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RESUMO 
É direito da população ter acesso a água em quantidade suficiente e com qualidade compatível com suas necessidades, 
porém, é de responsabilidade de cada um manter a qualidade no interior da residência. Pesquisa realizada com 50 
sujeitos no município de Colorado do Oeste, Rondônia, mostra como essa população tem cuidado da água de consumo 
humano. Falta de informação faz com que as pessoas não confiem no sistema público de abastecimento e tenham 
atitudes que podem colocar a saúde da família em situação perigosa. . 
 
PALAVRAS-CHAVE: Potabilidade, Poço, Cuidado Domiciliar.  
 
 
INTRODUÇÃO 

O intenso processo de urbanização que aconteceu no Brasil durante a Revolução Industrial, exigiu a criação de um plano 
de saneamento básico. Uma das questões sanitárias abrangida por esse plano foi a projeção de um Sistema de 
Abastecimento de Água, caracterizada pela retirada da água da natureza, adequação de sua qualidade, transporte até os 
aglomerados urbanos e fornecimento compatível com suas necessidades (FUNASA , 2007, p. 35). 
A água fornecida por sistema de abastecimento coletivo deve atender alguns requisitos básicos, que garantam a sua 
potabilidade, tais requisitos estão dispostos na Portaria 2914 de 12 de Dezembro de 2011, que dispõe sobre os 
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 
É fundamental que o usuário garanta a qualidade da água no interior do domicílio. Deve-se dar atenção às tubulações, 
reservatórios e equipamentos de tratamento de água. Assim esta pesquisa teve como objetivo investigar sobre o cuidado 
domiciliar com a água de consumo humano, expectativa de consumo, práticas de higiene adotadas, a percepção do 
usuário quanto à qualidade da água, a influência que o usuário acreditaria ter sobre esta qualidade, por meio de análise 
dos aspectos pessoais do sujeito; tendo em vista que a maior parte da população é atendida com o sistema público de 
abastecimento de água. 
 
 
OBJETIVO 

Objetivou-se com esse trabalho investigar o cuidado domiciliar com a água de consumo humano, práticas de higiene 
adotadas e a percepção do usuário quanto à qualidade da água por meio de análise dos aspectos pessoais do sujeito.   
 
 
METODOLOGIA 
A pesquisa foi realizada na área urbana do município de Colorado do Oeste, município que se localiza no Cone Sul do 
estado de Rondônia, com área territorial de 1.541,061 Km², a uma latitude 13º07'00'' S e longitude 60º32'30'' W.  
 
Para o seu desenvolvimento foi aplicada a estratégia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), segundo a metodologia 
proposta por Lefèvre e Lefèvre (2003).  
 
Participaram da pesquisa moradores de bairros com médio e baixo nível socioeconômico, escolhidos intencionalmente.  
Essa escolha procurou uma adequada distribuição espacial nas áreas de estudo, por meio de seleção de residências 
próximas/distantes em relação às escolas presentes em cada bairro, além da disposição do morador em participar da 
pesquisa. Três bairros foram considerados, sendo aqui denominados A, B e C. 
 
Foram entrevistados sujeitos de 50 famílias, sendo 10 do bairro Santa Luzia (A), 20 do bairro Cruzeiro (B) e 20 do 
bairro São José (C). Partindo de um roteiro semiestruturado, as entrevistas foram gravadas, submetidas à análise e 
resultou-se na forma sintética discursiva da representação social. 
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RESULTADOS OBTIDOS  

PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS  
Ao pronunciar sobre a satisfação com a qualidade da água, percebe-se que os moradores atentam mais ao sabor e odor 
da água. McGuire (1995), citado por Silva et al (2009) alerta que quando os consumidores detectam a presença de sabor 
na água, eles podem acreditar que não é segura. 
 
 
SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO 
Observou-se que dentre os moradores não satisfeitos com a qualidade da água, a não aceitação da água é devido ao 
gosto e cheiro de cloro que disseram ser muito forte. Mesmo os moradores que dizem estar satisfeitos com a qualidade 
da água, não a utilizam para consumo in natura, buscando como alternativa a compra de água engarrafada ou a 
instalação de filtro na torneira. Também houve morador que preferiu não opinar a respeito, dizendo que uma afirmação 
concreta só pode ser feita ao realizar análise da água em laboratório. 

 
Na maioria dos casos, os entrevistados não  consomem a água in natura porque percebem que a mesma  deveria ser mais 
limpa do que aparenta, por isso, adotam procedimentos que acreditam melhorar a qualidade como filtração ou fervura.  
 
Coloquei um purificador para melhorar (A); O que eu faço é coar né! Eu coloco um paninho na torneira e pra você ver 

eu coloco o pano branquinho, logo ele fica verde esquisito. Mas eu não posso ferver a água e também não tenho 

condição de comprar o filtro (B); Parece que o filtro dá uma ajudada né!... Eu posso melhorar filtrando, fervendo (C). 

 

Diante das técnicas acreditadas para melhorar a qualidade da água, alguns moradores não souberam afirmar se a água 
que estavam consumindo era ou não potável.  
 
 Ah acho que não é bem potável não! Agora eu não sei. Eu acho que ela não é potável porque é o seguinte, a gente 

lava uma caixa hoje e daqui quinze dias você vai lá e não vê nem o fundo da caixa mais, então se fosse uma água bem 

tratada, bem potável mesmo, não era para juntar tanta sujeira. Porque assim com o tempo tudo bem, mas o espaço de 

tempo é pequeno, se fosse uma água potável mesmo não faria isso (B); Não sei... Não... Não, tem muito cloro (C). 

 

Outros confiam que suas técnicas podem garantir a potabilidade da água, mas ainda reclamam do cheiro de cloro. 
 
Ah eu acho que é, mas tem muito cloro, um gosto forte, é igual quiboa sabe? Faz até mal pra lavar até o cabelo da 

gente (A); Eu acho que é, mas tem gosto forte de cloro (B); Sim... Acho que sim, porque é filtrada e tem cloro... acho 

que sim (C). 

 

Alguns dos moradores, ao serem questionados sobre a qualidade da água de abastecimento público em relação a água de 
poço alegaram que a água de poço é de boa qualidade e acrescentam: 

 
 No poço a gente ta vendo o que tem lá! (C) 
 
Quando questionados sobre a possibilidade de que as práticas adotadas alterem a qualidade da água a visão dos usuários 
de água de poço é que nenhuma de suas atitudes poderia afetar a qualidade consumida, mas parte dos usuários dos 
serviços de abastecimento público foram resistentes: 
 
Acho que não... Não, não altera nada!... Acho que não, ela já vem suja! (A); Eu acho que não, porque chega na caixa 

da gente, da caixa vai pros canos e a gente usa... Eu acho que se tiver problema na água saiu do abastecimento 

público, do filtro (B); Ah eu acho que é difícil, parece que a água que tem que ser ruim acho que é de nascença, ela já 

nasce com defeito! (C). 
 

Percebe-se que, em muitos casos a população desconfia do sistema público de abastecimento de água, porém não é pró-
ativa, nem se sente responsável pela qualidade da água que consome. 

Eu acho que se tiver problema na água saiu do abastecimento público, do filtro (B) 
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Pesquisa realizada sobre a visão da população sobre a qualidade da água distribuída no município de Medianeira PR, 
por Biesdorf e Simionato (2013), mostram que muitos dos entrevistados residem no município há anos mas não sabem a 
procedência da água distribuída e há desinteresse em conhecer de onde vinha a água que chegava a sua residência.  

 
Quanto ao hábito de comprar água envasada, Sara et al (2009) descrevem que as pessoas criam fantasias sobre seu gosto 
ou mesmo sonham possuir um nível socioeconômico mais elevado para consumir apenas esse tipo. Na condução dessa 
pesquisa, os cidadãos entrevistados acreditaram que as águas envasadas são melhores que as de abastecimento público, 
mas há depoimentos que apresentam suspeita quanto as mesmas: 
 
A gente compra água mineral né, mas dá na mesma porque vem o minério do mesmo jeito. (A). Olha para ser sincera 

ela (água mineral) deve não ter cloro porque não me dá dor no estômago, porque se eu tomar cloro eu te conto em 

dois minutos eu te conto, então eu tenho pra mim que ela não tem cloro, mas eu não sei te dizer se ela é boa ou não é, 

só é melhor que a de abastecimento público. (B).  Ela é mineral, mas pode desconfiar né!... Mesmo sendo mineral eu 

acredito que de primeira mesmo ela não é não.(C). 

 

 

CONCLUSÕES 
Foi possível observar que a população de Colorado do Oeste não detém o conhecimento do cuidado que se deve ter com 
a água de consumo humano nem a confiança no processo de abastecimento público, pois frente a falta de informação, os 
moradores adotam hábitos não recomendados,como a prática de "coar" a água . Esses hábitos podem colocar a saúde 
familiar em condição perigosa e impedem que a população tome conhecimento de seus direitos e deveres.  
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