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Datas de viagem dos estudantes da UFMG
4
5
6
7
8
9
10

Data

Casa

05 a 07 de setembro de 2014
26 a 28 de setembro de 2014
24 a 26 de outubro de 2014 (Reunião Avaliação)
28 a 30 de novembro de 2014
26 a 28 de dezembro de 2014
23 a 25 de janeiro de 2015
27 de fevereiro a 1 de março de 2015

Louro
Ursulina
Zulmira
Altina
Irene/Paulo
Lúcia
Geralda

Reunião na sede da Associação

Reunião na Sede da Associação. Foto: Vanessa Melo, 03/08/2014.

A reunião ocorreu as 13:00 h de domingo
(03/08) na Sede da Associação de Lagedo.
Momentos antes da reunião os homens
estavam comentando que Sr. Chico estava
tentando consertar a bomba que leva água
para a caixa de 10 mil litros.

Perfuração do poço artesiano
será feita no final da pesquisa
A FUNASA recomendou que o poço fosse
perfurado somente no fim do projeto, e que
haveria recursos financeiros separados para o
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poço. O projeto da UFMG vai continuar
pesquisando o tratamento da água dos rios e,
independente do resultado, a comunidade
receberá o poço artesiano no final. Foi
lembrado da necessidade de doação da área
do poço à prefeitura, para que seja garantido o
uso coletivo da comunidade. Foi lembrado
também que dia 26 de outubro será a reunião
de avaliação do projeto, que terá a presença
de vários de nossos parceiros,como a
FUNASA,a Federação Quilombola e o
CEDEFES.que apoiam este projeto.
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A técnica de tratamento da
Filtração em Margem
Foi explicado sobre a intenção de se perfurar
6 poços de Filtração em Margem, dois
próximas de cada rio (Rio Pardo, São
Francisco e Riacho). Foi explicado como é o
poço, e que é uma das partes do tratamento da
água, um pré-tratamento. Apesar de ter sido
comparado com as cacimbas que existem na
comunidade, a Filtração em Margem é um
pouco diferente. Foi dito que, provavelmente
na próxima viagem, um professor que
trabalha com esse tratamento irá na
comunidade para falar como funciona.

Resultados das análises e o que é
um “Sistema de Tratamento”
Como todos os meses, foram apresentados os
resultados das análises com a distribuição dos
jornais.
Dessa
vez
os
moradores
acompanharam pelo desenho do jornal. Parece
que aqueles moradores que não participaram
pela primeira vez tiveram dificuldade de
acompanhar. Nas próximas reuniões os
estudantes da UFMG vão desenhar os
gráficos no papel para que aqueles moradores
com mais dificuldade possam acompanhar
melhor a apresentação dos resultados das
análises de água.

O sistema de abastecimento de
água de Lagedo hoje em
03/08/2014
Foi desenhado como a água chega na caixa
d’água de Lagedo e pedido para os moradores
que recebiam água da caixa que desenhassem
sua casa no quadro de papel. Foi chamada a
moradora Edileusa para dar continuidade no
desenho, pedindo que ela desenhasse sua casa
recebendo água da caixa comunitária, houve
muita brincadeira com relação do desenho
dela e, neste meio tempo, D. Zulmira logo
avisou, bastante enfática, que não adiantaria
chama-la porque ela não iria lá na frente.
Diante da resistência, Sr. Chico se levantou e
auxiliou a completar o desenho que mostra
quais casas recebem água do Rio São
Francisco
através
da
caixa
d’água
comunitária. Esse desenho vai ajudar nas
próximas reuniões na definição de cada etapa
de tratamento da água.

Foi explicado o que é “sistema de tratamento
de água”, comparando com o sistema
digestivo. A ideia foi mostrar que um sistema
é composto por várias partes, que no final
fazem o sistema funcionar. Como no nosso
corpo existem os dentes, o estômago, o
intestino e outros, que formam o sistema
digestivo, também existem partes ou etapas
diferentes no sistema de abastecimento da
água como pré-tratamento, tratamento e
desinfecção.

Desenho do sistema de abastecimento atual de
Lagedo. Foto: Vanessa Melo, 03/08/2014.
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Doado filtro para a sede da
Associação

Entrevista com
Lourdes

Os estudantes da UFMG doaram um filtro de
quatro velas para a sede da Associação de
Lagedo, mas durante a instalação, umas das
velas quebrou e será substituída na próxima
visita dos estudantes. Também foi realizada
no final da reunião mais uma distribuição de
roupas.

A terceira entrevista com os moradores que
recebem os estudantes em suas casas foi feita com
Lourdes Rodrigues dos Santos, em 02/08/2014, pelos
estudantes Delmo R. Vilela e Vanessa Melo. É
importante lembrar que se trata da opinião da
pessoa.
Delmo: Qual a sua situação com a água hoje? Como

Distribuição de roupas. Foto: Vanessa Melo,
03/08/2014.

Preparativos para a reunião de
avaliação de 05 de outubro
Foi comentado que na reunião de avaliação do
projeto que será realizada em 26 de outubro
irão mais pessoas (ao todo sete), e que ficarão
hospedadas na cidade.
Os moradores combinaram de oferecer o
almoço para essas pessoas no dia da reunião.
D. Lúcia pediu que os estudantes da UFMG
contribua com três fardos de refrigerante.
D. Lúcia sugeriu também que a reunião fosse
realizada na escola, mas foi decidido que será
realizada na Sede da Associação dos
Moradores.

você está fazendo para beber água?
Vem do rio São Francisco, lavo o pote, coo a água,
ponho na geladeira ou no pote e bebo. Tenho uma
bomba minha que puxa a água do rio pra cá. Chega na
caixa de 70 litros e vai pro banheiro e para a pia da
cozinha.
Delmo: Como está a qualidade da água que você
está bebendo?
Vamos levando né? Em vista do que tava (na época da
chuva), agora tá melhor um pouco. Mas mesmo assim
não está suficiente não. E também pela poluição, que
agora está melhor, bem melhor graças a Deus.
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Delmo: O que você acha que pode fazer pra
melhorar a água Lourdes? Pensando aqui nessa
área do centro do Lagedo.

pessoa também cuidar da água quando ela chega na
casa dela. Ficou claro isso pra você?
E se não tiver um lugar melhor pra pegar a água?

Não sei, não sei dar essa resposta não. Só tratando né?
Com tratamento da água. Aqui nessa área um poço
artesiano pra jogar água na caixa, ser tratada por lá e
jogada pra nós. Um tratamento antes de ir pra casa da
pessoa. Eu acho que fica melhor assim.
Delmo: E quando chega na casa da pessoa?
Daí agente trata mais ainda, tendo as condições, com
filtro. Agora eu vou comprar um filtro. Eu to lerda num
tô? (risos). Vou comprar o filtro e através do filtro a
água fica mais bem tratada.
Delmo: Ficou claro pra você que tem vários pontos
em que a água pode ser tratada? O primeiro ponto
é onde agente pega a água, de onde ela sai. No seu
caso, é o Rio São Francisco. Então a primeira coisa
que se pode fazer pra tratar a água é escolher um
lugar melhor pra pegar a água. Daí é levada pra ser
armazenada e depois a casa da pessoa. A gente tem
visto muitas diferenças de contaminação de acordo
com o lugar. Muitas vezes a gente pensa que o mais
contaminado é o Rio São Francisco, pensamos que
seria alto tanto o barro na água, quanto as
bactérias. As vezes, quando chega na casa da pessoa
tá mais contaminado do que de onde a água veio.
Por isso que agente insiste que é importante a
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Vanessa: Aí é tratando dentro de casa mesmo. Você
vai manter o lugar que você já tem e observar se a
água está escura, tá com barro, então usa o filtro, se
você acha que tá contaminada (com bactérias), daí
ferve antes de beber. As vezes você não consegue
fazer um tratamento de fora, mas dentro de casa a
gente consegue controlar um pouco.
Delmo: Daí com o tempo aparecem outras coisas
também, se puder fazer uma cacimba perto do rio
aquela água fica um pouco melhor do que se você
pegar direto do rio... Se não tem um ponto,se faz um
ponto.
Mil vezes melhor.
Delmo: Lá na escola o pessoal chama isso de
filtração em margem, porque o solo serve como
filtro da água que vai do rio para a cacimba. Tem
um tanto de gente que faz isso aqui não é verdade?
Sim. Já tem um tempo que eu tô querendo fazer uma
em um lugar que eu tenho certeza que é bom. Só que
pra mim é meio devagar pra fazer a perfuração. Mas
faz é tempos que eu falo nisso, querendo abrir uma
cacimba. Porque tem uma mina boa, igual aquela do
Paulo lá. Bem no meu terreno ali. Ela cai no rio, você
vê a água descendo. Mas pra mim é meio difícil.
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RESULTADOS DAS ANÁLISES DE 02/08/2014
Os resultados serão atualizados mensalmente e apresentados neste jornal.
Contaminação física

Contaminação biológica
(tem que ser zero)
Coliformes
E.coli/100mL
totais/100mL

Turbidez
(máximo 1)

Cor
(max.15)

Rio Pardo

30,1

>100

>2419.6

71.7

Torneira pia

13,7

90

920.8

3

21

Garrafa PET

17,7

>100

>2419.6

4,1

5

Torneira
tanque

1,13

<2,5

461.1

7,5

Filtro de barro

3,38

7,5

>2419.6

1

n

o

Casa

1

20

Alcione
e
Zé Filho

Lúcia
e
Anésio
6

Ponto de coleta

Foto

8

Caixa
comunitária

Rio São
Francisco

11,8

75

>2419.6

5,2

12

Odina
e
Jaime

Pote

6,39

45

>2419.6

16

Riacho

3,38

90

2419.6

166.4

Poço

2,11

25

248.1

3,1

15

Bombona

2,15

70

435.2

27,2

16

Pote

1,52

50

307.6

24,3

13

14
Neide
e
Louro
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Contaminação Física
n

o

Casa

18

Ponto de
coleta

Contaminação Biológica
(tem que ser Zero)
Coliformes
E.coli/100mL
totais/100mL

Turbidez
(máximo 1)

Cor
(max.15)

Mina

0,36

<2,5

2.0

0

Torneira da
pia (Poço)

4,56

15

866.4

10,9

Cacimba

3,48

20

*

*

Torneira

0,53

<2,5

158.5

1

Garrafa
plástica
(geladeira)

0,39

<2,5

387.3

1

Foto

Irene e
Paulo
19

22

Livina

23
Alcione e
Paulo
24
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