planos municipais de

saneamento básico do estado de Mato Grosso no

atendimento ao saneamento básico rural 
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Os municípios brasileiros, desde a instauração da Lei 11.445/2007(1), têm como

responsabilidade a formulação da respectiva política pública de saneamento básico, devendo,

para tanto elaborar os Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB. Deve com isso, garantir

os meios adequados para atendimento de toda a população residente, inclusive a população

rural dispersa. Nesse sentido, o presente trabalho buscou identificar o desempenho dos PMSB,

com base na avaliação de 4 municípios de Mato Grosso na abrangência da área rural. Para

análise dos planos, foi utilizado o método multicritério TOPSIS(2). Observou-se, após avaliação,

que os planos analisados não atenderam aos critérios estabelecidos no método, o que

prejudicou a execução de ações de saneamento rural, demandando, necessariamente a

complementação dos planos elaborados. Ademais, não foi constatada a promoção de saúde

através da integralidade das ações realizadas pela Funasa na área de estudo. O estudo

possibilitou identificação dos critérios de pior desempenho.
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Resíduos Sólidos é um dos pilares fundamentais do saneamento básico, sendo os efeitos

negativos ao meio ambiente percebidos pelo descarte inadequado destes, um problema

ambiental e social muito discutido nos últimos anos. Nesse sentido o objetivo do trabalho foi

avaliar o impacto da coleta pública de resíduos sólidos sobre os casos de Dengue nas

comunidades rurais do município de Crato. Sendo utilizando como metodologia uma pesquisa

bibliográfica e a consultas em sites de instituições que contêm dados secundários e estudos
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sobre o tema. Com o desenvolvimento da pesquisa foi possível estabelecer uma associação da

incidência de casos de dengue e a falta de saneamento adequado, mediante a forma errada de

descartar os resíduos de forma errônea está ligada a proliferação. Para reduzir os impactos

ambientais, tanto na acumulação dos resíduos, como sua repercussão na saúde humana é

imprescindível um trabalho de sensibilização e políticas públicas voltadas para reutilização e

reciclagem.
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