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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

O livro “Meio Ambiente: tecnologia e 

sustentabilidade a serviço da vida” tem conteúdo 

interdisciplinar, contribuindo para o aprendizado e 

compreensão de varias temáticas dentro da área em estudo. 

Esta obra é uma coletânea de pesquisas de campo e 

bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado entre os 

dias 6 e 7 de Dezembro de 2019 na cidade de João Pessoa-

PB. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

O livro “Meio Ambiente: tecnologia e 

sustentabilidade a serviço da vida” apresenta 

interdisciplinaridade entre a saúde e meio ambiente, 

radiologia, ciências biológicas, biomateriais, biotecnologia, 

meio ambiente e desenvolvimento, planejamento e gestao 

ambiental, sustentabilidade, ecologia, genética vegetal e 

educação ambiental, concentrado em títulos com temas que 

relatam experiência profissional nas áreas afins. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

A INFLUÊNCIA DAS ANÁLISES FÍSICO-
QUÍMICAS DAS ÁGUAS PARA A 

PROMOÇÃO DA SAÚDE: UMA REVISÃO 
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Ana Maria de Souza ARAÚJO 2 

                                                                                 Denise Domingos da SILVA
3
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1Lorena9dantas@gmail.com 
 

 

RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo analisar os 
parâmetros físico-químicos das águas utilizadas no consumo de 
seres humanos e as doenças que podem ser acometidas pela 
falta de análises e de tratamento. Nesse contexto, leva-se em 
consideração que a água possui grande capacidade de 
conduzir contaminantes e, é importante realizar suas análises e 
tratamento para garantir que ela não ofereça riscos à saúde de 
seus usuários. A pesquisa foi uma revisão bibliográfica de 
cunho qualitativo, cujos dados foram coletados através do 
levantamento das produções científicas das bases de pesquisa 
dos últimos cinco anos, no entanto, foram escolhidos seis 
artigos das bases de pesquisa científica, do Portal Capes e do 
ERIC (Institute of Education Sciences). Levando em 
consideração que os aspectos abordados nesta revisão teve 
como relevância analisar a influência da analíses físico-
químicas presentes em águas citadas por vários autores no 
decorrer do texto, que mostraram que, a água tem grande 
importância para a promoção da saúde humana, já que a 
mesma, é um veículo hídrico, e seus parâmetros quando fora 
dos padrões estabelecidos, pode trazer prejuízo a saúde 
humana. Tornando-se necessário que novas pesquisas sejam 
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realizadas para o controle de qualidade, na qual as pessoas não 
sejam acometidas por doenças que podem ser prevenidas por 
meio de tratamentos específicos. 
Palavras-chave: Água. Análises físico-químicas. Doenças 

acometidas por água.  

 

INTRODUÇÃO 

A água é o recurso natural de maior importância na 

crosta terrestre, na qual cobre cerca de 70% da mesma. É um 

elemento elementar e imprescindível à vida e a sua 

manutenção diária. Nestas condições, é necessário que sua 

presença no ambiente esteja em quantidades e qualidade 

apropriada para sua posterior utilização e consumo de seres 

humanos (DANTAS et. al, 2018). 

A água é essencial para a subsistência de vida no 

planeta, pois tem grande influência na saúde humana, na 

qualidade de vida e no seu respectivo desenvolvimento 

(DEGENHARDT; LIMA, 2018). 

Dessa forma, a definição da qualidade da água se dá por 

meio da lei, que faz menção ao tipo de uso ao qual a mesma se 

destina, e estabelece os padrões de qualidade na resolução 

357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) de 

2005 e suas modificações nas resoluções 410 de 2009 e 430 

de 2011. Na qual os parâmetros são determinados com limites 

aceitáveis das substâncias presentes no fluido de acordo com 

a sua forma do utilização.  

Nesse contexto, de acordo com Lima (2018) a água 

possui grande capacidade de conduzir contaminantes físico-

químicos e microbiológicos, dessa maneira, é importante 

realizar suas análises e tratamento para garantir que ela não 

ofereça riscos à saúde de seus usuários. 
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Dentro dessa problemática, há uma larga escala de 

doenças que podem ser causadas pela água, principalmente 

em locais com saneamento básico comprometido ou deficiente 

(falta de água tratada e/ou de rede de esgoto ou de alternativas 

adequadas para a deposição dos dejetos humanos), as 

doenças podem ser acometidas devido à contaminação da 

água por esses dejetos ou pelo contato direto com esgoto 

despejado nas ruas ou nos córregos e rios.  

E com a grande excassez de água na região nordeste 

nos últimos anos por causa das longas secas, algumas doenças 

surgiram pela falta da higienização humana adequada e como 

a água é uma fonte excassa para muitas pessoas, sua ingestão 

é feita independentemente se existe ou não condições de sua 

utilização. 

Além da necessidade biológica da ingestão de água, o 

ser humano a utiliza para higiene, preparação de alimentos, 

atividades recreativas e geração de energia e transporte. 

Dessa maneira, a água que chega aos consumidores 

deve atender aos padrões de potabilidade estabelecidos pela 

legislação. Por isso, os responsáveis pelo serviço de 

abastecimento de água devem manter um controle da eficiência 

do processo de análises e tratamento.  

À vista disso, é possível perceber a importância da 

execução de análises físicas e químicas para verificação da 

qualidade da água destinada ao consumo humano de forma 

direta ou indireta, a fim de comprovar a ausência ou presença 

de micro-organismos ou substâncias químicas que podem ser 

prejudiciais à saúde dos consumidores (MACEDO et al., 2018).  

Consequentemente, este trabalho se deu pela 

necessidade de analisar os parâmetros físicos e químicos da 

água que se é utilizada para o consumo de seres humanos e as 
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doenças que podem ser acometidas pelo o uso de águas sem 

tratamento, quando comparados com os parâmetros fora dos 

estabelecidos pela legislação brasileira.  

Neste contexto, a Portaria de Consolidação n° 5, de 28 

de setembro de 2017, determina que para toda água destinada 

ao consumo humano deve-se realizar o controle e a vigilância 

da sua qualidade. De acordo com essa Portaria, para a garantia 

da potabilidade, a água deve estar em conformidade com 

padrões estabelecidos, tanto microbiológico, como o e de 

substâncias químicas que representam riscos à saúde 

(BRASIL, 2017). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de uma revisão bibliográfica qualitativa, cujos 

dados foram coletados através do levantamento das produções 

científicas das bases de pesquisa dos últimos cinco anos, no 

entanto foram escolhidos seis artigos das bases de pesquisa 

científica do Portal Capes e do ERIC (Institute of Education 

Sciences) para fundamentar os resultados e as discussões 

utilizando, nos quais cinco artigos foram do Portal Capes e um 

artigo do ERIC, para a seleção desses trabalhos foram 

utilizadas as palavras-chaves, águas, análises químicas, 

tratamentos de águas e doenças. Para a análise dos dados, 

utilizou-se a análise de conteúdo que se caracteriza por um 

conjunto de técnicas de análise de comunicação que visa obter, 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores qualitativos que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos e que 

possibilitem a veracidade dos resultados obtidos neste trabalho.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O abastecimento público de água em termos de quantidade 

e qualidade é uma preocupação crescente da humanidade, em 

função de ser um recurso escasso e da deterioração da 

qualidade dessas fontes de água. Organismos internacionais, 

tendo o exemplo da Organização Pan-Americana da Saúde 

(Opas) e da Asociación Interamericana de Ingenería Sanitária y 

Ambiental (Aidis), e nacionais, como o Ministério da Saúde (MS) 

e o Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), têm 

reconhecido  ao fim do século XX, a  problemática da água. 

Tendo como base, esse ponto de vista,  em 1992 foi assinada 

em Havana uma declaração para a proteção da qualidade da 

água, sendo instituído o Dia Interamericano da Água. Diante  o  

Diagnóstico  dos  Serviços  de  Água  e  Esgotos  de  2014,  

realizado pelo Sistema  Nacional  de  Informações  sobre  

Saneamento  (SNIS),  49,8%  dos  esgotos  gerados  no país 

são coletados, deste total, 70,9% são tratados (BRASIL, 2016). 

Considerando uma trágica situação em relação a água, e 

sabendo  que  dois  terços  da  população  mundial  enfrentam  

uma dura e severa  escassez  de  água  em algum período do 

ano, é importante que atitudes sejam adotadas para garantir a 

conservação da qualidade da água e sua distribuição. 

 Em razão disso, para que seja realizado o controle de 

qualidade da água durante as etapas que correspondem ao  

tratamento e sejam distribuídas para a população, é necessário 

identificar as impurezas presentes na mesma e que podem 

causar algum dano  à saúde de quem a consome e a utiliza no 

dia a dia. De maneira genérica, os consumidores reclamam da 

qualidade da água quando a mesma apresenta gosto, cheiro ou 

coloração desagradável ou que esteja fora do padrão habitual, 

mas no entanto,  uma água insípida, inodora e incolor não é 
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necessariamente uma água propícia para consumo e segura do 

ponto de vista sanitário, para uso humano. Desta maneira, além 

de usar os sentidos como olfato, visão e paladar, é 

imprenscendível que seja feita a caracterização físico-química 

utilizando equipamentos de laboratório para conhecermos 

melhor a água que está sendo distribuída à população. 

Entretanto, é importante lembrar que os equipamentos também 

têm limitações, mas seus resultados chegam a 

aproximadamente uma confiança de 95% ou até 99%, 

dependendo da forma que o analista conduz a análise, os erros 

que podem acontecer não comprometem o resultado final.   

  O grau de pureza da água está relacionada aos 

componentes presentes nela, e são classificados de acordo 

com suas características físicas, químicas e também biológicas, 

mas neste trabalho serão tratadas apenas as físicas e químicas. 

Algumas dessas características são definidas como parâmetros 

para a qualidade da água. A Portaria nº 518/2004 estabelecida 

pelo Ministério da Saúde classifica as substâncias químicas que 

representam risco à saúde em orgânicas, inorgânicas, 

cianotoxinas, agrotóxicos e desinfetantes e produtos 

secundários da desinfecção. Ao longo desse capítulo 

aprofundaremos o estudo desses parâmetros. 

  Portanto, os parâmetros físicos de qualidade da água 

estão relacionados diretamente, em sua maior parte, aos 

sólidos presentes na água. Estes sólidos podem ser em 

suspensão, coloidais ou dissolvidos, dependendo do seu 

tamanho. As partículas de menor dimensão correspondem aos 

sólidos em suspensão e a matéria dissolvida à água, não 

removida por filtração em papel, são os sólidos dissolvidos. 

Numa faixa intermediária estão os sólidos coloidais. E os 
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principais parâmetros físicos estabelecidos pelos órgãos 

responsáveis, são: turbidez, cor, gosto, odor.  

 E têm-se também, os parâmetros químicos de qualidade da 

água, que são determinados pelas substâncias químicas 

presentes na mesma, e são classificadas em orgânicas ou 

inorgânicas. 

 Alguns exemplos de parâmetros químicos são: cloretos, pH, 

metais, e dureza, que são as medidas que usualmente são 

feitas. 

 Os micropoluentes, ou substâncias orgânicas são 

componentes resistentes á degradação biológica, que se 

acumulam na cadeia alimentar. Entre esses, encontra-se os 

agrotóxicos, alguns tipos de detergentes e outros produtos 

químicos, os quais são tóxicos. E para as substâncias 

estabelecidas como inorgânicas, encontra-se alguns exemplos 

de metais, como: arsênio, cádmio, cromo, chumbo, mercúrio, 

prata, cobre e zinco. 

 Os valores máximos permitidos para presença dessas 

substâncias na água destinada ao consumo humano são 

chamados Padrões de Potabilidade. Esses padrões foram 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde  com a finalidade de 

exigir que a água distribuída pelos sistemas de abastecimento 

não tenha aparência, sabor e odor desagradáveis e que não 

coloque em risco a saúde daqueles que a consumem.  

 Das principais anáises físicas e químicas habitualmente 

feitas, temos:  

 

I. Turbidez 

A turbidez da água está intimamente associada com a 

quantidade de matéria suspensa de diferentes tamanhos. Esse 
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fato leva a dispersão e absorção da luz e confere a água uma 

aparência turva e inadequada ao consumo (MACEDO et al., 

2018). 

Dessa forma, o alto nível de turbidez está intimamente 

relacionado à existência de matérias orgânicas e argilas 

suspensas na água, em que, a agregação destes componentes 

dá origem a colóides que interferem na penetração da luz 

(FERREIRA et al., 2015; ROBERTO et al., 2017). 

Além disso, a avaliação da turbidez pode também 

influenciar na escolha do tratamento mais adequedo para 

aquela água. Uma amostra de água bruta com valor de turbidez 

inferior a 20 uT pode seguir para a filtração lenta. Entretanto, as 

amostras que apresentarem 15 valores superiores a 50 uT, 

devem ser submetidas à coagulação química e, posteriormente, 

à filtração (SPERLING, 2017). 

 

II. pH 

O pH tem grande importância durante o tratamento da 

água, pois ele está relacionado com a eficiência dos processos 

de coagulação, floculação, filtração e desinfecção. Além de ser 

importante o seu controle após o tratamento, para garantir que 

não ocorra corrosão ocasionada pelo pH baixo e formação de 

incrustações possibilitadas pelo pH muito elevado nas 

tubulações, quando colocado para a distribuição da água para 

o consumo das pessoas. (SPERLING, 2017). 

De acordo com Roberto et al., (2017) as variações de pH 

tem íntima relação com a matéria orgânica, com os seres vivos, 

com a água e até mesmo com a matéria não viva encontrados 

em cada ambiente 
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III. Cor  

A coloração da água resulta da presença de substâncias 

nela dissolvida como compostos orgânicos, resultado da 

decomposição de plantas e animais (substâncias húmicas), 

resíduos de origem animal e vegetal e presença de ferro ou 

manganês (BRAGA, LIMA, 2018).  

A importância da cor como parâmetro de qualidade está 

relacionada com a formação de produtos potencialmente 

cancerígenos no processo de cloração em águas com cor 

alterada. Além disso, a matéria orgânica pode conferir sabor e 

odor à água e propiciar condições para a formação de biofilmes 

na rede de distribuição (BRUM, 2016). Por essa razão, a água 

deve apresentar intensidade de cor aparente até 15 uH para 

estar dentro dos padrões de potabilidade (BRASIL, 2017) 

 

IV. Sólidos totais dissolvidos (STD) 

A importância de analisar esse parâmetro consiste no 

fato de que altos teores de sais minerais como, por exemplo, 

sulfato e cloreto podem conferir sabor à água e corroboram para 

a corrosão nos sistemas de distribuição (VITÓ et al., 2016). 

Dentre as características que limitam seu uso para 

abastecimento doméstico está, por exemplo, a concentração de 

sólidos totais dissolvidos (STD), que é soma de todos os 

constituintes minerais presentes na água  (MANOEL FILHO, 

MORAIS, 2015). 

A presença de STD altera as características 

organolépticas das águas, que podem apresentar-se salobras 

ou salinas. Assim sendo, a Resolução Conama nº 396 de 2008, 

estabeleceu que, para fins de abastecimento humano, o Valor 

Máximo Permitido (VMP) de SDT para águas subterrâneas é de 
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1000 mg/L, o mesmo valor admitido pelo Ministério da Saúde 

por meio da Portaria nº 2.914 de 2011 (BRASIL,  2012). 

 

V.  Alcalinidade 

A alcalinidade também tem importância no tratamento da 

água, nos processos de coagulação e floculação. As 

substâncias alcalinas reagem com acidez do coagulante, para 

a obtenção de pH ótimo e, dessa forma, favorece boas 

condições para a formação de flocos (FILHO, 2017). 

Geralmente, as águas naturais apresentam valores de 

alcalinidade de 30 a 500 mg/L de CaCO3 (BRASIL, 2006). 

De acordo com a resolução 2914 do CONAMA de 2005, 

a água nunca deve ser consumida caso esteja fora dos limites 

estabelecidos por esta resolução. Portanto, toda água que 

estiver fora dos padrões preconizados são classificadas como 

poluídas e inadequadas para o consumo, podendo representar 

uma importante via de propagação de doenças de ciclo fecal-

oral. 

VI. Dureza 

A dureza da água é definida pela concentração de 

cátions em solução, como alumínio, ferro, manganês, estrôncio 

e zinco. Porém, são os cátions cálcio e magnésio que, 

frequentemente, são os responsáveis pela dureza (PAVEI, 

SPERLING, 2017). 

Esse parâmetro é expresso em mg/L de equivalente em 

carbonato de cálcio (CaCO3) e pode ser classificado de acordo 

com a Tabela 1. 
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Tabela 1: Classificação da dureza da água 

Classificação Especificação 

Mole ou branda < 50 mg/L de CaCO3 

Dureza moderada Entre 50 mg/L e 150 mg/L de CaCO3 

Dura Entre 150 mg/L e 300 mg/L de CaCO3 

Muito dura > 300 mg/L de CaCO3 

Fonte: BRASIL,2006. 

 

Sendo assim, determinadas concentrações de dureza 

podem ocasionar sabor desagradável à água, provocar efeitos 

laxativos, reduzir a formação de espumas, o que leva a um 

gasto maior de sabão quando usada para lavagem de roupas, 

utensílios e higienização e causar incrustações em tubulações 

de água quente (SPERLING, 2017). Por essa razão, o padrão 

de potabilidade estabelecido para água de abastecimento limita 

a dureza a 500 mg/L de CaCO3 (BRASIL, 2017). 

 

VII. Correlação das águas contaminadas com a 

saúde humana 

Destaca-se a importância de relacionar as doenças com 

a água sem tratamento no país, cerca de 34 milhões de 

brasileiros ainda não possuem água tratada em suas 

residências. Isso preocupa, pois o atendimento à água tratada 

é vital para a saúde e a falta do acesso regular à água pode 

fazer com que as pessoas a armazenem de forma inadequada, 

gerando outras problemáticas. 

No entanto, também é  importante ressaltar que a 

qualidade da água também está relacionada com as condições 

de funcionamento das estações de tratamento e da forma pela 

qual o tratamento é realizado, que quando incorretos, produzem 

água contaminada e imprópria para consumo, possibilitando 

assim a ocorrência de doenças.  
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Nesse contexto, um estudo foi realizado para avaliar os 

parâmetros físico-químicos da água do açude do Riacho das 

Cachoeiras localizado na cidade de Lajes Pintadas no Rio 

Grande do Norte, nas quais foram analisados três pontos e os 

valores estão apresentados abaixo, na tabela 2. 

. Tabela 2. Características físico-químicas da água do açude do Riacho das 

Cachoeiras-RN 

Parâmetro Valor Padrão P1 P2 P3 

pH 6.0- 9.0 8.56 8.59 8.58 

Turbidez 

(NTU) 

40 14.9 12.1 13.6 

Fonte: DANTAS et, al. 2017.  

 De acordo com os parâmetros vistos na tabela 2 

percebe-se que o pH tem valores com uma leve basicidade, o 

mesmo é um parâmetro muito importante para o organismo 

humano, tendo como exemplo, fatores inflamatórios e toxinas 

elevados no sangue, o pH sanguíneo então diminui (menor do 

que 7,35). Em relação a turbidez os valores encontrados são 

aceitáveis, mas as amostras devem seguir para uma filtração 

lenta para que reduza toda essa matéria presente (DANTAS et, 

al. 2017). 

Dessa maneira, algumas doenças são acometidas por  

substâncias químicas como o alumínio, suspeito de ter relação 

com o mal de Alzheimer; antimônio, um possível carcinógeno, 

relacionado ao aumento do colesterol e à redução da glicose no 

sangue; arsênico, outro carcinógeno, que causa danos a pele, 

problemas no sistema circulatório e aumenta o risco de câncer 

de pele e de pulmão; cádmio, causador de lesões no fígado e 

disfunções renais; chumbo, que retarda o desenvolvimento 

físico e mental de crianças e causa problemas renais e aumento 

a pressão arterial em adultos, além de interferir no metabolismo 

da vitamina D, sendo também, possivelmente, carcinógeno; 
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outro provável carcinógeno, o selênio, que causa queda de 

cabelos e unhas, problemas circulatórios, hepáticos e renais; e 

nitrito/nitrato, que causa a metemoglobinemia, levando à 

cianose. Todas as doenças citadas acima podem ser 

ocasionadas por  água de poços feitos sem prescendentes e a 

utilização desta água sem qualquer análise antes de chegar ao 

consumidor, com os acúmulo dos níveis desses metais no 

organismo humano são desencadeadas doeças que podem 

levar até a morte. 

  A contaminação da água por metais pesados é foco de 

grande preocupação por provocar sérios danos ao meio 

ambiente e à saúde de quem a consome. Mesmo em baixas 

concentrações, os efeitos toxicológicos e fisiológicos são 

severos (FERRAZ, 2018).  

De acordo com uma pesquisa feita em alguns estados da 

Índia com duração de vinte e oito anos, (1988-2016) cerca de 

170.000 amostras de águas de poços tubulares, na qual mais 

da metade das amostras apresentaram presença de Arsênio, 

com valores entre 10 μg/L a 50 μg/L  (concentração máxima 

3.700 μg/L), mostrou que exposição diária ao arsênio por meio 

do arsênico (H3AsO4) encontrado na água potável pode gerar 

problemas crônicos de saúde, de cunho dérmico, neurológico, 

reprodutivo, efeitos na gravidez, efeitos cardiovasculares, 

diabetes, doenças do aparelho respiratório e gastrointestinal, 

cânceres de pele, pulmões, fígado, bexiga, entre outras. Das 

8.000 crianças de aldeias afetadas por arsênico dos estados em 

que foi realizada a pesquisa, cerca de 4,5% foram registradas 

com lesões cutâneas arsênicas leves a moderadas. Na 

pesquisa inicial, mais de 10.000 pacientes foram registrados 

com diferentes tipos de sinais e sintomas relacionados ao 

arsênico. Níveis elevados de arsênico também foram 
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encontrados em amostras biológicas (urina, cabelos, unhas) 

das pessoas que vivem nessas localidades (CHAKRABORTI et. 

al; 2018).   

A partir desse estudo feito na Índia, tem-se como base 

que grande parte da população mundial não sabe o que o uso 

de água contaminada com substâncias químicas pode gerar ao 

organismo, o afetando de maneira significativa, e 

compromentendo a saúde das pessoas que a utilizam.  

 Entre a transmissão de doenças infecciosas, devido 

alteração da qualidade da água, encontra-se a Doença diarreica 

aguda, Hepatite A, Giardíase ,Amebíase ou Disenteria 

Amebiana, Febre Tifoide, Cólera, Ascaridíase ou lombriga e 

Leptospirose.  

Todas as doenças citadas, tem em comum o meio de 

contágio, que acontece por meio de águas contaminadas, 

esgotos a céu aberto, ou seja, saneamento básico com 

limitações e falta de higiene pessoal. 

Como forma de prevenção algumas atitudes podem ser 

tomadas, como, a utilização de técnicas de desinfecção da 

água em ambiente domiciliar, pois é uma alternativa quando 

não há sistemas de captação, tratamento e distribuição. 

Geralmente, há o uso de hipoclorito de sódio e de cloro. 

Os sistemas simplificados de tratamento, que possuem baixo 

custo são importantes para a melhoria da saúde de populações 

mais vulneráveis. E na América Latina, aproximadamente 36 

milhões de pessoas não possuem acesso à água potável e a 

maior parte desses indivíduos residem em áreas rurais. Cerca 

de 67% da população da zona rural brasileira utiliza água de 

fontes alternativas, que em geral, não são apropriadas para 

consumo. 
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A implantação de sistemas públicos de água tratada e de 

esgoto reduziu drasticamente os casos de diarréia e de outras 

doenças infecciosas que possuem veiculação hídrica. Essas 

medidas, associadas a uma maior oferta de ações básicas de 

saúde como, os programas da saúde da criança, sais orais, 

programas da saúde da família e agentes comunitários,  

contribuindo, especialmente, para a redução da mortalidade 

pelas doenças entéricas. Contudo, águas provenientes de bica, 

fontes, poços (inclusive artesianos) e até mesmo água mineral 

(engarrafada sem os procedimentos adequados, ou de fontes 

clandestinas) respondem por parte dos surtos notificados 

veiculados por água. Saneamento básico deficiente, 

especialmente relacionado a  falta de rede de esgoto ou de 

alternativas para a deposição de dejetos, em áreas rurais ou de 

invasão populacional em periferia urbana, é um importante fator 

de risco para a ocorrência de surtos de diarréia, de hepatite A e 

de febre tifoide. Outro importante fator de risco é o esgoto 

produzido pelas áreas urbanas e periféricas, e de áreas de 

invasão populacional, jogado em rios, córregos e represas, sem 

tratamento prévio. Populações no entorno, ao fazer uso dessas 

águas expostas às várias doenças que podem ser adquiridas 

por ingestão ou contato, tornam-se populações em risco.  

Em decorrência do que já foi exposto, é relevante 

mencionar que grande parte das doenças que se alastram pelos 

países em desenvolvimento é proveniente da água de 

qualidade insatisfatória. Essas doenças podem ser de 

transmissão hídrica ou de origem hídrica, e de acordo com 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2015, no 

Brasil o índice de domicílios ligados à rede coletora de esgoto 

chegou a 65,3% (IBGE, 2016). Ainda segundo a pesquisa, o 
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índice de cobertura desse serviço na região Nordeste foi de 

apenas 42,9%, se mantendo inferior à média nacional.  

Esses dados se faz necessário, pois água tratada em 

contato com esgotos se torna inviável para consumo e uma 

fonte aumentamente contagiosa, e um meio de transmissão de 

doenças. 

No Brasil, de acordo Leivas et al. (2015), o impacto das 

analíses fíco-químicas e também biológicas para o  

saneamento,  sobre a saúde infantil tem pontos positivos e 

constataram que a melhoria nas condições de saneamento 

pode tanto diminuir a degradação ambiental como melhorar a 

saúde da população, sobretudo a das crianças. Nesse sentido, 

de acordo com Uhr et al. (2016) os serviços de saneamento 

básico no Brasil foram avaliados e  afetam a saúde da 

população positivamente quando se tem saneamento. 

De acordo com o estudo feito por BEZERRA, (et, al. 

2018) que realizou a análise da qualidade físico-química de 

água subterrânea de poços da Região Metropolitana de 

Fortaleza, Ceará. Na qual, foram analisadas 30 amostras de 

poços oriundos das cidades de Fortaleza, Horizonte, Aquiraz, 

São Gonçalo doAmarante e Eusébio – CE. Os parâmetros 

físico-químicos determinados foram: pH, cor aparente, turbidez, 

condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, dureza, 

alcalinidade total, cálcio, magnésio, cloreto, sódio, potássio, 

nitrito, nitrato, amônia, ferro e sulfato. Os resultados obtidos 

foram comparados com os padrões de potabilidade 

preconizados pela Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde, e 

revelaram que 63,33% das amostras analisadas não atenderam 

ao padrão de potabilidade. Os parâmetros que se mostraram 

em desacordo foram: pH (23,33%), cor aparente (20,0%), 

turbidez (16,66%), sólidos totais dissolvidos (3,33%), dureza 
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(3,33%), cloretos (3,33%), sódio (3,33%), nitrato (40,0%), 

amônia (6,66%), ferro (6,66%) e sulfato (3,33%). 

Diante dos resultados obtidos por Bezerra (2018) é 

recomendado o monitoramento da qualidade da água 

subterrânea da Região Metropolitana de Fortaleza – CE, pois 

apresentou muitos parâmetros fora do padrão estabelecido 

pelos institutos responsáveis, pois os dados apresentados 

visam auxiliar no panorama da qualidade de água subterrânea 

da Região Nordeste e, por conseguinte, na garantia da 

potabilidade das águas subterrâneas na perspectiva nacional. 

Alerta-se para a importância do monitoramento frequente 

da qualidade físico-química da água subterrânea da Região 

Metropolitana de Fortaleza ̶ CE, uma vez que alguns dos 

parâmetros em desacordo com a legislação vigente acarretam 

danos à saúde pública.  

Portanto, estudos realizados em diferentes municípios 

do Brasil sugerem que, entre outros aspectos, a oferta precária 

do serviço de distribuição de água estimule boas  práticas de 

armazenamento e tratamentos simples, como o uso do 

hipoclorito, que pode favorecer o surgimento de ambientes com 

menos incidências de doenças, dentre as quais também 

podemos citar a dengue.  

Nesta perspectiva, a água segura é definida pela 

Organização Mundial da Saúde como aquela que não 

representa risco significativo à saúde se consumida ao longo da 

vida, incluindo as diversas susceptibilidades dos indivíduos, que 

podem ocorrer e variar em diferentes fases da vida. Nesse caso, 

as crianças, os idosos e as pessoas imunocomprometidas são 

os grupos mais vulneráveis a doenças transmitidas pela água, 

especialmente quando se vive em condições insalubres. 
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No Brasil, atualmente, é considerada água para consumo 

humano aquela que é potável e destinada à ingestão, 

preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal, 

independentemente da sua origem. Para ser considerada 

potável, a água deve atender ao padrão de potabilidade 

estabelecido pela Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 

2011, e não oferecer riscos à saúde.  

Por outro lado, a Diretriz Nacional do Plano de 

Amostragem da Vigilância da Qualidade da Água para consumo 

humano (BRASIL, 2016c) orienta a elaboração e 

implementação dos planos de amostragem da vigilância. Essa 

diretriz fornece subsídios técnicos para a seleção dos pontos de 

coleta, definição da frequência de amostragem, dos parâmetros 

a serem analisados e do quantitativo mínimo de amostras. 

 

CONCLUSÕES 

  Os aspectos abordados nesta revisão teve como 

relevância analisar a influência da analíses físico-químicas 

presentes em águas citadas por vários autores no decorrer do 

texto, que mostraram que, a água tem grande importância para 

a promoção da saúde humana, já que a mesma, é um veículo 

hídrico, e seus parâmetros quando fora dos padrões 

estabelecidos pelos órgãos responsáveis, pode trazer prejuízo 

a saúde humana. Desse modo, suas contribuições são de 

tamanha necessidade, pois o conhecimento sobre a qualidade 

da água se faz necessário no nosso dia a dia, principalmente, 

pois a mesma está intimamente ligada quando se trata de 

promoção a saúde.  

  Portanto, a influência das análises físico-químicas das 

águas são de extrema importãncia na investigação a qualidade 

da água que se é consumida pela sociedade. Torna-se 
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necessário que novas pesquisas sejam realizadas para o 

controle de qualidade, para que as pessoas não sejam 

acometidas por doenças que podem ser prevenidas por meio 

de tratamentos específicos, considerando que a saúde humana 

é indispensável à sociedade.  
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RESUMO: A mortalidade materna integra o campo da 

saúde, dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, 

representando um evento de grande magnitude e 

transcendência no Brasil e no mundo. A morte materna é uma 

das mais graves violações dos direitos humanos das mulheres, 

por ser evitável em 92,0% dos casos e ocorrer principalmente 

nos países emergentes. Este trabalho teve como objetivo geral 

analisar a Mortalidade Materna e sua evolução ao longo dos 

anos, no estado da Paraíba, descrevendo o perfil das Regiões 

de Saúde por IDH e identificando a Taxa de Mortalidade 

Materna nas Regiões de Saúde do Estado da Paraíba. A 

amostra analisada correspondeu aos dados de mortalidade 

materna ocorridos no estado da Paraíba compreendidos nas 

dezesseis regiões de saúde do estado. Para tanto, foram 

considerados como critérios de inclusão todas as mulheres em 

idade fértil que sofreram óbito por causas obstétricas no estado 

da Paraíba, nos anos de  2007 a 2017. Paraíba, observa-se que 

no período de 2007 a 2017, foram registrados 13.891 óbitos de 

mulheres em idade fértil (10-49 anos) na população residente 

no Estado da Paraíba. Notou-se uma linha de tendência 

crescente para o estado alinhada ao decrescimento do IDH 
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(Índice de Desenvolvimento Humano) do estado da Paraíba, 

conforme estudos do IBGE de 2010 e 2017. Considerando-se 

que as causas diretas de óbito materno são as potencialmente 

evitáveis, reflete-se a situação preocupante em que ainda, nos 

tempos atuais, com tantas inovações em Saúde, se encontra o 

Estado, no tocante à assistência à saúde da mulher, mais 

particularmente em seu ciclo gravídico-puerperal. 

Palavras-chave: Morte. Bebês. Doenças. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) (1997) apud 

Reganassi et al. (2015) definiu a morte materna como a morte 

de uma mulher durante a gestação, ou dentro de um período de 

42 dias após o término da gestação, independentemente da 

duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa 

relacionada com a gravidez ou agravada pela mesma, ou a 

medidas tomadas em relação a ela, porém não devido a causas 

acidentais ou incidentais. 

Em 1995, por meio da 10ª Revisão do Código 

Internacional de Doenças (CID) (1994), a OMS introduziu o 

conceito de morte materna tardia como sendo a morte de uma 

mulher por causas obstétricas diretas ou indiretas ocorridas 

entre 42 dias até um ano depois do término da gravidez, 

levando em consideração que mesmo dentro de um mesmo 

padrão social, nem todas as mulheres estão expostas a riscos 

semelhantes: algumas apresentam maior probabilidade de 

morrer ou sofrer agravos do que outras. 

Vega et al. (2017) classificam a morte materna em Morte 

Obstétrica e Não Obstétrica, segundo a causa básica do óbito. 

Para eles, as Mortes Maternas Obstétricas são subdivididas em 
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Direta e Indireta. As Diretas são aquelas relacionadas às 

complicações obstétricas resultantes do estado gravídico-

puerperal em si, bem como as consequentes a intervenções, 

tratamento incorreto e omissões, ou de uma sequência de 

eventos resultantes de qualquer destas situações tomadas em 

relação a ele. Elas são consideradas as principais responsáveis 

pelas mortes maternas nos países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento. Destacam-se como as três principais causas 

diretas a Doença Hipertensiva Específica da Gestação, as 

Síndromes Hemorrágicas e as complicações infecciosas. As 

Indiretas são aquelas cujas causas resultam de complicações 

de doenças prévias à gravidez ou que se desenvolvem durante 

a mesma, sem conexão direta com as modificações do ciclo 

gravídico-puerperal, mas que possam ter sido agravadas por 

estas ou pelas condutas tomadas em relação àquele. As 

cardiopatias representam a principal causa obstétrica indireta 

de morte materna.  

A mortalidade materna integra o campo da saúde, dos 

direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, representando um 

evento de grande magnitude e transcendência no Brasil e no 

mundo. A morte materna é uma das mais graves violações dos 

direitos humanos das mulheres, por ser evitável em 92,0% dos 

casos e ocorrer principalmente nos países emergentes. De 

acordo com Silva et al. (2016), a saúde materna tem se 

destacado como prioridade na política internacional, sendo 

incorporada como um dos oito objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio das Nações Unidas, referendados em 2000, incluindo a 

redução da taxa de mortalidade materna em 75% até 2015. 

A mortalidade materna reflete as condições 

socioeconômicas do País e a qualidade de vida de sua 

população, assim como as políticas públicas que promovem as 
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ações de saúde coletiva.  Dessa forma, as complicações 

maternas que levam ao óbito são majoritariamente resultantes 

de inadequada e/ou tardia assistência à saúde (DIAS et al. 

2014). 

Na Paraíba e no Brasil como um todo, há poucos estudos 

sobre o tema. De acordo com Sousa et al. (2014), dois estudos 

que retratam a mortalidade materna no estado paraibano, nas 

décadas de 80 e 90, e  uma pesquisa que avaliou os óbitos 

maternos na Paraíba entre 2000 e 2004 estão disponíveis na 

literatura. A RMM paraibana passou de aproximadamente137 

óbitos por 100.000 nascidos vivos, na década de 80, para 62 

mortes para cada cem mil nascidos vivos; mas, apesar da 

queda, ainda é grande o índice de subnotificações das mortes 

maternas. 

Mesmo com dados pouco confiáveis que mostram uma 

realidade mais positiva do que realmente observado, o Brasil 

ainda se encontra, pelos dados oficiais, na categoria de taxa de 

mortalidade materna alta (entre 50 e 149). As principais causas 

são bastante típicas de regiões menos desenvolvidas, pois são 

relativamente simples de se controlar. São elas: doenças 

infecciosas, hipertensivas e hemorrágicas. Observando os 

dados regionais, fica claro o peso econômico. Uma outra razão 

de extrema importância para a mortalidade materna é o aborto 

e a cesariana. Algumas pesquisas feitas por amostragem 

revelam que o risco de óbito é de 2 a 3 vezes maior nas 

mulheres que se submetem a uma cesariana (PEREIRA et al, 

2016). 

          A manutenção e a melhoria da saúde materno-infantil são 

alguns dos objetivos definidos pelo Minis¬tério da Saúde e, para 

isto, é essencial a atenção pré-natal e puerperal, cuja 

responsabilidade é do Sistema Único de Saúde (SUS). No 
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âmbito da Rede Cegonha, a atenção à mulher durante a 

gravidez e pós-parto preconiza ações de prevenção e 

promoção da saúde, além de diagnóstico e tratamento 

adequado dos problemas que ocorrem neste período.  

A Estratégia Saúde da Família (ESF), modelo 

predominante de AB (ou atenção primária) no País, apresenta 

inegável aumento de cobertura populacional ao longo dos 

últimos 20 anos e esforços para a sua qualificação vêm sendo 

realizados com a perspectiva de garantia do acesso e da 

qualidade na prestação do cuidado (MEDRADO et al, 2015). 

Este trabalho teve como objetivo geral analisar a 

Mortalidade Materna e sua evolução ao longo dos anos, no 

estado da Paraíba, descrevendo o perfil das Regiões de Saúde 

por IDH e identificando a Taxa de Mortalidade Materna nas 

Regiões de Saúde do Estado da Paraíba. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Trata-se de uma investigação epidemiológica de base 

documental, exploratório, descritivo, retrospectivo de 

abordagem quantitativa, caracterizada por estudo ecológico 

cuja unidade de análise foi o conjunto de óbitos maternos 

ocorridos no estado da Paraíba. 

 O termo “estudo ecológico” originou-se na utilização de 

áreas geográficas como unidade de análise. Na atualidade o 

tipo de observação abrange situações que têm como objeto de 

estudo grupos de indivíduos. Entre as principais vantagens 

desse tipo de estudo cita-se a facilidade de execução, baixo 

custo e rapidez, por serem utilizadas estatísticas já prontas, 

contudo as conclusões são sempre generalistas (FERREIRA et 

al, 2019). 
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 A população estudada foi composta pelos casos presentes 

sobre mortalidade materna contidos no banco de dados do 

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério 

da Saúde. O SIM se caracteriza como uma ferramenta que 

alimenta o banco de dados do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS), gerando informações 

que permitem análises ampliadas e multifatoriais de saúde. 

 A amostra analisada correspondeu aos dados de 

mortalidade materna ocorridos no estado da Paraíba 

compreendidos nas dezesseis regiões de saúde do estado. 

Para tanto, foram considerados como critérios de inclusão todas 

as mulheres em idade fértil que sofreram óbito por causas 

obstétricas no estado da Paraíba, nos anos de  2007 a 2017, 

que assim foram corretamente notificadas e estão contidas no 

bando de dados do SIM. Como critério de exclusão, foram 

desconsideradas as notificações por mortalidade materna fora 

do período estudado e das demais regiões do Brasil. 

 Fora utilizado também buscas em base eletrônica 

relacionada aos dados de saúde da Secretaria Estadual de 

Saúde do Governo da Paraíba, onde continha informações 

referentes a óbitos maternos do último censo ocorrido no país 

no ano de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e organizados segundo as Regiões de Saúde do estado.  

 A coleta dos dados ocorreu no mês de junho do ano 2019 

utilizando variáveis sociodemográficas (IDH, raça e cor) e 

variáveis obstétricas (causa do óbito materno e morte materna 

na gravidez/puerpério) na pesquisa do SIM.  

 Assim, as variáveis foram categorizadas e tabuladas em um 

banco de dados no software Excel 2016, em seguida 

importados para um software estatístico, no qual realizou 
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análise estatística descritiva em valores absolutos e relativos, 

média, desvio padrão, valor mínimo e valor máximo. 

 As informações espaciais sobre a mortalidade por Regiões 

de Saúde do estado foram unidas ao banco de dados gráficos 

por meio dos geocódigos, utilizando o QGIS, e expostos em 

forma de mapas temáticos. As informações sobre a taxa de 

mortalidade foram expostas através de tabelas e todos 

minuciosamente analisados à luz da literatura pertinente. 

O presente estudo conduziu-se pelos preceitos da 

Resolução n°510, de 07 de abril de 2016 que regulamenta a 

pesquisa com seres humanos envolvendo, no caso, 

informações de banco de dados cujos aspectos são agregados, 

sem possibilidade de identificação individual. Vale salientar que 

a pesquisa apresentou como riscos, a exposição indevida de 

dado(s). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a Figura 1, do gráfico da mortalidade 

materna no estado da Paraíba, observa-se que no período de 

2007 a 2017, foram registrados 13.891 óbitos de mulheres em 

idade fértil (10-49 anos) na população residente no Estado da 

Paraíba. Nota-se uma linha de tendência crescente para o 

estado alinhada ao decrescimento do IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) do estado da Paraíba, conforme 

estudos do IBGE de 2010 e 2017. De acordo com Martins et al. 

(2017), para atingir a meta do quinto objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, o país deveria apresentar uma 

razão de morte materna (RMM) igual ou inferior a 35 óbitos por 

100 mil nascidos vivos até 2015.  
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Figura 1. Mortalidade Materna no estado da Paraíba para uma  

série histórica (2007-2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SIM/SVS/MS (2019). 

 

Ainda de acordo com a Figura 2, a 16 região de saúde 

foi responsável por cerca da metade dos óbitos quando 

comparada com a 1 região, sendo a segunda maior 

concentração de óbitos no estado paraibano. Trata-se também 

da segunda maior zona de saúde (15 municípios) com 

concentração populacional de 534.032 pessoas. A cidade de 

Campina Grande é a maior responsável do contingente 

populacional de 355.014 pessoas. De acordo com o IBGE 

(2010), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) paraibano 

foi de 0,658, ocupando ainda o 27° lugar no ranking de IDH dos 

estados brasileiros. O analfabetismo neste período atingiu 

21,6% da população, sendo a terceira pior média nacional, pois 

somente as taxas de Alagoas (24,6%) e Piauí (23,4%) eram 

superiores.  
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Figura 2. Mortalidade Materna por Regiões no estado da 
Paraíba para uma série histórica (2007-2017). 

 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

(2019). 

 

Analisando as Figuras 2 e 3, observou-se que a 1 zona 

possui um IDH municipal (IDH-M) variando de médio a alto, 

segundo dados do IBGE (2010). Já a 16 zona, apresenta um 

IDH-M de baixo a alto. Ressalta-se que o estudo do IDH, desde 

2010, quando o Relatório de Desenvolvimento Humano 

completou 20 anos, implantou novas metodologias para o seu 

cálculo (PNUD, 2019).  

Ainda de acordo com a Figura 3, percebe-se uma 

prevalência das causas obstétricas diretas em relação as 

causas indiretas, na maior parte das regiões de saúde. 
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Atualmente, os três pilares que constituem o IDH (saúde, 

educação e renda) são mensurados da seguinte forma: 

* Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa 

de vida; 

* O acesso ao conhecimento (educação) é medido por: i) média 

de anos de educação de adultos, que é o número médio de 
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anos de educação recebidos durante a vida por pessoas a partir 

de 25 anos; e ii) a expectativa de anos de escolaridade para 

crianças na idade de iniciar a vida escolar, que é o número total 

de anos de escolaridade que um criança na idade de iniciar a 

vida escolar pode esperar receber se os padrões prevalecentes 

de taxas de matrículas específicas por idade permanecerem os 

mesmos durante a vida da criança; 

* E o padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional 

Bruta (RNB) per capita expressa em poder de paridade de 

compra (PPP) constante, em dólar, tendo 2005 como ano de 

referência. 

Considerando-se que as causas diretas de óbito materno 

são as potencialmente evitáveis, reflete-se a situação 

preocupante em que ainda, nos tempos atuais, com tantas 

inovações em Saúde, se encontra o Estado, no tocante à 

assistência à saúde da mulher, mais particularmente em seu 

ciclo gravídico-puerperal. De acordo com Gil & Sponholz 

(2013), quanto aos óbitos declarados como maternos, estudo 

realizado no Nordeste do país mostra que 50% das mortes 

maternas foram diretas, onde as principais causas foram os 

transtornos hipertensivos, infecção puerperal e complicações 

puerperais.  

Os países desenvolvidos apresentam razão de 

mortalidade materna baixa, em torno de 8 a 10 por 100.000 

nascidos vivos e, entre as causas de óbito são relacionados o 

tromboembolismo e as cardiopatias. Nestas regiões as causas 

diretas dos óbitos maternos compreendem as complicações 

decorrentes da anestesia e do parto por cesárea (ELLIOT, 

2010). 

Na última publicação do Inquérito Confidencial de Morte 

Materna, realizado no Reino Unido, relativo aos dados de 2006-
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2008, foi registrada a ocorrência de 261 mortes maternas, 107 

de causas diretas e 154 de causas indiretas, onde esses 

resultados revelaram que a septicemia por infecção do trato 

genital, causada pelo streptococcos do grupo A, passou a ser 

principal causa direta de óbito, posição anteriormente ocupada 

pelo tromboembolismo (LEWIS, 2011).  

Uma revisão sistemática, com análise das causas de 

morte materna mundial, apontou que na África e na Ásia 

prevalecem as hemorragias; na América Latina e no Caribe, as 

doenças hipertensivas, os partos obstruídos e as complicações 

dos abortamentos. Na África do Sul a mortalidade materna está 

fortemente associada ao binômio HIV-AIDS (KHAN et al, 2006). 

Também os estudos apontaram que nesses países as causas 

indiretas de morte materna podem não ser reconhecidas pela 

dificuldade no diagnóstico, pelo fato da paciente não fazer 

referência a doença prévia ou, ainda, por desconhecimento 

destas causas (RONSMANS & GRAHAM, 2006). 

De acordo com a Figura 4, do gráfico de uma série 

histórica (2007-2017) do número de óbitos versus causas de 

mortes, observa-se que 13,8% das causas diretas de mortes 

estão associadas a hipertensão gestacional com proteinuria, 

seguindo da Eclampsia com 13,1%, infecção puerperal com 

10,8%. Pode-se deduzir que, de fato, existe a necessidade de 

qualificar a assistência a saúde da mulher em seu período 

gravídico puerperal, seja aprimorando o conhecimento dos 

profissionais de saúde, como reorganizando as redes de saúde 

do Estado. Gil & Sponholz (2013) ainda afirmam que no mundo 

todo, as principais causas de mortes maternas incluem 

hemorragia, eclampsia, sepse, obstrução no trabalho de parto 

e complicações secundárias a abortos. Estudos realizados em 

Mali, por exemplo, mostram que as principais causas de mortes 
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Causas das Mortes

maternas são as obstétricas diretas, como rotura uterina 

(25.7%), hemorragia no pós-parto (21.0%) e infecção pós-parto 

(19.8%). 

 

Figura 4. Série histórica (2007-2017) do número de óbitos 

versus causas de mortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIM/SVS/MS (2019). 
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De acordo com estudos realizados por Martins & Silva 

(2017), sobre o perfil das mulheres que foram a óbito na cidade 

de Juiz de Fora, entre os anos de 2005 e 2015, a faixa etária 

estava entre 20 e 41 anos, representando 68 notificações. 

Quanto à etnia e ao estado civil, as mulheres negras e pardas 

representaram 54 e as solteiras 49 dos óbitos maternos 

registrados. No que se refere à educação, das mulheres que 

foram a óbito, 15 possuíam ensino fundamental e 20, ensino 

médio completo. Em pesquisa realizada no Paraná, identificou-

se que as mulheres de baixa renda e de pouca escolaridade, 

principalmente as mulheres da periferia dos centros urbanos, 

possuem menos acesso à informação e menor conhecimento 

sobre a saúde, principalmente no que diz respeito à saúde 

reprodutiva, tornando o nível de escolaridade um dos fatores 

responsáveis pelos números ainda elevados de mortes 

maternas (BRASIL, 2010) 

Martins & Silva (2017) ao analisarem o número de 

consultas realizadas e a incidência de óbito materno, 

observaram que 29 mulheres realizaram menos de seis 

consultas, 5 realizaram o número mínimo de 6 consultas, 23 

fizeram mais de seis, 9 não realizaram nenhuma e 19 não 

declararam na ficha resumo. A principal via de parto foi a 

cesariana, com 33 registros, seguida de 21 partos vaginais, 09 

abortos e 22 não declarados. Em sua grande maioria, foram 66 

óbitos que ocorreram no âmbito hospitalar, 08 domiciliares, 06 

em via pública e 05 não declarados. O comitê considerou que 

28 partos foram assistidos da maneira correta, 20, incorreta, 23, 

inconclusiva e 14 não foram declarados.  

Em pesquisa descritiva com dados secundários do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde e do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizada entre os 
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anos de 2000 e 2009, a primeira causa do óbito foi a septicemia 

(28,25%), seguida de choque hipovolêmico (14,15%) e causa 

desconhecida (10,60%). Porém, em estudo tipo caso-controle, 

realizado em Barbacena, Minas Gerais, foram avaliadas 276 

mulheres, das quais 92 eram casos, e 184, controles. 

Identificou-se que o distúrbio hipertensivo se mostrou mais 

prevalente: 10,1% tiveram hipertensão grave, seguidos de 9,4% 

com pré-eclâmpsia grave. Dentre os distúrbios hemorrágicos, o 

descolamento prematuro de placenta teve maior prevalência, 

com 8,3%, seguido pela hemorragia pós-parto com 0,7% 

(IHME, 2013). O diagnóstico da anemia durante o pré-natal 

pode ser considerado como a morbidade materna mais comum 

entre as gestantes e contribui para as possíveis complicações 

que podem levar ao óbito materno. Em estudo realizado em 

Goiás, foram analisados os 348 óbitos maternos ocorridos no 

Estado, entre os anos de 1999 e 2005, com maior incidência de 

óbitos na faixa etária de 20 a 29 anos, representando 48,8% de 

casos de mortes, o que pode ter relação com o período 

reprodutivo e o alto índice de cesárea (MARTINS et al, 2012).  

 

CONCLUSÕES  

 

Levando-se em consideração as condições socioeconômicas 

das áreas estudas, observou-se que houve um grande número de óbitos 

na 1ª Região de Saúde onde estão concentradas as maiores referências 

hospitalares do Estado. Tal fato pode ser justificado pela maior 

concentração populacional do estado, estimado em 1.273.000 pessoas; 

Observou-se que no período de 2007 a 2017, foram registrados 

13.891 óbitos de mulheres em idade fértil (10-49 anos) na população 

residente no Estado da Paraíba. Notou-se uma linha de tendência 
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crescente para o estado alinhada ao decrescimento do IDH indicando 

uma estreita correlação entre o número de óbitos e o IDH da região; 

Esta investigação nos mostrou que o preenchimento de 

Declarações de Óbito de mulheres em idade fértil necessita de ajustes 

para que um diagnóstico mais fidedigno da mortalidade materna seja 

estabelecido; 

À partir desta incipiente análise, sobre temática tão relevante 

que é a mortalidade materna, a importância de se avaliar a qualidade 

dos serviços de saúde prestados à população;  

Considerando-se que as causas diretas de óbito materno são as 

potencialmente evitáveis, reflete-se a situação preocupante em que 

ainda, nos tempos atuais, com tantas inovações em Saúde, se encontra 

o Estado, no tocante à assistência à saúde da mulher, mais 

particularmente em seu ciclo gravídico-puerperal. 

Existe uma tendência que as mulheres de baixa renda e de 

pouca escolaridade, principalmente as mulheres da periferia dos 

centros urbanos, possuam menos acesso à informação e menor 

conhecimento sobre a saúde, tornando o nível de escolaridade um dos 

fatores responsáveis pelos números elevados de mortes maternas 
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RESUMO: A água proveniente de fontes subterrâneas é 
utilizada pela população muitas vezes como meio alternativo, 
no Centro de Ciências Agrárias da UFPB – Campus II existem 
algumas fontes subterrâneas da qual parte da população faz 
uso, porém a qualidade da água muitas vezes pode estar 
comprometida devido à disposição inadequada de efluentes, 
baixa precipitação pluviométrica, atividades rurais, etc. O 
presente trabalho teve como  objetivo avaliar parâmetros físico-
químicos nas águas de duas fontes hídricas subterrâneas 
localizadas no CCA/UFPB no município de Areia – PB, durante 
o período de julho a novembro de 2019, sendo eles, pH, 
turbidez, dureza total, cloretos, amônia, nitrato, sólidos totais 
dissolvidos e cloro residual, estabelecidos pela Portaria de 
Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017. A partir das 
análises foi possível verificar que os dados de turbidez de uma 
das fontes ultrapassaram os valores máximos permitidos pela 
portaria, os demais parâmetros apresentaram dados em 
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acordo, sendo assim necessária a filtração da água para seu 
consumo humano.   
Palavras-chave: Análise de água. Potabilidade. Fontes 
subterrâneas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A água é um dos fatores abióticos mais relevantes para 

a manutenção da vida não só humana, como também das 

demais espécies, atua como dispersor de materiais de origem 

orgânica e inorgânica e é de extrema importância para o 

desenvolvimento de reações bioquímicas, promovendo o fluxo 

de substâncias entre os meios. É considerada o elemento 

fundamental da vida, pelo fato de seus múltiplos usos serem 

indispensáveis a todas as atividades, tanto em relação à saúde 

como a aspectos econômicos em que se destacam, entre 

outros, o abastecimento público e industrial, a irrigação 

agrícola, a produção de energia elétrica e as atividades de lazer 

e recreação (ALVES et al., 2008). 

O ser humano também aprendeu que a água, quando 

inapropriada, podia causar doenças. Em todo o mundo, os usos 

agrícola e industrial da água ainda são as atividades que mais 

consomem água. Entretanto, há uma tendência para o aumento 

do uso doméstico das águas nas próximas décadas. Esse 

aumento no consumo humano de água deve-se não somente 

ao crescimento populacional observado nas cidades, mas 

também ao aumento no consumo per capita. Essa nova 

tendência está associada não só ao aumento das populações 

urbanas, mas também às mudanças de hábitos e a um aumento 

generalizado das necessidades de consumo da população 

urbana (PINTO-COELHO; HEAVENS; 2016). 
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Por constituir elemento essencial à vida, a água torna-se 

o item de maior consumo humano, quando comparada aos 

alimentos, sendo proporcional a grande número de riscos e 

doenças por meio da ingestão da água. 

Como qualquer ecossistema, as águas urbanas podem 

sofrer de surtos de determinados organismos que podem 

causar problemas ao homem tais como o surto de mosquitos, 

de plantas aquáticas ou mesmo de vetores de doenças que 

afetam os seres humanos. Consequentemente a má qualidade 

de água pode ser responsável por parte das doenças (PINTO-

COELHO; HEAVENS; 2016). 

Dessa forma a água atua como um meio de veiculação 

de doenças, tais como a Hepatite A e as gastroenterites, além 

de ser fonte de contaminação por resíduos de natureza tóxica 

(ALMEIDA et al, 2017). Toda água doce, para poder ser 

utilizada para o consumo humano, precisa passar por um 

tratamento denominado potabilização, o qual consiste na 

adequação desta água aos critérios exigidos pelo Ministério da 

Saúde (MS).  

De acordo com esse órgão, a manutenção da 

potabilidade da água compete às empresas de saneamento e 

distribuição, as quais são norteadas por padrões estabelecidos 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Além 

disso, deve-se atentar para necessidade da limpeza periódica 

dos reservatórios, bem como a troca de filtros, de modo que a 

água recebida seja estocada em ambiente adequado. 

A qualidade da água muda ao longo do tempo, portanto 

é necessário estabelecer uma rotina de monitoramento para 

detecção de padrões especiais e mudanças ao logo do tempo. 

Existe uma quantidade enorme de componentes químicos, 

físicos e biológicos que afetam a qualidade da água e algumas 
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variáveis fornecem dados que indicam poluição, outras que 

permitem mapear a origem das fontes de poluição 

(BITTENCOURT; DE PAULA; 2014). 

Água subterrânea é aquela que existe no subsolo, 

preenchendo os poros e fraturas das rochas que formam os 

aqüíferos. É uma espécie de suprimento de água-doce sob a 

superfície da terra. Ela se infiltra nas rochas e solos caminhando 

até o nível hidrostático. Água do sub-solo, ocupando a zona 

saturada. A parte da precipitação total contida no solo e nos 

estratos inferiores e que está livre para se movimentar pela 

influência da gravidade. Água do subsolo que se encontra em 

uma zona de saturação situada acima da superfície freática 

(SANTELLO, 2017). 

As legislações vigentes no Brasil que tratam da 

potabilidade da água para consumo humano e de águas 

subterrâneas são, respectivamente, a Portaria de Consolidação 

nº 5, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2011) e a Resolução nº 396, de 3 de abril de 2008, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (BRASIL, 

2008). 

As mesmas portarias, atuam de acordo com parâmetros 

adequando e analisando as fontes de acordo com as 

necessidades e suas características de tratamento. Os 

parâmetros alcalinidade total, gás carbônico livre, temperatura, 

oxigênio dissolvido e condutividade elétrica não apresentam um 

valor objetável nas legislações em vigor. Por outro lado, 

padrões de dureza total, cloro residual, potencial 

Hidrogeniônico, turbidez, cloretos, sólidos totais dissolvidos, 

nitratos, amônia e fosforo são parâmetros objetiváveis na 

portaria. 
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Ainda de acordo com a Portaria, a dureza é influenciada 

pela geologia da bacia de drenagem e por atividades 

antrópicas. As principais fontes de dureza são a dissolução de 

minerais contendo cálcio e magnésio, exemplificando, as 

rochas calcárias e os despejos industriais. 

A Portaria de Consolidação 5/2017 do Ministério da 

Saúde estabelece que a água deve conter o teor mínimo de 

cloro residual livre de 0,5 mg/L emsistema ou solução 

alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo 

humano. 

O potencial hidrogeniônico (pH) descreve a 

concentração de íons de hidrogênio em uma solução. De 

acordo com Almeida et al, (2017), fatores naturais como a 

dissolução de rochas e a fotossíntese afetam o pH. A turbidez 

é um importante parâmetro para que a água seja aprovada para 

o consumo humano (SILVA, 2013). As ligninas, taninos, algas 

e entre outras, provenientes da decomposição de material 

orgânico, são causadoras da cor em águas naturais. 

O cloreto é um íon importante nas águas subterrâneas e 

superficiais, podendo ter origem antrópica e/ou geológica, 

sendo a lixiviação de rochas, a contaminação por esgotos 

domésticos e industriais a sua principal origem (PIRATOBA et 

al, 2017). 

Os sólidos totais dissolvidos (STD) estão relacionados 

diretamente com a condutividade elétrica e é usada em 

laboratório de rotina como medida da salinidade da água e dos 

efeitos causados por alguma atividade antrópica que afete um 

corpo d’água. 

O nitrogênio em suas diferentes formas inclui amônia 

(NH3) e nitratos (NO3
-). A amônia pode estar presente na água 

na forma iônica ou na forma não ionizada e provém, 
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geralmente, de processos degradativos de materiais residuais, 

de origem vegetal ou animal. As águas subterrâneas não têm, 

normalmente, concentrações elevadas de amônia, caso 

contrário pode ser um indício de processos de contaminação 

orgânica, de origem humana ou industrial. Contudo, a formação 

deste composto pode originar processos graves de toxicidade 

para a maioria dos peixes, originando um problema de saúde 

pública, além disso, afeta a eficiência dos tratamentos de 

desinfeção, devido à sua reação com o cloro livre disponível, 

com formação dos produtos secundários perigosos (PIRATOBA 

et al., 2017). 

Os nitratos, normalmente encontrados na água são 

oriundos de fontes naturais que incluem as rochas ígneas, 

drenagem da terra e decomposição de plantas e tecidos 

animais. Os nitratos provenientes do solo chegam mais 

rapidamente aos corpos de água do que a amônia e o fósforo. 

O fósforo pode se apresentar nas águas sob formas orgânicas 

e sais inorgânicos, é um dos principais nutrientes para os 

processos biológicos, por ser exigido também em grandes 

quantidades pelas células (ALMEIDA et al, 2017). 

Ante o exposto, o objetivo deste trabalho é realizar a 

avaliação físico-química de duas fontes subterrâneas do tipo 

cacimba localizadas no Centro de Ciências Agrárias (CCA), 

Campus II, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

município de Areia, Paraíba, Brasil, por meio da análise dos 

parâmetros pH, turbidez, dureza total, cloretos, cloro residual, 

nitrato, amônia, sólidos totais dissolvidos (STD) e salinidade. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

A coleta das amostras ocorreu em dois pontos distintos 

(Fonte I e Fonte II), ambos do tipo cacimba localizados no 

Centro de Ciências Agrárias (CCA), Campus II da Universidade 

Federal da Paraíba na cidade de Areia conforme a Figura 1. A 

Fonte I está localizada no setor de bovinocultura, enquanto que 

a Fonte II encontra-se próxima ao setor de piscicultura da 

instituição. 

 

Figura 1. Localização geográfica dos pontos de coleta no CCA-

UFPB. 

 
Fonte: Google Maps (2019). 

 

 As coletas foram realizadas mensalmente entre os 

meses de julho e novembro do presente ano, totalizando 5 

coletas para a Fonte Ie outras 5 para a Fonte II. A amostragem 

foi realizada em período matutino por volta das 07:00 horas da 

manhã com frascos de vidros higienizados e com capacidade 

para 500 mL. 
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Posteriormente as amostras foram identificadas, 

acondicionadas e conduzidas ao Laboratório de Química 

Analítica (LQA) e ao Laboratório de Biologia e Tecnologia Pós-

Colheita (LBTPC) do CCA-UFPB. 

Os parâmetros analisados foram: dureza total, cloretos, 

cloro residual, nitrato, amônia, sólidos totais dissolvidos e 

salinidade, conforme a metodologia proposta pelo Standard 

Methods for theExaminationofWaterandWastewater (1998), 

com exceção do parâmetro amônia, que foi analisado conforme 

a ASTM D 1426 (2008). Para análise do pH utilizou-se o 

pHmetro da MS Tecnopon modelo luca-210 previamente 

calibrado assim como o turbidímetro da Del Lab modelo DLT 

WV utilizado para aferir a turbidez das amostras. Todas as 

análises foram realizadas em triplicata. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o anexo XX da Portaria de Consolidação 

nº 5, de 28 de setembro de 2017, que dispõe do controle da 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade proveniente de sistema e solução 

alternativa de abastecimento de água, capítulo II, art. 5º, I - a 

água para consumo humano é definida como água potável 

destinada à ingestão, preparação de alimentos e à higiene 

pessoal, idependentemente da sua origem que deve atender ao 

padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde. Os 

parâmetros de qualidade avaliados bem como seus respectivos 

valores máximos permitidos pela portaria, podem ser 

observados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Parâmetros analisados e valores máximos 

permitidos. 

Parâmetros VMP* Unidade 

pH 6,0 a 9,5  

Turbidez 5 uT 

Cloreto 250 mg Cl/L 

Dureza Total 500 mg CaCO3/L 

Nitrato 10 mg N/L 

Amônia 1,5 mg NH3/L 

Sólidos Totais Dissolvidos 1000 mg/L 

Cloro Residual Livre 0,5 a 5 mg/L 
Fonte: Adatado do anexo XX da Portaria de Consolidação, 2017. 

*Valor máximo permitido 

 

O pH é um parâmetro que pode indicar a presença de 

contaminantes, geralmente se tornando muito elevado quando 

a água é contaminada por efluentes domésticos e industriais, 

ou muito baixo em decorrência da decomposição de matéria 

orgânica com produção de CO2. Quando a água apresenta 

valores de pH inferiores a 7, pode provocar possível desgaste 

das tubulações e acima deste valor pode haver acúmulo de 

resíduos (ALMEIDA et al, 2017).  

Segundo Stellato (2017) a variação do pH pode ocorrer 

também devido a processos bioquímicos que ocorrem 

naturalmente, além disso, o pH pode influenciar na 

concentração de amônia e na solubilidade de íons, etc. Os 

dados de pH analisados das fontes podem ser observados na 

Figura 2. A Fonte II apresentou no mês de novembro valor de 

pH (5,7) em desacordo com os valores admitidos pela Portaria 

de Consolidação 05/2017. 
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Figura 2. Resultados médios obtidos para o parâmetro pH 
durante o período de julho à novembro de 2019. 

 
Fonte: Própria. 

 

A turbidez é causada por matérias sólidas em 

suspensão, esse parâmetro é medido utilizando um 

turbidímetro, na qual o feixe de luz ao passar pela amostra é 

comparado com o espalhamento de um feixe de luz com mesma 

intensidade ao passar por uma suspensão padrão (CÓRCOVIA; 

CELLIGOI, 2012). 

A partir das medidas realizadas foi possível observar que 

a Fonte I apresentou valores elevados com relação aos 

estabelecidos pela Portaria em todas as amostras coletadas. A 

Fonte II apresentou valor superior apenas no mês de agosto 

(11,8 uT), em que houve precipitação pluviométrica na semana 

em que foi realizada a análise.  

Foi possível neste trabalho ainda, relacionar os 

parâmetros de turbidez e a concentração de sólidos totais 

dissolvidos, de modo que em ambas as fontes os maiores 
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valores de turbidez coincidiram com o aumento significativo da 

concentração de sólidos totais dissolvidos.  

Esta relação também foi verificada por Santos; Leite; 

Vieira (2014), os quais afirmaram que quanto maior a 

concentração de sólidos totais dissolvidos presentes em água, 

maior será a turbidez dela. Os valores de turbidez e de 

concentração de sólidos totais dissolvidos (STD) nas Fontes I e 

II podem ser observados nas Figuras 3 e 4. 

Em um estudo realizado por Guimarães et. al (2016) foi 

observado menores valores de turbidez durante período seco 

do ano. O que pode justificar esse valor superior analisado. 

Embora a turbidez esteja associada às partículas em 

suspensão, o tamanho, a forma geométrica e a cor dessas 

partículas também a influencia. A turbidez em si não traz risco 

à saúde, porém as partículas em suspensão podem abrigar 

microorganismos e protegê-los da ação de desinfectantes como 

o cloro (QUEIROZ; OLIVEIRA, 2018). 

Em um estudo realizado por Guimarães et. al (2016) foi 

observado menores valores de turbidez durante período seco 

do ano. O que pode justificar esse valor superior 

analisado.Embora a turbidez esteja associada às partículas em 

suspensão, o tamanho, a forma geométrica e a cor dessas 

partículas também a influencia. A turbidez em si não traz risco 

à saúde, porém as partículas em suspensão podem abrigar 

microorganismos e protegê-los da ação de desinfectantes como 

o cloro (QUEIROZ; OLIVEIRA, 2018). 
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Figura 3. Resultados médios obtidos para o parâmetro turbidez 
durante o período de julho à novembro de 2019. 

 
Fonte: Própria. 

 

Foi possível neste trabalho ainda, relacionar os 

parâmetros de turbidez e a concentração de sólidos totais 

dissolvidos, de modo que em ambas as fontes os maiores 

valores de turbidez coincidiram com o aumento significativo da 

concentração de sólidos totais dissolvidos.  

A Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 

2017 estabelece que o valor máximo para o parâmetro dureza 

seja 500 mg/L. Conforme pode-se verificar na Figura 5, ambas 

as fontes analisadas apresentaram valores abaixo do 

estabelecidos. 
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Figura 4. Resultados médios obtidos para o parâmetro STD 
durante o período de julho à novembro de 2019. 

 
Fonte: Própria. 

 

Em um estudo realizado por Conceição et. al (2014) 

sobre a qualidade da água de fontes subterrâneas de poços de 

abastecimento público em Marília – SP, foram observados 

valores de dureza que variaram de 29,35 a 133,65 mg/L, uma 

média de 78,02 mg/L, sendo assim classificadas como moles 

ou moderadamente duras, ambos dentro dos valores 

estabelecidos. Estes valores apresentaram próximos aos das 

fontes analisadas neste trabalho, na Figura 5 é possível 

observar os dados de Dureza total avaliados no período das 

análises. 

 

  



AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE FONTES 
SUBTERRÂNEAS LOCALIZADAS NO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS/UFPB 

68 
 

Figura 5. Resultados médios obtidos para o parâmetro dureza 
durante o período de julho à novembro de 2019. 

 
Fonte: Própria. 

 

As concentrações de cloreto segundo Bezerra et al. 

(2017) podem ser de origem natural ou resultantes de ações 

antropogênicas como efluentes industriais ou esgotos 

domésticos. Observa-se na Figura 6 que, nas Fontes I e II 

analisadas apresentaram concentrações de cloreto em acordo 

com os valores admitidos pela Portaria. 

Após as análises realizadas foi possível observar que ao 

no final do período avaliado a concentração de cloreto para a 

Fonte I teve aumentou significativo, devido a baixa precipitação 

pluviométrica, mesmo assim apresentou valores abaixo dos 

máximos estabelecidos pela Portaria de Consolidação, como 

podemos observar na Figura 6 a seguir. 

As águas subterrâneas possuem teor de sais em 

solução, em regiões com baixa precipitação pluviométrica essa 

concentração aumenta (GUIMARÃES et al, 2017).  
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Figura 6. Resultados médios obtidos para o parâmetro cloreto 
durante o período de julho à novembro de 2019. 

 
Fonte: Própria. 

 

A amônia e o nitrato são algumas das formas que o 

nitrogênio é encontrado em águas subterrâneas. Segundo 

Bezerra et. al (2017) a amônia geralmente é encontrada em 

baixos teores nestas fontes hídricas. A desaminação de 

compostos contendo nitrogênio orgânico e hidrólise da uréia 

são as principais fontes de amônia, indicando poluição recente. 

Os valores observados da concentração de amônia para ambas 

as fontes observados na Figura 7 demonstram que estavam em 

acordo com os estabelecidos pela Portaria, exceto para a Fonte 

I no mês de agosto que apresentou 1,78 mg/L NH3. 

A amônia pode estar presente em águas subterrâneas 

em baixas concentrações devido a sua fácil adsorção por 

partículas do solo ou a oxidação a nitrito e nitrato. Em 

concentrações elevadas pode ser resultante de fontes de 

poluição próximas, a presença de amônia produz efeito 

significativo no processo de desinfecção da água pelo cloro, 



AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE FONTES 
SUBTERRÂNEAS LOCALIZADAS NO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS/UFPB 

70 
 

através da formação de cloraminas, que possuem baixo poder 

bactericida (FONSECA, 2017). As concentrações de amônia da 

Fonte I e da Fonte II apresentaram dados inferiores aos 

máximos estabelecidos pela portaria, semelhantes aos valores 

determinados pelos autores. 

 

Figura 7. Resultados médios obtidos para o parâmetro amônia 
durante o período de julho à novembro de 2019. 

 
Fonte: Própria. 

 

Já o nitrato pode ser encontrado em teores elevados 

neste tipo de fonte hídrica, sendo indicativo de poluição antiga 

oriunda provavelmente de infiltração e oxidação de esgotos. A 

presença de nitratos em águas de fontes localizadas em zona 

rural ocorre devido à presença de nitratos inorgânicos que são 

largamente utilizados como fertilizantes. 

A Fonte II apresentou teores de nitrato abaixo do limite 

estabelecido pela legislação (10 mg/L), como pode ser 

observado na Figura 8. Com a relação à Fonte I, não foi possível 

a quantificação deste parâmetro, pois os valores obtidos não 
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foram confiáveis devido a interferência da matéria orgânica no 

método utilizado (método espectrofotométrico por luz 

ultravioleta), a qual persistiumesmo após filtração da amostra. 

De acordo com Conceição et. al (2014) o nitrato é um 

poluente de ocorrência mais frequente nas águas subterrâneas. 

Em concentrações superiores a 10 mg/L pode causar 

metahemoglobinemia e câncer.  

Nos estudos realizados pelos autores foram observados 

valores de nitrato nas águas subterrâneas em média de 1,6 

mg/L, bem próximos aos valores da Fonte II, como podemos 

observar na Figura 8. Já na Fonte I não foi possível realizar a 

determinação de nitrato devido a quantidade de matéria 

orgânica presente na amostra. A elevada turbidez da água 

como já foi observado, possui relação com a quantidade de 

matéria orgânica.  

A mesma influenciou no método da análise 

espectrofotométrica, não sendo possível obter resultados 

confiáveis desta amostra. 

Os métodos espectrofotométricos a 220/275 nm 

apresentam características de desempenho estatisticamente 

adequadas para análise do teor de nitrato em águas com baixo 

teor de matéria orgânica, pois estão sujeitos à presença de 

interferentes, como cloreto e matéria orgânica (SCORSAFAVA; 

SOUZA; ALVES, 2017). 
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Figura 8. Resultados médios obtidos para o parâmetro nitrato 
durante o período de julho à novembro de 2019. 

 
Fonte: Própria. 

 

O cloro é um agente químico bastante utilizado para a 

desinfecção devido a seu baixo custo. Em contato com a água, 

o cloro se hidrolisa rapidamente formando íons hidrogênio, 

cloreto e o ácido hipocloroso. Este ácido se dissocia gerando 

íons hidrogênio e hipoclorito (SOARES et al., 2016). 

Segundo os autores, o ácido hipocloroso e o íon 

hipoclorito são os principais responsáveis pela oxidação da 

matéria orgânica indesejada e a soma de suas concentrações 

é conhecida como cloro residual livre, que varia com a 

temperatura e pH da água, sendo de importância vital na 

inibição do crescimento bacteriano. A reação do cloro com 

alguns compostos orgânicos leva à formação de subprodutos 

como os trihalometanos que podem ter efeitos negativos à 

saúde humana. 
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Nas fontes I e II não foi identificada presença de cloro 

residual em nenhuma das análises realizadas durante este 

período. 

 

CONCLUSÕES  

 

Nos últimos anos, a utilização de fontes hídricas 

subterrâneas para o consumo humano aumentou com relação 

a utilização dos demais recursos hídricos, o que gera uma 

preocupação com relação a qualidade da água de acordo com 

o seu uso. 

Este trabalho teve como objetivo analisar parâmetros 

físico-químicos de duas fontes subterrâneas localizadas no 

Centro de Ciências Agrárias da UFPB – Campus II durante o 

período de julho à novembro de 2019. Esses parâmetros foram 

avaliados de acordo com os valores estabelecidos pela Portaria 

de Consolidação. 

Após as análises foi observado que afonte 01 apresentou 

valores de turbidezsuperiores aos dados estabelecidos pela 

Portaria,sendo necessário a sua filtração antes do seu uso. 

Os resultados das análises obtidos dos demais 

parâmetros evidenciaram que a água de ambas as fontes 

subterrâneas analisadas encontram-se em conformidade com 

os parâmetros estabelecidos pela Portaria de Consolidação, 

atendendo as normas de potabilidade. 
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RESUMO: A maior parte das doenças que surge nos países 
subdesenvolvidos, e em desenvolvimento, são ocasionadas 
pelo consumo de água contaminada. Atividades desenvolvidas 
em superfície e perfurações inadequadas podem ameaçar a 
qualidade da água subterrânea, sendo a ingestão destas 
consideravelmente factível em épocas de supressão hídrica. O 
uso da radiação solar configura-se em uma eficiente alternativa 
no processo de desinfecção da água, sendo  independente de 
insumos, energia elétrica, com baixo custo e de fácil 
operacionalidade em comunidades periurbanas e perirurais. 
Neste contexto, o presente trabalho objetivou avaliar a 
eficiência da radiação solar na desinfecção da água de poços 
rasos localizados em Seropédica e Itaguaí. Para tanto, foram 
coletadas amostras de água em oito poços rasos distribuídos 
em três bairros localizados no município de Seropédica, e um 
bairro do município de Itaguaí, para avaliação preliminar da 
qualidade microbiológica destas. Simultaneamente a esta 
atividade, amostras de mesma proveniência foram 
acondicionadas em garrafas de vidro transparentes, com 
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volumes de 1,5L e 2L, e expostas ao sol por cerca de 10 horas. 
Todas as amostras foram analisadas pelo Laboratório da 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE). Os 
resultados evidenciaram que a água exposta à radiação solar, 
acondicionada em garrafas de vidro transparentes, pode ser 
utilizada para consumo com redução do risco de enfermidades 
de veiculação hídrica. 
 
Palavras-chave: Qualidade microbiológica. Radiação solar. 
Lençol freático. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, nota-se um acelerado crescimento 

urbano e industrial nos municípios de Seropédica e Itaguaí em 

consequência dos grandes investimentos em curso, tais como: 

a construção do Arco Metropolitano, implantação de uma 

Central de Tratamento de Resíduos (CTR) e atividades de 

extração mineral que expõem, permanentemente, o Aquífero 

Piranema a riscos ambientais. A velocidade desta expansão, no 

entanto, não é atinente à implantação de uma adequada 

infraestrutura urbana, haja vista o município de Seropédica que 

é caracterizado, em especial, por precários sistemas de 

saneamento e drenagem pluvial (Alcântara; Schueler, 2015). 

    Tendo em vista que as supramencionadas atividades 

exercem forte pressão sobre os recursos hídricos - 

principalmente, em países em desenvolvimento -, tal realidade 

em conjunção à recente crise hídrica observada no sudeste, 

fomenta o uso de águas subterrâneas como meio de supressão 

das necessidades hídricas. Este cenário torna imprescindível a 

preservação da qualidade destas águas frente aos possíveis 

desastres, de cunho contaminante, que são promovidos por 
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perfurações impróprias e manejos inadequados. Embora mais 

protegidas, as águas subterrâneas não estão isentas de 

poluição, e seu aproveitamento envolve um planejamento 

técnico criterioso, com base no conhecimento de cada ambiente 

onde se localizam e das condições de circulação. Atividades 

humanas como agricultura, indústria e urbanização são vetores 

de notável forçante na degradação da qualidade das águas. 

Ferreira et al. (2017) e Silva et al. (2017) ao estudarem a 

qualidade da água de poços rasos em bairros localizados nos 

municípios de Seropédica e Itaguaí mostraram que as amostras 

de água  obtiveram reprovação quanto a, pelo menos, um 

parâmetro microbiológico. Tal inferência mostra a importância 

da adoção de medidas e técnicas que sejam capazes de 

desinfeccionar essas águas, tornando-as próprias ao consumo. 

      A utilização da radiação solar no processo de desinfecção 

da água, SODIS (Solar Water Disinfection), é introduzida nesse 

contexto como uma alternativa independente de insumos, 

energia elétrica, que possui baixo custo e é de fácil operação 

em comunidades pequenas (BRANDÃO et al, 2000). Paterniani 

e Silva (2005) relatam que as áreas rurais de países em 

desenvolvimento são mais suscetíveis ao uso da energia solar 

para desinfecção de águas, pois, em geral, abrigam maior 

número de poços e mananciais superficiais cujas 

características físico-químicas são adequadas ao consumo 

humano, porém de caráter sanitário duvidoso. 

     Estudos referentes à desinfecção solar das águas tiveram 

início no final da década de 70, e adquiriram maior 

reconhecimento a partir de 1985 com a ocorrência de 

consecutivos testes realizados em diversos países distribuídos 

na Ásia, África e América Latina. Estudos prévios realizados por 
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Conroy et al. (2001) mostraram resultados positivos no controle 

de doenças disentéricas em crianças menores que 6 anos de 

idade, com o uso da energia solar na desinfecção da água 

destinada à ingestão. O método serve como forma de conter os 

riscos de epidemia em comunidades que vivem em regiões com 

más condições socioeconômicas e higiênico-sanitárias. 

     A maior parte das doenças que surge nos países 

subdesenvolvidos, e em desenvolvimento, ocorre em razão do 

consumo de água contaminada. Atividades desenvolvidas em 

superfície e perfurações inadequadas podem ameaçar a 

qualidade da água subterrânea, e a ingestão destas é 

consideravelmente factível em épocas de supressão hídrica.         

Neste contexto, o presente trabalho objetivou avaliar a 

qualidade microbiológica da água de poços rasos localizados 

em Seropédica e Itaguaí, bem como verificar a eficiência da 

radiação solar na desinfecção destas.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi avaliada a qualidade microbiológica da água de oito 

poços rasos distribuídos em um bairro localizado no município 

de Itaguaí e em três bairros do município de Seropédica. Deste 

modo, as coletas de água foram feitas, em novembro de 2017, 

em dois poços rasos (P1 e P2) no bairro Chaperó, dois poços 

rasos (P3 e P4) em Jardim Maracanã, dois poços rasos (P5 e 

P6) em Santa Sofia e, por fim, dois poços rasos (P7 e P8) em 

São Miguel, conforme Fig. (1), (2),( 3), (4) e Tab. (1). 
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Figura 1. Localização dos poços localizados no bairro Chaperó 

(Itaguaí-RJ).   

 
Fonte: Google Earth, 2017. 

 

Figura 2. Localização dos poços localizados no bairro Jardim 

Maracanã (Seropédica-RJ).   
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Figura 3. Localização dos poços localizados no bairro Santa 

Sofia (Seropédica-RJ).   

 
 

Figura 4. Localização dos poços localizados no bairro São 

Miguel (Seropédica-RJ).   
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Tabela 1. Coordenadas UTM (metros) dos poços localizados 
nos bairros Chaperó (Itaguaí-RJ), Jardim Maracanã, Santa 
Sofia e São Miguel em Seropédica-RJ. 2016. 

Poços Latitude (m) Longitude (m) 

P01 7477196 627747 

P02 7476755 625641 

P03 7484623 635796 

P04 7486118 636736 

P05 7486681 629729 

P06 7486359 629704 

P07 7487917 631164 

P08 7487618 631545 

 

As amostras de água foram coletadas diretamente dos 

poços ou de um ponto antes do reservatório para melhor 

caracterização da água. Para realização das análises 

microbiológicas foram coletados 100 mL de água em 

embalagens esterilizadas denominadas “whirl-pak”. Os 

parâmetros avaliados neste trabalho foram: Coliformes totais e 

Escherichia coli, 

As chamadas whirl-paks, com as amostras de água, 

foram identificadas de acordo com os bairros e os números dos 

poços, e acondicionadas sob refrigeração, dentro de uma caixa 

isotérmica com sacos de gelo. Em seguida, foram enviadas 

para o Laboratório Estação de Tratamento de Água (ETA) 

Guandu, pertencente à Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos (CEDAE), localizado no município de Nova Iguaçu-RJ.  



DESINFECÇÃO SOLAR DA ÁGUA DE POÇOS RASOS NOS BAIRROS CHAPERÓ 

(ITAGUAÍ-RJ), JARDIM MARACANÃ, SANTA SOFIA E SÃO MIGUEL 

(SEROPÉDICA-RJ) 

83 
 

A fim de verificar a eficiência da radiação solar na 

melhoria da qualidade microbiológica da água dos poços rasos, 

amostras destas foram acondicionadas em garrafas de vidro 

transparentes de 1,5L e 2L e, posteriormente, expostas ao sol, 

na posição horizontal, por um período de 8 a 10 horas, 

aproximadamente, de acordo com Fig. (5). Após este período 

de exposição, as amostras foram protegidas da incidência solar. 

 

Figura 5. Garrafa utilizada em São Miguel (Seropédica-RJ). 

 
                            Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Em seguida, as amostras foram novamente 

encaminhadas ao Laboratório da Estação de Tratamento (ETA) 

Guandu, para análise qualitativa microbiológica após o uso da 

Desinfecção Solar (SODIS). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Os resultados qualitativos obtidos foram comparados 

com os parâmetros dispostos na Portaria de Consolidação nº 5 

de 2017 do Ministério da Saúde, que dispõe das normas sobre 

as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. 

Verifica-se através do gráfico, exposto na Figura 5, que 

dos oito poços estudados, apenas 3 mostraram-se 

contaminados com Escherichia coli e que após a 

implementação da SODIS, os mesmos mostraram-se isentos 

deste grupo de bactérias enteropatógenas. A maioria  dos 

poços (6 poços, ou seja, 80%) apresentaram coliformes totais 

nas amostras de água avaliadas e a presença destes 

persistiram nestas águas mesmo após a aplicação da 

metodologia de desinfecção proposta neste trabalho.  

 

Figura 5. Efeito da SODIS em amostras de água dos 8 poços 

avaliados, com base nos dados qualitativos obtidos.
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Bairro Chaperó 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 2, 

as amostras de água dos poços avaliados neste bairro mostram 

ausência de coliformes totais e Escherichia coli em ambos os 

momentos de amostragem (antes e depois da efetuação da 

SODIS), impossibilitando, desta forma, a constatação de 

melhoria após a adoção do método de desinfecção solar. 

 

Tabela 2. Resultados da análise microbiológica qualitativa da 

água dos poços rasos no bairro Chaperó (Itaguaí-RJ) 

 Antes da aplicação do 

método SODIS 

Posterior à aplicação do 

método SODIS 

POÇO

S 

Coliforme

s totais 

Escherichi

a coli 

Coliforme

s totais 

Escherichi

a coli 

1 Ausência  Ausência Ausente Ausência 

2 Ausência Ausência Ausente Ausência 

 

Vale ressaltar que esses poços foram escolhidos em 

função dos resultados encontrados no trabalho de Ferreira et al. 

(2017), os quais eram positivos para presença de coliformes 

totais e Escherichia coli, e que não se pôde verificar os 

resultados antes da aplicação do método para mudança de 

poço. Além disso, estes poços distam cerca de, apenas, 1 e 2 

km, respectivamente, do Centro de Tratamento de Resíduos – 

Santa Rosa, que apresenta históricos envolvendo vazamento 

de chorume reportados nos anos de 2015 e 2016. Perfurações, 

sem as devidas vistas técnicas, tais como observadas neste 

trabalho, podem veicular a entrada de contaminantes no lençol 

freático que alimenta estes poços. 
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O citado CTR aloja-se em área de sopé serrano, na 

baixada de Sepetiba, e expõe diversas entidades naturais, tais 

como o Aquífero Piranema e a bacia sedimentar do Rio 

Guandu, a impactos ambientais negativos, revelando, portanto, 

inadequada localização geográfica (Góes et al., 2011).  

A Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 do Ministério da 

Saúde estabelece que seja verificada, na água para consumo 

humano a ausência de coliformes totais e Escherichia coli, 

como meio de garantia da potabilidade. 

Para a conformidade ao padrão microbiológico de 

potabilidade, é obrigatória a ausência de coliformes totais em 

100 mL de amostra na saída do tratamento. No entanto, 

conforme Anexo I da própria, admite-se a presença de 

coliformes totais em apenas 1 amostra mensal para sistemas 

ou soluções coletivas que abastecem menos de 20.000 

habitantes e em 5% das amostras mensais em sistemas ou 

soluções coletivas que abastecem mais de 20.000 habitantes. 

Vale salientar que em ambas as situações não são permitidas 

a presença de Escherichia coli na água para consumo humano. 

Os coliformes totais indicam presença de bactérias na 

água que não, necessariamente, representam problemas para 

a saúde, porém podem ser utilizadas como indicadores de 

poluição fecal (Bettega et al, 2006). 

 

Bairro Jardim Maracanã 

 

Através da Tabela 3, verifica-se a eficiência da adoção 

da desinfecção solar (SODIS) na eliminação de bactérias da 

espécie Escherichia coli nas amostras de água coletadas nos 

dois poços rasos avaliados neste bairro. 
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Tabela 3. Análise microbiológica qualitativa da água dos poços 

rasos no bairro Jardim Maracanã (Seropédica-RJ). 

 Antes da aplicação do 

método SODIS 

Posterior à aplicação do 

método SODIS 

POÇO

S 

Coliforme

s totais 

Escherichi

a coli 

Coliforme

s totais 

Escherichi

a coli 

3 Presença Presença Presença Ausência 

4 Presença Presença Presença Ausência 

  

As possíveis fontes de contaminação, responsáveis 

pelos insatisfatórios resultados dos parâmetros microbiológicos 

qualitativos de Escherichia coli, podem estar associadas à falta 

de sistema de tratamento de esgoto e à queima de lixo 

produzido pela população, podendo também ter relação com 

contaminação oriunda do antigo lixão a céu aberto, o qual fica 

próximo aos poços. A presença deste último deve ser levada 

em consideração, visto que o solo nestas adjacências é, em sua 

maioria, arenoso e que os poços, em questão, são rasos e 

traduzem-se em perfurações desprovidas de assistência 

técnica. 

A presença de coliformes totais foi detectada em todas 

as amostras, inclusive naquelas oriundas das garrafas de vidro 

expostas ao sol por cerca de 10 horas e, portanto, utilizadas na 

promoção da desinfecção neste experimento.  

Como discutido anteriormente, a presença de coliformes 

totais é tolerado, em casos específicos, pelo padrão de 

potabilidade da Portaria de Consolidação nº 5 de 2017, além de 

não representar, necessariamente, problemas à saúde, de 

acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (2010). Deste modo, a 
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exposição ao sol da água destes poços rasos foi suficiente para 

diminuir, em proporções consideráveis, o risco anteriormente 

representado por esta água à saúde do consumidor.  

A desinfecção é o processo de destruição de micro-

organismos, patogênicos ou não, na forma vegetativa (não-

esporulada), através de meios físicos e químicos. O mecanismo 

de destruição dos organismos na desinfecção depende, 

principalmente, da natureza do desinfetante e do tipo de 

organismo. Ainda que os mecanismos de desinfecção não 

estejam completamente esclarecidos, a maior parte dos 

desinfetantes atua destruindo a proteína celular, principalmente 

por inativação dos sistemas enzimáticos críticos, essenciais à 

vida microbiológica (Lawrence; Block 1968). 

Vale ressaltar que os micro-organismos presentes nas 

águas naturais são, em sua maioria, inofensivos à saúde 

humana. Porém, na contaminação por esgoto sanitário estão 

presentes micro-organismos que poderão ser prejudiciais à 

saúde humana, como as bactérias do grupo coliforme. O 

principal representante desse grupo de bactérias é a 

Escherichia coli. (Funasa, 2013). 

Salienta-se que dentre os coliformes, esta é a espécie 

que, seguramente, provém de fezes humanas ou de animais de 

sangue quente, sendo, portanto, considerada como a clássica 

indicadora de patógenos entéricos na água (Who, 1996). E, 

segundo Acra et al. (1990), esta espécie é o patógeno mais 

resistente aos efeitos letais da luz solar em comparação a 

outras bactérias patogênicas e, por isso, serve como um 

eficiente indicador no tocante ao efeitos da luz sobre as 

bactérias entéricas. 
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Bairro Santa Sofia 

 

A partir dos resultados exibidos pela Tabela 4, é 

observada a ausência bem como presença de Escherichia coli 

e coliformes totais, respectivamente, em ambas as fases de 

amostragem. Desta forma, a verificação da eficiência da 

desinfecção solar (SODIS) nas amostras de água desses poços 

rasos tornou-se comprometida. 

 

Tabela 4. Análise microbiológica qualitativa da água dos poços 

rasos no bairro Santa Sofia (Seropédica-RJ).  

 Antes da aplicação do 

método SODIS 

Posterior à aplicação do 

método SODIS 

POÇO

S 

Coliforme

s totais 

Escherichi

a coli 

Coliforme

s totais 

Escherichi

a coli 

5 Presença Ausência Presença Ausência 

6 Presença Ausência Presença Ausência 

 

Destaca-se que a amostra de água referente ao poço 5, 

apesar de acondicionada em recipiente transparente e de vidro, 

foi exposta à luz solar por apenas 2 horas, diferentemente do 

efetuado nas amostras dos demais poços, e mesmo assim, 

mostrou qualidade microbiológica aceitável em função da 

ausência de Escherichia coli.  

A escolha destes poços para avaliação microbiológica 

baseou-se em resultados encontrados no trabalho de Silva et al 

(2017), os quais eram positivos para presença de coliformes 

totais e Escherichia coli. E no fato de que, segundo Silva (2006), 

este bairro apresenta índice de vulnerabilidade extrema em 
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razão da superfície freática menos profunda quando comparada 

às outras porções do sistema Aquífero Piranema.  

Nas zonas onde o índice de vulnerabilidade é alto, ou 

extremo, as águas subterrâneas são sensíveis à maioria dos 

contaminantes, podendo ser atingidas, de maneira 

relativamente rápida, por bactérias e vírus (HIRATA, 1994). 

 

Bairro São Miguel 

 

Os resultados da Tabela 5 mostram que o poço 8 

apresentou melhoria quanto à qualidade microbiológica, em 

função da eliminação de Escherichia coli após a efetuação do 

método de desinfecção solar (SODIS), enquanto que o poço 7 

exibiu resultados idênticos quanto à análise qualitativa 

microbiológica em ambas as fases de amostragem. Ou seja, 

antes da adoção da SODIS, a água deste poço raso já estava 

destituída de Escherichia coli, denotando, desta maneira, boa 

qualidade microbiológica.  

 

Tabela 5. Análise microbiológica qualitativa da água dos poços 

rasos no bairro São Miguel (Seropédica-RJ). 

 Antes da aplicação do 

método SODIS 

Posterior à aplicação do 

método SODIS 

POÇO

S 

Coliforme

s totais 

Escherichi

a coli 

Coliforme

s totais 

Escherichi

a coli 

7 Presença

  

Ausência Presença Ausência 

8 Presença Presença Presença Ausência 
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Oliveira e Loureiro (2000) relatam que as águas 

subterrâneas, em geral, são potáveis e dispensam tratamento 

prévio, pois os processos de filtração e depuração do subsolo 

promovem a purificação da água durante a sua percolação no 

meio, tornando-se uma fonte potencial de água de boa 

qualidade e baixo custo, podendo sua exploração ser realizada 

em áreas rurais e urbanas. 

Tendo em vista que os poços estudados são rasos, e 

que, portanto, captam águas acima da camada rochosa, estes 

exibem maior suscetibilidade a contaminações. Admite-se, 

desta forma, que a presença de coliformes totais e Escherichia 

coli  no poço 8, esteja relacionada, pelo menos em parte, à 

presença de animais domésticos que circulam livremente no 

entorno deste. O aporte dessas bactérias para a água deste 

poço também pode ser em detrimento da perfuração 

inadequada, bem como pela inutilização destas águas frente ao 

acesso diário ao abastecimento hídrico convencional. Outra via 

de penetração dos coliformes ao lençol freático que abastece o 

poço 8 seria o transporte através das águas pluviais que se 

infiltram no terreno.  

No caso do poço 7, a ausência de Escherichia coli é 

compatível com a melhor condição sanitária do local, uma vez 

que o mesmo encontra-se devidamente vedado e monitorado 

pelo proprietário.  

 

4 CONCLUSÕES 

  

A desinfecção solar (SODIS) apresenta-se como uma 

metodologia eficiente na eliminação de Escherichia coli, que por 

sua vez, configura-se como o principal indicador da possível 
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presença de enteropatógenos. Porém, não elimina os 

coliformes totais. 
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RESUMO: A vigilância da qualidade da água para consumo 
humano tem como objetivo identificar os fatores de riscos 
associados com os sistemas de abastecimento de água. A 
importância da água subterrânea como fonte de abastecimento 
e consumo, e a sua possível contaminação, faz com que a 
avaliação da qualidade da água e o monitoramento dos poços 
sejam feitos por meio de indicadores físico-químicos e 
microbiológicos. Esse trabalho objetivou avaliar a influência da 
qualidade das águas subterrâneas do sistema de 
abastecimento de água (SAA) com os casos de diarreia em 
bairros do município de Canguaretama (Rio Grande do Norte). 
Os métodos aplicados consistiram em identificar os poços 
subterrâneos do município que estavam com resultados 
microbiológicos insatisfatórios nas análises das amostras de 
água, além de verificar em quais bairros da cidade havia um 
maior número de casos de diarreia no ano de 2018. Após as 
análises houve uma correlação entre os poços com problemas 
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microbiológicos e os casos de diarreia. As ações de melhoria 
da Vigilância Ambiental em parceria com a Companhia de 
Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) foram com 
relação a: cloração mais frequente dos poços subterrâneos; 
investigação sobre possíveis vazamentos e; ações de 
educação ambiental e sanitária. 
Palavras-chave: Diarreia. Água subterrânea. Vigilância 
sanitária e ambiental. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A continuidade da vida sobre a terra e o equilíbrio de 

nosso planeta são dependentes da preservação da água e de 

seus ciclos, pois a água é o principal componente dos 

organismos vivos, tendo influência sobre a saúde, a qualidade 

de vida e o crescimento das populações (CARVALHO et al., 

2017). A potabilidade é uma qualidade necessária à água, o que 

exige atenção por parte dos consumidores e das autoridades 

públicas, visto que ela pode se tornar um veículo capaz de 

transmitir uma série de agentes patogênicos e substâncias 

nocivas, influenciando diretamente na saúde e bem-estar da 

população (MENDONÇA et al., 2017). 

Diversos problemas de saúde, como a doença diarreica, 

são agravos relacionados à quantidade e à qualidade da água 

para consumo humano, podendo apresentar diversas 

etiologias. A doença diarreica é um agravo que serve como 

indicador para a saúde pública e para a qualidade de vida da 

população, uma vez que sua ocorrência está associada a 

diversos fatores distais ou proximais ao indivíduo, tais como 

culturais, socioeconômicos, ambientais e de saneamento, 

nutricionais, idade, entre outros (OLIVEIRA et al., 2017). 
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A água subterrânea tem potencial capacidade de 

transmissão de doenças causadas por microrganismos 

patogênicos. Esses microrganismos são provenientes de fezes 

de humanos e animais, ou por substâncias químicas em 

concentrações fora dos padrões. É indispensável verificar e 

acompanhar a potabilidade da água, cujos padrões são 

regulados pela Portaria de Consolidação do Ministério da 

Saúde nº 05/2017, no Anexo XX (BRASIL, 2017). Para que a 

qualidade da água seja estabelecida, microrganismos 

indicadores de contaminação fecal são utilizados como 

parâmetro, como o grupo Coliforme, tendo como representante 

a Escherichia coli, que avalia suas condições higiênicas 

evidenciando uma possível contaminação fecal recente (SILVA 

et al., 2016). 

O saneamento básico de uma cidade possui íntima 

relação com a comunidade, pois se trata de uma série de 

medidas que tem por objetivo conservar ou transformar as 

condições do meio ambiente de modo a prevenir patologias, 

sendo de fundamental importância para a salubridade 

ambiental do município (MARQUES et al., 2019). O baixo índice 

de desenvolvimento do sistema de saneamento básico 

brasileiro, no que diz respeito à disponibilidade de água 

encanada e tratada, como também na coleta e tratamento dos 

esgotos, provoca uma série de problemas para a saúde pública, 

além dos danos ao meio ambiente, dificultando o combate à 

pobreza e o desenvolvimento econômico e social (SAIANI; 

JÚNIOR, 2016). 

Segundo Pereira (2016), a associação entre o 

abastecimento público de água e os danos à saúde humana 

mantém uma importante interligação com as ações de gestão 
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ambiental, pois a água é um recurso natural que demanda uma 

série de cuidados. De acordo com Silva (2018), a não existência 

do saneamento é categórico no que diz respeito ao 

aparecimento de doenças, sendo de maior incidência as 

patologias infecciosas e originárias de parasitas, as quais 

aparecem como um dos mais preocupantes problemas de 

saúde pública e ambiental. 

Os baixos níveis na cobertura de abastecimento de água 

dentro dos padrões de potabilidade, associados ao lançamento 

de esgotos sem tratamento nos mananciais e a destinação 

inadequada dos resíduos sólidos, podem ter como 

consequência a proliferação de contaminantes e a ocorrência 

de agravos à saúde. A vigilância da qualidade da água para 

consumo humano adota os seguintes indicadores para aferir a 

qualidade da água consumida no Brasil: cloro residual livre 

(CRL) – indicador de potabilidade microbiológica por meio da 

inativação de organismos patogênicos; turbidez – indicador 

sanitário da eficiência da filtração durante o processo de 

tratamento; e os coliformes totais e Escherichia coli – 

bioindicadores de contaminação (BRASIL, 2015).  

A vigilância da qualidade da água para consumo humano 

tem como objetivos identificar e avaliar os fatores de riscos 

associados com os sistemas de abastecimento de água, para 

adotar ações corretivas e/ou identificar causas e origens de 

agravos e epidemias relacionadas à qualidade da água. A 

vigilância verifica as condições físicas e operacionais dos SAA’s 

(Sistemas de Abastecimento de Água), identificando potenciais 

situações de risco e acionando os responsáveis para a sua 

correção. Dessa forma, atua-se preventivamente, pela 

antecipação de problemas da qualidade da água, 
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adicionalmente à ação corretiva, determinada após a 

observação da violação dos padrões de potabilidade da água 

mediante as análises laboratoriais (BRASIL, 2006). 

Nesse sentido, o monitoramento dos sistemas de 

abastecimento de água convencional bem como as soluções 

alternativas são fundamentais para minimizar problemas de 

saúde pública na população abastecida. Esse monitoramento 

deve ser feito semanalmente através de parâmetros físico-

químicos e microbiológicos, conforme acontece no município de 

Canguaretama, Rio Grande do Norte. 

O programa de Vigilância da Qualidade da Água para 

Consumo Humano (VIGIAGUA) atua no município de 

Canguaretama desde 2007, através da Vigilância Ambiental 

municipal. Desde esse período se observa amostras de água 

de poços subterrâneos fora dos padrões de potabilidade. Casos 

de diarreia em crianças, adultos e idosos, por exemplo, são 

frequentes em determinados bairros do município e, dessa 

forma, as unidades de saúde recebem uma quantidade 

significativa de indivíduos com problemas de saúde 

relacionados ao consumo de água contaminada.  

Os casos são notificados pela vigilância epidemiológica, 

a qual passa as informações para a vigilância ambiental. A 

vigilância ambiental realiza a vigilância da qualidade da água, 

coletando as amostras, realizando ações educativas com a 

comunidade da área vitimada e procura os responsáveis pelo 

sistema de abastecimento para uma possível resolução do 

problema. 

Assim, esse trabalho objetiva avaliar a influência da 

qualidade das águas subterrâneas do sistema de 
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abastecimento de água (SAA) com os casos de diarreia em 

bairros do município de Canguaretama - RN. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse trabalho foi realizado no município de 

Canguaretama - RN, cujas coordenadas geográficas são 

Latitude 6º22’48”S e Longitude 35º 07’44''W. O município está 

localizado na microrregião do Litoral Sul do estado do Rio 

Grande do Norte (Figura 1), e de acordo com último censo 

demográfico no ano de 2010 o município possuía uma 

população de 30.916 habitantes, sendo que cerca de 35% 

dessa população habita na zona rural (IBGE, 2010). 

 Os métodos aplicados consistiram em identificar os 

poços subterrâneos que fornecem água para consumo humano 

e compõem o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do 

município de Canguaretama onde a água apresentou 

resultados insatisfatórios nos parâmetros microbiológicos 

indicadores de contaminação fecal. Além disso, foram 

identificados os bairros da cidade que tiveram um maior número 

de casos de diarreia no período de 2018. Houve uma consulta 

desses dados secundários na base de dados do SISÁGUA 

(Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água 

para Consumo Humano) e do GAL-LACEN/RN (Gerenciador de 

Ambiente Laboral do Laboratório Central de Saúde Pública do 

Rio Grande do Norte), de responsabilidade da Vigilância 

Ambiental, e através das fichas de MDDA (Monitorização das 

Doenças Diarreicas Agudas).  
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Figura 1. Localização do município de Canguaretama (RN). 

 

 
Fonte: PMSB (2017) 

 

As notificações das doenças diarreicas agudas (DDA), 

obtidas do Sistema de Monitorização de Doença Diarreica 

Aguda (MDDA), disponibilizadas pela Vigilância Epidemiológica 

da Secretaria Municipal de Saúde de Canguaretama – RN 

(SMS), se referiram as notificações segundo o local de 

residência do paciente, ocorridos no ano de 2018. Analisou-se 

a correlação entre os poços do SAA cadastrados e utilizados 

para consumo humano, e os casos de DDA notificados segundo 

o bairro/localidade. 

Foram analisados os resultados das análises físico-

químicas e microbiológicas (coliformes termotolerantes e 

coliformes totais) realizadas no SAA para o monitoramento da 



QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM POÇOS DO MUNICÍPIO DE 

CANGUARETAMA/RN E SUA RELAÇÃO COM OS CASOS DE DIARREIA NA 

POPULAÇÃO  

102 
 

qualidade da água no ano de 2018. Os parâmetros CLR (Cloro 

Residual Livre), coliformes totais e termotolerantes foram 

avaliados segundo os padrões fixados pela Portaria de 

Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017, Anexo XX, 

que estabelece os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. Os ensaios bacteriológicos foram executados no 

Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Norte 

(LACEN/RN), segundo o Standard Methods for Examination of 

Water and Wastewater (APHA et al., 2017) sendo empregado o 

método de substrato cromogênico/enzimático. 

A partir dessa avaliação foram propostas intervenções, 

ao estabelecer ações da Vigilância Ambiental junto a CAERN 

(Companhia de Águas e Esgotos do RN), para que os poços 

subterrâneos pudessem fornecer água de boa qualidade. 

Foram comparados os laudos das análises de controle 

(CAERN) e os laudos da Vigilância Ambiental (LACEN-RN), 

para se chegar a um consenso sobre quais poços precisavam 

de melhorias no tratamento da água, ou até serem inativados, 

para que assim os mesmos não continuassem prejudicando a 

saúde da população. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No decorrer do estudo foram verificados que os maiores 

índices de casos de diarreia foram encontrados nos bairros 

Centro, Meira Lima (Conjunto IPE), Sertãozinho, Lagoa de São 

João, Areia Branca, Jiquí, Bosque das Palmeiras, Projeto 

Crescer e distritos de Barra do Cunhaú e Piquirí, do município 

de Canguaretama, no ano de 2018. Os dados foram coletados 
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nas fichas do Programa de Monitorização das Doenças 

Diarreicas Agudas (MDDA), com as quais realizou-se a 

contagem dos casos de diarreia, chegando-se a um alto índice 

de casos nos respectivos bairros citados, conforme se pode 

observar na Figura 2. 

Após a análise dos laudos de vigilância (GAL – 

LACEN/RN), cujas coletas são realizadas pela Vigilância 

Ambiental, e dos laudos de controle, executados pela CAERN, 

verificou-se semelhanças e diferenças nos parâmetros 

analisados em cada bairro. Algumas vezes os resultados de 

alguns poços, no mesmo mês, apresentavam resultado 

SATISFATÓRIO no laudo da CAERN, e INSATISFATÓRIO no 

laudo do LACEN-RN, e vice-versa. Mesmo assim, na maioria 

das coletas, os resultados foram mais semelhantes do que 

diferentes entre as duas instituições. Verificou-se que os poços 

possuíam parâmetros microbiológicos fora dos padrões de 

potabilidade, levando a problemas de saúde. Os dados 

disponíveis nos laudos das análises feitas pelo LACEN-RN, 

através das coletas realizadas pela Vigilância Ambiental 

Municipal, quanto aos resultados dos parâmetros 

microbiológicos, confirmaram essa realidade. 

Os laudos do LACEN constam no site do SISÁGUA 

(Sistema de Vigilância da Qualidade da Água), através da 

conexão existente entre o site do GAL (Gerenciador de 

Ambiente Laboratorial) e o SISAGUA. Dessa forma, o município 

tem um arquivo digital das análises de seus poços. 
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Figura 2. Frequência mensal dos casos notificados de diarreia 

por bairro no município de Canguaretama/RN, ano 2018. 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

 

Após a análise dos laudos de controle, nos bairros 

Centro, Meira Lima (Conjunto IPE), Sertãozinho, Lagoa de São 

João, Areia Branca, Jiquí, Bosque das Palmeiras, Projeto 

Crescer e distritos de Barra do Cunhaú e Piquirí, a análise dos 

laudos de vigilância e das fichas de MDDA, na qual obteve-se 

um alto número de casos de diarreia, no ano de 2018, o setor 

de Vigilância Ambiental do município questionou a possibilidade 

da correlação entre a incidência dos casos de diarreia e a 

qualidade das águas subterrâneas dos poços. 

Pelo fato de os maiores índices de diarreia estarem 

presentes nos bairros que apresentaram presença de Coliforme 

Total e Coliforme Termotolerante (Escherichia Coli), houve a 

necessidade do município entrar em contato com a CAERN 
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para uma possível intervenção. A CAERN se disponibilizou a 

realizar as ações, que seriam com relação a adoção de medidas 

para tratar e melhorar a qualidade da água, tornando-a própria 

para o consumo humano. 

A CAERN afirmou que a empresa realiza o tratamento 

para assegurar a potabilidade, através das melhorias das 

características físicas, químicas e biológicas. As empresas de 

abastecimento, assim como a CAERN, removem as partículas 

maiores, tratam o teor de cálcio, regulam o pH, floculam a água, 

filtram para a remoção de partículas e contaminantes. Depois, 

a nível municipal, usa-se cloro ou ozônio. Ao medir as 

características físicas, químicas e biológicas das águas 

subterrâneas obtêm-se informações essenciais para a 

identificação e resolução dos problemas da qualidade da água. 

Segundo a instituição, os dados sobre a qualidade da 

água auxiliam na determinação dos impactos de atividades 

humanas; no desenvolvimento de formas para a gestão da 

água; na identificação de áreas prioritárias para ações de 

gestão e; na comunicação sobre a poluição e a saúde humana. 

As ações de intervenção da Vigilância Ambiental junto a 

CAERN foram com relação a: Recloração (recolocação da 

dosagem de cloro); Investigação sobre os vazamentos e; Ações 

de Educação Ambiental e Sanitária.  

1) Recloração: ao ser comprovado que, mesmo após a 

desinfecção com cloro nos poços dos bairros Centro, 

Meira Lima (Conjunto IPE), Sertãozinho, Lagoa de 

São João, Areia Branca, Jiquí, Bosque das 

Palmeiras, Projeto Crescer e distritos de Barra do 

Cunhaú e Piquirí, não chegavam água com um 

residual mínimo de 0,2 mg/L, foi preciso realizar uma 
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nova cloração. Não se podia aumentar a dosagem do 

cloro, para que assim a vizinhança da estação de 

tratamento não sentisse os efeitos desse aumento. 

2) Investigação sobre os vazamentos: pelo fato de haver 

intermitência e/ou interrupção (falta d’água) nos 

bairros citados, poderia ocorrer contaminação da 

água se houvesse vazamentos, e com a presença 

dos vazamentos o contaminante penetraria na 

tubulação. Nesse caso, seria feita uma desinfecção 

da rede após a troca da tubulação. Após as 

investigações concluiu-se que não havia vazamentos 

na rede. 

3) Ações de Educação Ambiental e Sanitária: mesmo 

que se disponha de uma boa infraestrutura de 

distribuição de água para consumo humano, é 

perceptível a influência que os cuidados e a higiene 

sanitária com a água nos domicílios exercem na 

saúde populacional. Ações educacionais são 

fundamentais para controlar o problema da diarreia. 

Em parceria com a Vigilância Ambiental Municipal 

várias ações de educação sanitária e ambiental foram 

colocadas em prática. Entre as ações estão as 

palestras nas escolas, nos postos de saúde das 

comunidades, distribuições dos hipocloritos de sódio 

e orientações sobre seu uso. Ao usar hipoclorito de 

sódio na água para consumo e ao lavar frutas e 

verduras, por exemplo, consegue-se eliminar os 

microrganismos da água contaminada. O município 

recebe esse produto algumas vezes ao ano e sempre 

distribui para a população. 
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Os índices de internação por diarreia no Brasil estão, na 

maioria dos casos, relacionados à qualidade e oferta da água. 

Por ser utilizada tanto para o consumo direto como para o 

preparo e lavagem dos alimentos, a água torna-se o maior meio 

de disseminação das infecções por bactérias, parasitas e vírus, 

que causam a diarreia. Uma das formas de controlar a 

qualidade da água, melhorando a água distribuída, seria a 

criação de uma programação de limpeza e descarga da rede de 

distribuição, assim como a desinfecção periódica dos 

reservatórios. 

O abastecimento de água do Município de 

Canguaretama é realizado pela CAERN, na área da sede 

municipal e nos distritos de Barra do Cunhaú e Piquiri, já nas 

demais localidades são administrados pela Prefeitura Municipal 

ou pelas associações comunitárias de moradores, as quais 

fazem uso de sistemas próprios de abastecimento. 

Em dezembro de 2015 o município apresentava um total 

de 6.216 economias ativas, sendo 5.917 economias ativas nas 

áreas residenciais urbanas (CAERN, 2016). O SAA do 

município de Canguaretama atende a um total de 22.451 

habitantes, assim distribuídos: 100% de atendimento na área 

urbana, o que corresponde a 21.786 habitantes (97%). O que 

significa que apenas 3% do atendimento é realizado na área 

rural.  

Dessa forma, os casos notificados de diarreia na área 

rural ficam abaixo dos casos notificados na área urbana, como 

demonstra a Figura 3, já que a quantidade de habitantes é 

menor nas áreas rurais. 
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Figura 3. Frequência dos casos de diarreia nas áreas urbana e 

rural de Canguaretama/RN, ano 2018. 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

No município de Canguaretama, apenas as 

comunidades rurais de Barra do Cunhaú, Piquiri, Jiquí, Areia 

Branca, Catú dos Eleotérios, Catú da Estrada, Maxixe e Outeiro 

possuem sistemas de abastecimento com de rede de 

distribuição de água, tratando-se de comunidades 

aglomeradas. 

Ressalta-se que, destas comunidades rurais, apenas 

Barra do Cunhaú, Piquirí, áreas do Jiquí e áreas de Areia 

Branca é que são atendidas por sistemas da CAERN. 

A captação realizada pela CAERN no município é 

efetuada por vinte poços tubulares, dos quais sete encontram-

se desativados/parados ou ainda não foram equipados 

(CAERN, 2017). Muitos desses poços possuem parâmetros 
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microbiológicos fora dos padrões de potabilidade, levando aos 

problemas de saúde. 

O SAA da sede do município possui um sistema isolado 

de abastecimento de água, que é realizado através da 

exploração de poços tubulares profundos, pertencente 

principalmente à bacia hidrográfica Curimataú. O sistema é 

composto também por unidades de desinfecção, adutoras de 

água tratada, reservatórios, estações elevatórias e rede de 

distribuição (PMSB, 2017). 

A água utilizada em Canguaretama é advinda de 

mananciais subterrâneos e, em geral, apresenta boa qualidade, 

visto que o solo é um excelente filtro. Para isso é necessário 

que exista a proteção sanitária do poço e uma distância segura 

entre o ponto de prospecção de água e o ponto de infiltração de 

efluentes de esgoto, o qual deve estar sempre à jusante do 

ponto de captação, para que não haja a contaminação do lençol 

freático. 

Os poços da CAERN em operação na sede municipal 

possuem dosadores de cloro, onde a cloração é feita através de 

um dosador de pastilhas, que comportam de 24 a 25 pastilhas 

de hipoclorito de sódio cada, dependendo do tamanho do 

dosador. Estas pastilhas são repostas entre 4 e 5 dias, 

dependendo da vazão do poço (PMSB, 2017). 

A cloração da água nas comunidades rurais é feita 

através de dosador de cloro em pastilhas utilizando hipoclorito 

de sódio. A freqüência de substituição das pastilhas e do 

monitoramento do residual de cloro são feitos de forma 

semelhante à da sede municipal. 
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As unidades de cloração encontram-se em estado 

deficiente de conservação, necessitando de limpeza, reparos e 

manutenção. 

O estado de conservação do reservatório que abastece 

a sede do município  é deficiente, necessitando de manutenção 

e limpeza. A tubulação de saída para a rede de distribuição 

encontra-se exposta, podendo ser danificada, com risco de 

paralisação do sistema. 

 

CONCLUSÕES  

 

  Há vários fatores para os casos de diarreia, o que torna 

o problema complexo e multidisciplinar.  

  Os poços do SAA do município de Canguaretama – RN 

necessitam de maior atenção por parte da companhia de águas 

e esgotos e do poder público, a fim de que a população 

abastecida tenha acesso a água dentro dos padrões de 

potabilidade e em quantidade adequada. 

  As ações de vigilância ambiental, assim como o controle 

da qualidade da água para consumo humano, podem promover 

a garantia de saúde à população, mesmo que as análises de 

controle de qualidade sejam realizadas mensalmente e em 

poucos pontos de amostragem por local. 

  A oferta e a qualidade da água são de grande 

importância para qualquer comunidade, e as ações de 

educação ambiental e sanitária podem contribuir para que o 

acesso a água seja benéfico para a saúde pública. 
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RESUMO: Sendo a água um meio necessário para a 
sobrevivência de toda população, percebe-se que é necessário 
um maior controle em relação à sua qualidade. No Nordeste 
brasileiro, a escassez da água ocasiona inúmeras situações 
que interferem a sobrevivência e o desenvolvimento de seus 
habitantes. Com isso, a população vem utilizando águas 
subterrâneas a fim de suprir suas necessidades. Entretanto, 
muitas destas águas não passam por nenhum tipo de 
tratamento antes de serem utilizadas, podendo ocasionar danos 
na sáude daqueles que as utilizam. Assim, o presente estudo 
teve por objetivo determinar algumas propriedades físico-
químicas de águas subterrâneas do município de Baraúna-PB, 
além de utilizar a cortiça proveniente da rolha como adsorvente 
natural para tratamento dessas amostras. Sendo assim, foram 
realizadas medições de pH, turbidez, condutividade elétrica, 
dureza, alcalinidade,  teor de cloreto e concentração de sódio e 
potássio. Dentre os parâmetros analisados neste estudo antes 
da adsorção, apenas os valores obtidos na concentração de 
Sódio no fotômetro de chama não se adequaram ao valor 
máximo permitido pela Portaria de Consolidação Nº 5/2017 do 
Ministério da Saúde, caracterizando as amostras como 
imprópria para o consumo humano. O adsorvente utilizado, 
cortiça, mostrou-se ser eficiente no processo de tratamento das 
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amostras por ter provocado diminuição nos valores de alguns 
parâmetros estudados. 
Palavras-chave: Adsorvente natural. Cortiça. Águas 

subterrâneas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Como a água é de vital importância para a sobrevivência 

de toda população, é essencial que se tenha controle à respeito 

da sua qualidade. O planeta terra possui em sua constituição 

70% de água distribuída ao longo dele, sendo desse percentual 

apenas 3% de água doce, que seria a água própria para 

consumo humano,porém esse percentual não está totalmente 

disponível para uso (GOMES, 2011). 

Entretanto, com o passar do tempo a sua disponibilidade, 

tem se tornado cada vez mais limitada. O uso irracional e 

contaminação da água, a supressão de vegetação e manejo 

inadequado do solo tem contribuído para aumentar a escassez 

pelo mundo, inclusive no Brasil (MEDEIROS, 2016). 

No Nordeste brasileiro, em especial na região do 

semiárido, a escassez da água tem impossibilitado tanto o 

desenvolvimento como a sobrevivência dos seres que habitam 

esta região. Nesta concepção, a população vem utilizando 

águas subterrâneas com o intuito de reparar a problemática em 

questão e suprir suas necessidades, como é o caso do 

município de Baraúna-PB. 

As águas subterrâneas são de extrema importância, 

principalmente como reservatório de água doce que se 

encontra disponível para os seres vivos. Considerando que 

mais de 60% da população mundial tem como principal fonte de 
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águas de lençois freáticos e subterrâneos (COSTA; LIMA; 

PAIXÃO; PANTOJA, 2012). 

Cabe destacar que não basta apenas suprir a 

necessidade do abastecimento hídrico, é necessário que se 

tenha conhecimento sobre a qualidade das águas utilizadas. 

Devido, a maioria não passarem por nenhum tipo de tratamento 

ou análise antes de serem utilizadas, podendo ocasionar danos 

na saúde dos consumidores. 

Com o intuito de melhorar a qualidade das águas, tem-

se procurado por novas metodologias que possam auxiliar no 

processo de tratamento das amostras. Estudos realizados  

indicam o uso da adsorção como uma dessas metodologias. 

Em conformidade, Gupta e Bhattacharrya (2012) afirma que o 

método de adsorção é considerado uma das melhores 

tecnologias para remoção de metais tóxicos em todo o mundo. 

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo 

utilizar a cortiça como adsorvente natural para tratamento de 

águas subterrâneas do município de Baraúna-PB aplicando a 

técnica de adsorção por filtração.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Amostragem e coleta das amostras    

Para o desenvolvimento da pesquisa foram selecionados 

4 poços situados na zona urbana do município de Baraúna- PB, 

onde foram coletadas 3 amostras de cada ponto, identificadas 

e armazenadas em garrafas de politereftalato de etileno (PET) 

com capacidade de 2,0L previamente higienizadas, 

preenchidas por completo e mantidas em refrigeração até a 

análise, com o intuito de evitar alterações nas características 
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das mesmas. As amostras foram coletadas no período de 

setembro de 2018.  

 

Determinação de propriedades físico-químicas das 

amostras 

Todas as análises das amostras foram realizadas em 

triplicata no laboratório de Biocombustíveis e Química 

Ambiental da Universidade Federal de Campina Grande/Cuité-

PB e seguiu-se de metodologias recomendadas pelo Manual 

prático de análise de água da Fundação Nacional da Saúde 

(BRASIL, 2013) e do Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 2006).   

 

Potencial hidrogeniônico (pH)   

Para determinação das medidas de pH foi utilizado um 

peagâmetro pH 21-Hanna, sendo o mesmo previamente 

calibrado com soluções tampão ácido de 4,01 ± 0,01 e básico 

de 7,01 ± 0,01. 

   

Turbidez  

O parâmetro de turbidez foi determinado por um 

turbidímetro modelo TB1000, calibrado com soluções padrões 

de 0,1 NTU, 0,8 NTU, 8 NTU, 80 NTU e 1000 NTU.  

 

Condutividade Elétrica   

A condutividade elétrica foi determinada utilizando um 

condutivímetro MS Tecnopon, previamente calibrado com uma 

solução padrão de cloreto de potássio (KCl) 146,9 μS/cm a uma 

temperatura padronizada de 25ºC. 
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Dureza  

Para a determinação da dureza foi utilizado o método 

clássico de volumetria de complexação, utilizando como agente 

titulante o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) com a 

concentração de 0,01M e como indicador o negro de Eriocromo 

T (NET) com pH 9,4 (APHA,2006). 

 

Alcalinidade 

As medidas de alcalinidade foram realizadas pelo 

método de volumetria de neutralização, com ácido sulfúrico 

0,02M como agente titulante e solução indicadora de alaranjado 

de metila 0,1M (BRASIL, 2013). 

 

Teor de Cloretos  

Na determinação de cloretos foi utilizado a volumetria de 

precipitação, pelo método de Mohr, utilizando Nitrato de Prata 

0,1M como titulante e o Cromato de Potássio 0,1M como 

indicador (BRASIL, 2013). 

 

Concentração de potássio e sódio no fotômetro de chama 

Para a determinação dos cátions metálicos, Na+ e K+, foi 

utilizado um fotômetro de chama QUIMIS Q498M. O aparelho 

foi calibrado com soluções padrão de 100 ppm de Na+ e K+. 

Logo, as amostras de águas foram sendo analisadas com as 

respectivas concentrações e determinando a coloração da 

chama específica de cada substância. (QUIMIS, 2011). 

 

Preparação do adsorvente  

Na preparação do adsorvente, a matéria prima da cortiça 

foi coletada a partir da rolha de cortiça que geralmente é 

descartada, as rolhas são derivadas da árvore da espécie 
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Sobreiro (Quercus Súber). Para a obtenção do adsorvente, o 

material foi cortado em pedaços menores e triturado no moinho 

de facas Wyllie Modelo: CE-430/Micro, até se obter uma 

espécie de farelo do material triturado. Em seguida, este 

material obtido foi pesado em uma balança analítica marca BEL 

ENGINEERING com 24V ± 550mA modelo M214Ai. 

Posteriormente, este material foi secado em uma estufa de 

secagem modelo QUIMIS Q31711-23 com 110/220V - 1000W 

a 60ºC por duas horas.  

 

Análise granulométrica   

Na análise granulométrica, inicialmente o material foi 

secado em temperatura ambiente e posteriormente levado à 

estufa a temperatura de 60ºC por duas horas, para evitar 

alteração no peso da amostra devido à umidade do ambiente e 

aglutinação dos grãos. Esse método foi utilizado com o intuito 

de classificar e caracterizar a granulometria da amostra. Depois 

do material está seco, foi utilizado o agitador de peneiras (tamis) 

BERTEL BT- 0,01 constituído por um conjunto de sete peneiras 

com diferentes tipos de malhas. As peneiras, apresentam 

intervalos de: 2mm; 1mm; 500 μm; 250μm; 125μm e 53μm, 

caracterizando-se como: cascalho; areia muito grossa; areia 

média; areia fina; areia muito fina e silte, respectivamente. 

    

Adsorção por filtração 

Para o tratamento das amostras foi utilizado o 

adsorvente natural (cortiça) de duas granulometrias, 250μm e 

125μm, respectivamente. As amostras analisadas por esta 

metodologia foram as amostras A e D, devido estas 

apresentarem os maiores e menores valores nos parâmetros 

analisados. As amostras de cortiça foram pesadas em uma 
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balança analítica com aproximadamente 3,0 gramas cada. Em 

seguida, as cortiças foram colocadas em contato com água 

destilada sofrendo agitação magnética para realizar a lavagem 

do material, com o intuito de retirar a coloração liberada pela 

cortiça e por fim filtradas com papel filtro qualitativo. Nas 

amostras das águas subterrâneas, utilizou-se 100 ml de cada 

amostra que foram colocadas em contato com o adsorvente 

lavado no procedimento descrito anteriormente. Para realizar a 

agitação utilizou-se um agitador magnético modelo QUIMIS 

M6261-22 com 220V a 600W, em seguida, as amostras foram 

filtradas e por fim analisou-se algumas propriedades físico-

químicas das águas após a adsorção.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Amostragem e coleta das amostras 

A tabela 1 abaixo apresenta as localidades das amostras 

coletadas, ambas localizadas na zona urbana do município de 

Baraúna situado no estado da Paraíba.  

 

Tabela 1: Localidades das amostras. 

Poços analisados Localidades 

Poço A Rua da Independência 

Poço B Rua Nazário Cassiano de Oliveira 

Poço C Rua Padre Cícero 

Poço D Rua Francisco Italiano 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Após o processo de amostragem foram realizadas as 

análises físico-químicas das amostras, onde todas foram 
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executadas em triplicatas. Para a obtenção dos dados, 

calculou-se o valor médio e os devios padrões de cada análise.  

 

Análise de pH, condutividade elétrica e turbidez  

De acordo com a Portaria de Consolidação do Ministério 

da Saúde n° 5/2017 do Ministério da Saúde, o pH da água deve 

ser mantido na faixa de 6,0 a 9,5 (BRASIL, 2017).   

A condutividade elétrica é determinada pela 

possibilidade de uma solução conduzir a passagem de corrente 

elétrica, isto dependendo da presença de cátions ou ânions. 

Quanto maior a concentração iônica da solução, maior é a 

oportunidade para ação eletrolítica e, portanto, maior a 

capacidade em conduzir corrente elétrica (APHA, 2006).  

A turbidez é um parâmetro que é definido como uma 

característica física de amostras de água que reduz a sua 

transparência à passagem de luz através do líquido.   

A tabela 2 apresenta os valores médios de pH, 

condutividade elétrica e turbidez obtidos no estudo realizado 

nos poços do município de Baraúna-PB e seus respectivos 

desvios padrões. 

 
Tabela 2: Valores médios de pH, condutividade elétrica e 
turbidez dos poços. 

Poços 
analisados 

pH Condutividade 
elétrica 
(μS/cm) 

Turbidez 
(NTU) 

Poço A 6,08 ± 0,020 2450 ± 0,015 0,63 ± 0,026 

Poço B 6,35 ± 0,017 2520 ± 0,000 1,43 ± 0,064 

Poço C 6,62 ± 0,020 2710 ± 0,012 0,16 ± 0,007 

Poço D 6,56 ± 0,017 2710 ± 0,012 0,34 ± 0,012 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Analisando a tabela acima, é possível perceber que os 

valores médios de pH dos poços variam de 6,08 a 6,62. 

Segundo Brasil (2017), o pH deve ser mantido na faixa de 6,0 a 

9,5. Um estudo realizado por Santos e Mohr (2013) na cidade 

de Chiapetta-RS e Santo Antônio das Missões-RS, obteve-se 

uma média de pH de  6,26 entre as amostras.   

No que diz respeito a análise de condutividade elétrica 

os poços que apresentaram maiores valores foram o poço B 

(2520μS/cm) e o poço C (2710μS/cm), entretanto, não é 

especificado na Portaria de Consolidação do Ministério da 

saúde o valor máximo permitido para uma condutividade ideal.  

Observando a tabela 2, percebe-se que a turbidez das 

amostras variam entre 0,16 e 1,43 NTU. Portanto, encontra-se 

de acordo com o padrão estabelecido, onde o valor máximo é 

de 5,0 NTU (BRASIL, 2017). Em conformidade, Santos e Mohr 

(2013), obtiveram valores abaixo do permitido, uma média de 

0,573 NTU nas amostras de águas subterrâneas da cidade de 

Chiapetta-RS e Santo Antônio das Missões-RS. 

 

Análise de dureza, teor de cloretos e alcalinidade  

A dureza é a concentração de cátions multimetálicos em 

solução. A origem da dureza das águas pode ser natural, por 

exemplo dissolução de rochas calcárias, ricas em cálcio e 

magnésio, ou antropogênica, lançamento de efluentes 

industriais (BRASIL, 2014).   

Os cloretos estão distribuídos na natureza geralmente na 

forma de sais de sódio (NaCl), de potássio (KCl), e sais de 

cálcio (CaCl2). A maior quantidade desses sais está presente 

nos oceanos (BRASIL, 2014).  

A alcalinidade é representada pela presença de íons 

hidróxido, carbonato e bicarbonato. A importância do 
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conhecimento das concentrações destes íons permite obter 

informações sobre as características corrosivas ou incrustantes 

da água (MACÊDO, 2001).  

A seguir, a tabela 3 apresenta os resultados das 

amostras analisadas ao se tratar da dureza, alcalinidade e 

cloretos incluindo seus respectivos desvios padrões. 

 

Tabela 3: Valores médios da dureza, cloretos e alcalinidade das 
amostras. 

Poços 
analisados 

Dureza 
(mg/L de CaCO3) 

Cloretos 
(mg/L) 

Alcalinidade 
(mg/L) 

Poço A 436,38 ± 0,173 0,60 ± 0,005 86,0 ± 0,057 

Poço B 409,56 ± 0,050 0,57 ± 0,100 100,0 ± 0,100 

Poço C 424,38 ± 0,026 0,57 ± 0,057 72,0 ± 0,058 

Poço D 401,56± 0,115 0,55 ± 0,115 86,0 ± 0,057 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Tratando-se da dureza, as amostras apresentaram uma 

variação entre 401,56 e 436,3 CaCO3 mg.L-1. Sendo assim, as 

amostras apresentam durezas totais que atendem a condição 

estabelecida pelo Ministério da Saúde, onde o valor máximo 

permitido é de 500 mg/L de CaCO3. De acordo com Lima et al. 

(2017), poços da cidade de Triunfo-PB apresentaram variações 

de dureza total entre 78 a 646,5 mg/L de CaCO3. 

O teor de cloretos das amostras, variam entre 0,55 e 0,60 

mg/L, estando de acordo com o valor máximo permitido de 250 

mg/L. Segundo Silva et al. (2015), as águas subterrâneas das 

cidades de Cuité-PB e AreiaL-PB, apresentaram baixos valores 

para o parâmetro cloretos, com valores variando de 2,49 a 

16,89 mg/L.  

A alcalinidade não se constitui em padrão de 

potabilidade, ficando este efeito limitado pelo valor do pH. Além 
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disso, não há um valor especificado pelo MS para este 

parâmetro. Entretanto, os valores correspondentes a 

alcalinidade das amostras foram baixos, variando entre 72,0 e 

86,0 mg/L.  

 

Concentração de Sódio e Potássio no fotômetro de chama 

O fotômetro de chama é um aparelho analítico usado 

para o estudo do espectro de emissão de certas substâncias. A 

fotometria de chama tem a vantagem de ser simples, rápida, de 

alta sensibilidade e de baixo consumo de amostra (QUIMIS, 

2011).  

Na tabela 4, estão dispostos os valores obtidos à respeito 

da concentração de sódio e potássio nas amostras e seus 

respectivos desvios padrão. 

 

Tabela 4: Valores médios da concentração de sódio e potássio 
das amostras. 

Poços 
analisados 

Sódio (Na+) 
ppm 

Potássio (K+) 
ppm 

Poço A 1377,0 ± 4,68 283,0± 0,76 

Poço B 1368,0 ± 1,93 400,6 ± 0,15 

Poço C 1356,0 ± 4,80 440,0 ± 1,01 

Poço D 1217,0 ± 2,54 237,0 ± 0,37 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Percebe-se que as amostras apresentaram diferentes 

concentrações de Sódio e Potássio. Entretanto, todas as 

amostras apresentaram alto teor de Sódio, ultrapassando o 

valor máximo permitido pelo Ministério da Saúde de 200 mg/L, 

tornando assim as amostras impróprias para o consumo 

humano. No estudo realizado por Silva e Medeiros (2017) em 

águas subterrâneas do município de Taperoá-PB, os resultados 
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apresentaram altas concentrações de sódio, variando de 472 a 

1145 mg/L, não se adequando também ao padrão de 

potabilidade. 

  

Análise das propriedades físico-químicas após a adsorção 

por filtração com o adsorvente natural da cortiça  

Com o intuito de melhorar as propriedades físico-

químicas, em especial a diminuição da concentração de sódio 

das amostras analisadas dos poços pertencentes ao município 

de Baraúna-PB, foi utilizado como adsorvente natural a cortiça 

proveniente da rolha, derivada da árvore da espécie Sobreiro 

(Quercus Súber) em duas granulometrias, 250 μm e 125 μm. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, foi notável a eficiência 

da cortiça como adsorvente, devido seu uso ter reduzido 

principalmente os valores da concentração de sódio que 

caracterizava as amostras como imprópria para o consumo 

humano. As tabelas abaixo, apresentam os dados obtidos das 

amostras após o processo de adsorção por filtração. 

 

Tabela 5: Valores médios do pH das amostras após a adsorção 
por filtração 

Poços 
analisados 

Valores médios 
de pH 

(cortiça 250 μm) 

Valores médios 
de pH 

(cortiça 125 μm) 

Poço A 6,46 ± 0,05 6,61 ± 0,03 

Poço D 6,04 ± 0,03 5,40 ± 0,03 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

De acordo com a tabela 5, as amostras apresentaram 

pequenas variações de pH após a adsorção com a cortiça, 

variando entre 5,40 e 6,61. Entretanto, a amostra do Poço D 

que teve a adsorção com a cortiça de granulometria 125 μm, 
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não se adequou a faixa de pH estabelecida na portaria nº5/2017 

do Ministério da Saúde. Sendo assim, o resultado de pH obtido 

utilizando a cortiça de 250μm para a amostra D apresentou uma 

melhor eficiência, devido o valor se adequar ao permitido.  

  

Tabela 6: Valores da dureza das amostras após a adsorção. 

Poços 
analisados 

Dureza (mg/L de 
CaCO3) 

(cortiça 250 μm) 

Dureza 
(CaCO3/mg.L-1) 

 (cortiça 125 μm) 

Poço A 446,4 ± 0,15 423,6 ± 0,10 

Poço D 446,4 ± 0,05 446,4 ± 0,08 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
Na determinação da dureza total, a cortiça provocou um 

pequeno aumento nos valores para este parâmetro, como 
mostrado na tabela 6. Mas, apesar do aumento os valores 
variam entre 423,6 a 446,4 mg/L de CaCO3, continuando de 
acordo com o valor máximo permitido. Foi possível perceber 
que na amostra A, a cortiça de 125μm apresentou um valor 
menor se comparado com o valor obtido utilizando a cortiça de 
250μm. Já na amostra D, os valores obtidos com as duas 
cortiças utilizadas permaneceram constantes 
 

Tabela 7: Valores médios dos cloretos após a adsorção por 
filtração. 

Poços 
analisados 

Cloretos (mg/L) 
(cortiça 250 μm) 

Cloretos (mg/L)  
(cortiça 125 μm) 

Poço A 0,632 ± 0,10 0,848 ± 0,10 

Poço D 0,776 ± 0,09 0,728 ± 0,15 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Na tabela 7, é possível perceber os dados obtidos na 

análise do teor de cloretos das amostras. Onde após a 

adsorção, as amostras apresentaram pequenas variações e 

aumentos nos teores de cloretos, entretanto, nenhuma das 
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amostras ultrapassaram o valor máximo estabelecido na 

portaria nº5/2017 do Ministério da Saúde.   

 

Tabela 8: Valores médios do teor de sódio após a adsorção 

com a cortiça. 

Poços 
analisados 

Sódio (ppm) 
(cortiça 250 μm) 

Sódio (ppm) 
(cortiça 125 μm) 

Poço A 293,84 ± 4,79 297,84 ± 2,40 

Poço D 298,84 ± 3,87 285,68 ± 1,92 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

A tabela 8 apresenta os valores que correspondem as 

concentrações de Sódio após o tratamento com a cortiça nas 

águas subterrâneas de Baraúna. Antes da adsorção, as 

amostras apresentavam altas concentrações de Sódio, 

ultrapassando o valor de 1000 ppm, cada. Com o tratamento 

das amostras utilizando a cortiça como adsorvente natural, foi 

possível perceber que houve uma diminuição significativa nas 

concentrações de Sódio das amostras, os valores variam entre 

285,68 a 298,84 ppm. Sendo notável que na amostra A a cortiça 

de 250μm se mostrou mais eficiente devido a concentração 

encontrada ter sido menor. Enquanto que para a amostra D, a 

cortiça de 125μm apresentou uma melhor redução na 

concentração do Sódio da  amostra analisada. Porém, mesmo 

com esta redução significativa, as amostras A e D ainda 

continuam inadequadas ao valor máximo permitido pelo 

Ministério da Saúde, tornando-a imprópria para o consumo 

humano. 
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Tabela 9: Valores médios do teor de potássio após a adsorção 

por filtração. 

Poços 
analisados 

Potássio (ppm) 
(cortiça 250 μm) 

Potássio (ppm) 
(cortiça 125 μm) 

Poço A 114,40 ± 1,94 122,00 ± 0,62 

Poço D 103,84 ± 0,64 101,36 ± 1,72 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

A tabela 9 apresenta os valores que correspondem as 

concentrações de Potássio após o tratamento com a cortiça. 

Antes do tratamento, as concentrações de potássio das 

amostras eram menores do que as concentrações de sódio. 

Após a adsorção utilizando a cortiça, esta tendência 

permaneceu do mesmo modo e as concentrações de Potássio 

nas amostras foram menores do que as concentrações obtidas 

para o sódio. As concentrações de Potássio obtidas após o 

tratamento variam entre 101,36 e 122,00 ppm. Para este 

parâmetro não há um valor determinado na Portaria de 

Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde, sendo assim 

os valores obtidos não determinam o padrão de potabilidade 

das águas analisadas.  

Entretanto, foi possível perceber a eficiência da cortiça 

como adsorvente natural devido as concentrações de sódio 

obtidas após a adsorção terem apresentado uma redução 

bastante significativa. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com a realização do estudo, foi verificado tanto a 

eficiência da adsorção por filtração, como da cortiça como 

adsorvente natural. Onde foi possível observar que a cortiça de 



TRATAMENTO DE ÁGUAS UTILIZANDO A CORTIÇA COMO ADSORVENTE 

NATURAL 

128 
 

granulometria de 125μm na amostra D apresentou melhores 

resultados nos paramêtros determinados se comparados com 

os dados obtidos com a utilização da cortiça de 250μm nesta 

amostra. Porém, em ambas cortiças utilizadas destaca-se a 

redução significativa nas concentrações de Sódio, principal 

problema das amostras, assim como nas concentrações de 

Potássio. Entretanto, mesmo apresentando esta boa redução 

nas concentrações de sódio e potássio com o uso do 

adsorvente natural, as amostras analisadas ainda continuam 

imprópria para o consumo humano, devido as concentrações 

de sódio obtidas após a adsorção continuam ultrapassando o 

valor máximo permitido pelo Ministério da Saúde. Contudo, o 

trabalho torna-se por fornecer informações sobre a qualidade 

das águas subterrâneas do município de Baraúna-PB, assim 

como por apresentar a contribuição da cortiça como adsorvente 

para tratamento das matrizes aquosas, principalmente com 

relação a diminuição por adsorção do metal sódio. 
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RESUMO: Apesar dos municípios de Itaguaí e Seropédica 
possuírem abastecimento de água encanada e tratada, a 
mesma não se dá de maneira regular, deixando os 
moradores por muitas vezes sem água. Diante desse 
contexto, os moradores fazem poços rasos, os quais são 
perfurados de forma manual e rudimentar, sem estudo prévio 
sobre a potabilidade da água da região onde o poço está 
sendo escavado. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi 
avaliar o uso de cloradores simplificados por difusão como 
método alternativo de tratamento para a água de poços. Para 
tanto, foram feitas análises microbiológicas em 16 amostras 
de águas dos poços no laboratório de Estação de 
Tratamento de águas Guandu localizado na Companhia 
Estadual de Águas e Esgoto. As coletas foram realizadas  
nos bairros de Chaperó (Itaguaí-RJ) e; Jardim Maracanã, 
Santa Sofia e São Miguel (Seropédica - RJ). O método de 
desinfecção da água usando o cloradores por difusão pode 
ser considerado vantajoso por alguns motivos, tais como: 
não confere sabor à água de consumo, tem um relativo baixo 
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custo, é de fácil construção e instalação, assim como seu 
manuseio é de grande facilidade. O método Clorador 
Simplificado por Difusão é eficiente na descontaminação da 
água de poços rasos. Porém, faz-se necessário o 
monitoramento do clorador para que o mesmo esteja sempre 
imerso na água. 
Palavras-chave: Qualidade da água. Desinfecção. 

Cloradores. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da população aumenta as 

necessidades hídricas e contribui para o aumento da 

poluição ambiental. Nesse contexto, o aproveitamento 

criterioso da água subterrânea como fator essencial para o 

desenvolvimento vem enfrentando alguns desafios, como o 

da exploração, da proteção e conservação da água, incluindo 

a necessidade de conhecimento para bem planejar e 

administrar, tanto os diversos usos quanto a proteção das 

águas subterrâneas (FEITOSA et al., 2008). 

Ainda segundo Feitosa et al. (2008), esses desafios 

são devido ao aumento da contaminação da água 

subterrânea, que é um recurso natural utilizado tanto para 

abastecer grande parte da população brasileira em áreas 

rurais, como cidades que não oferece adequado e 

homogêneo acesso à rede pública de abastecimento, ou 

quando este é irregular.  

O crescimento do modo de utilização deste recurso, 

entretanto, foi acompanhado da proliferação da construção 

de poços sem os devidos critérios técnicos que permitem 

condições qualitativas básicas de potabilidade. Deste modo, 

a perfuração de poços com locação inadequada coloca em 
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risco a qualidade da água subterrânea, uma vez que gera 

uma conexão entre as águas mais rasas, e, portanto, mais 

suscetíveis à contaminação com águas mais profundas 

menos vulneráveis. 

Estudos realizados por Ferreira et al. (2016) e Silva et 

al. (2016), em Seropédica, mostram que a água de alguns 

poços rasos apresentou problemas quanto aos parâmetros 

microbiológicos. Destacando a importância da adoção de 

medidas capazes de melhorar a qualidade dessas águas, e 

tornando-as próprias para o consumo.  

Dentre as técnicas disponíveis para melhorar a 

qualidade da água, existe o método conhecido como 

“cloradores simplificados por difusão”. Esse método é de fácil 

utilização e se torna uma alternativa a ser considerada, em 

função da eficiência e preço acessível. 

O objetivo deste trabalho é verificar a eficiência do 

método Clorador Simplificado por Difusão na 

descontaminação de águas subterrâneas em poços rasos 

distribuídos nas cidades de Itaguaí e Seropédica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foram feitas coletas de água em oito poços, assim 

distribuídos: poços P1 e P2, no bairro Chaperó (Itaguaí); 

poços P3 e P4, no bairro Jardim Maracanã (Seropédica); 

poços P5 e P6, no bairro Santa Sofia (Seropédica) e; poços 

P7 e P8, no bairro São Miguel (Seropédica), conforme 

apresentado na figura 1 e tabela 1. 

Para melhor caracterização, as amostras de água 

foram coletadas em sua grande maioria diretamente dos 

poços, com exceção apenas do poço P2 onde a água foi 
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coletada em uma torneira antes do reservatório. As coletas 

foram realizadas em duas etapas, uma em outubro de 2017, 

antes de se instalar os cloradores nos poços, e outra nos 

mesmos poços, 25 dias após a instalação dos cloradores, no 

mês de novembro de 2017. 

 

Figura 1. Visão geral dos 8 poços em Itaguaí e Seropédica.  

 
Fonte: Google Earth (2017) 

 

As amostras de água coletadas foram armazenadas 

em embalagens esterilizadas e lacradas de capacidade de 

100 mL distribuídas pela Companhia Estadual de Água e 

Esgoto (CEDAE). Sendo as mesmas identificadas de acordo 

com os bairros e os números dos poços, colocadas dentro de 

um saco plástico e acondicionadas sob refrigeração, dentro 

de uma caixa isotérmica com pedras de gelo. Em seguida, 

foram enviadas para o Laboratório de Análise de Águas da 

CEDAE, onde foram analisados os seguintes parâmetros 

biológicos: coliformes totais e Escherichia coli. 
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Tabela 1. Coordenadas UTM (metros) dos poços localizados 
nos bairros Chaperó (Itaguaí-RJ), Jardim Maracanã, Santa 
Sofia e São Miguel (Seropédica-RJ). 2017. 
Bairro Coordenadas UTM (m) 

Chaperó - P1 627747E 7477196S 

Chaperó- P2 625641E 7476755S 

Jardim Maracanã -P3 635796E 7484623S 

Jardim Maracanã - P4 636736E 7486118S 

Santa Sofia -P5 629729E 7486681S 

Santa Sofia -P6 629704E 7486359S 

São Miguel -P7 631164E 7487917S 

São Miguel -P8 631545E 7487618S 

 

O clorador, utilizado nesse trabalho, consiste de um 

recipiente plástico (garrafa PET) contendo 340 gramas de 

hipoclorito de cálcio [Ca(OH)2] a 65% de cloro ativo, como 

desinfetante, misturado a 850 gramas de areia lavada, com 

dois furos opostos de 6 milímetros de diâmetro, 

aproximadamente a 10 cm abaixo do topo. 

A areia foi comprada em uma loja de materiais de 

construção, lavada para a retirada de possível presença de 

matéria orgânica e argila, peneirada de forma que tivesse 

uma fração de grãos granulométricos médios.  

Em cada poço foi colocado um clorador simplificado 

por difusão. O equipamento foi amarrado a uma linha de 

nylon e submergido, mantendo-se o topo próximo ao nível 

de água. 

Os resultados encontrados antes e depois da 

utilização do método foram comparados aos parâmetros 
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dispostos na Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 do 

Ministério da Saúde, que dispõe das normas sobre as ações 

e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, segundo 

Brasil (2017). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O bairro de Chaperó possui coleta de lixo regular e 

rede de esgoto, sendo estes os prováveis fatores 

responsáveis pela boa qualidade microbiológica verificada 

nos resultados das amostras de água destes poços rasos 

(P1 e P2), antes do uso de cloradores por difusão (Tabela 

2). 

Nos dois poços estudados, P1 e P2, observou-se 

resultados diferentes para as coletas realizadas. Antes da 

instalação do clorador, os dois poços mostram ausência de 

bactérias do grupo coliforme. Amostras coletadas do poço 2, 

após adoção do clorador por difusão mostram, no entanto, 

presença de bactérias deste grupo, e essa mesma 

constatação não é verificada no poço 1, que se mantém com 

boa qualidade microbiológica. 

 

Tabela 2. Características microbiológicas da água de poços 
localizados no bairro de Chaperó (Itaguaí-RJ) 
 Poço 1 Poço 2 

 Clorador 

 Sem  Com  Sem  Com  

Coliformes totais Ausência Ausência Ausência Presença 

Escherichia coli Ausência Ausência Ausência Presença 
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A ineficiência na desinfecção das águas por este 

método, verificada apenas no poço 2, pode ser em razão do 

manejo inadequado do material, pois constatou-se que a 

garrafa portando hipoclorito e areia lavada, utilizada neste 

experimento, não submergiu devidamente no poço, 

impossibilitando, desta maneira, a liberação de íons de 

Cloro, responsáveis pela inativação dos possíveis micro-

organismos patogênicos presentes na água. 

A influência da água da chuva, durante a realização de 

ambas as amostragens (antes e após o uso deste método de 

desinfecção), também pode ser responsável pelo 

crescimento bacteriano observado nas águas recolhidas 

após o uso do clorador por difusão. Trabalhos realizados por 

Ferreira et al. (2016) e Silva et al. (2016)  nestes mesmos 

poços, em outubro de 2016 e janeiro de 2017, mostraram um 

incremento quantitativo de bactérias do grupo coliforme e de 

bactérias heterotróficas após a época chuvosa. 

De acordo com os resultados exibidos pela tabela 3, 

as águas dos dois poços mantiveram caráter reprobatório 

quanto à qualidade microbiológica, mesmo após o uso de 

cloradores por difusão. 

 

Tabela 3. Características microbiológicas da água de poços 
no bairro Jardim Maracanã (Seropédica - RJ) 
 Poço 3 Poço 4 

 Clorador 

 Sem  Com  Sem  Com  

Coliformes totais Presença Presença Presença Presença 

Escherichia coli Presença Presença Presença Presença 

 



USO DE CLORADORES POR DIFUSÃO NA DESINFECÇÃO DA ÁGUA DE 

POÇOS RASOS NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÍ E SEROPÉDICA (RJ) 

137 
 

Os poços P3 e P4 apresentaram condições precárias 

de manutenção em razão da presença de obstruções laterais 

que facilitam a entrada e comunicação de materiais 

superficiais carreados pelas chuvas e demais agentes 

intempéricos. Durante os 25 dias em que os cloradores 

permaneceram dentro dos poços, os moradores não 

utilizaram a água dos mesmos, o que não favoreceu a 

renovação da água. 

A presença de um chiqueiro nas adjacências do poço 

4, a falta de saneamento bem como a presença de um lixão 

inativado, a céu aberto, podem ter impedido o êxito do 

método. 

A proximidade entre as fossas e os poços, verificada 

em ambos os sítios, além da má localização das mesmas, 

podem ser responsáveis pelos indícios de contaminação por 

coliformes fecais. Segundo Camargo e Paulosso (2009), as 

fossas devem ser construídas na parte mais baixa do terreno 

e com uma distância mínima de 30 metros do poço. 

Nos poços P5 e P6 (Tabela 4), observa-se que as 

amostras de água não sofreram modificações entre as 

coletas. 

Esperava-se o aumento de E. coli após as fortes 

chuvas que ocorreram no intervalo entre as coletas. Porém, 

observou-se ausência de E. Coli em ambas as épocas de 

amostragem. Tal constatação revela um bom funcionamento 

do método, já que impediu a proliferação da citada bactéria 

em época de chuvas. 
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Tabela 4. Características microbiológicas para o bairro de 
Santa Sofia (Seropédica - RJ) 
 Poço 5 Poço 6 

 Clorador 

 Sem  Com  Sem  Com  

Coliformes totais Presença Presença Presença Presença 

Escherichia coli Ausência Ausência Ausência Ausência 

 

A presença, nas duas coletas, de Coliformes Totais 

não é tão preocupante quanto à presença de E. coli, pois 

segundo Cardoso et al. (2011), a presença de coliformes 

totais determina condições higiênicas e estas podem ocorrer 

naturalmente no solo, na água e em plantas, sem, 

necessariamente, representarem risco à saúde. 

 Nas amostras de água dos poços P7 e P8 (Tabela 5), 

observou-se, que para coliformes totais não houve mudança, 

elas se mantiveram presente antes e depois da instalação 

do clorador. Já para a bactéria E. coli, os resultados foram 

diferentes, no poço 7 tivemos ausência dessa bactéria nas 

duas coletas realizadas. E no poço 8, que antes apresentava 

a bactéria E. coli depois da instalação do clorador, a análise 

feita não detectou a presença dessa bactéria, mostrando 

assim a eficiência do método. 
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Tabela 5. Características microbiológicas da água de poços 
no bairro São Miguel (Seropédica - RJ) 
 Poço 7 Poço 8 

 Clorador 

 Sem  Com  Sem  Com  

Coliformes totais Presença Presença Presença Presença 

Escherichia coli Ausência Ausência Presença Ausência 

 

Interessante destacar que no poço 7, já se fez uso de 

um tipo do clorador para desinfectar a água, porém faz um 

tempo que ele não repunha o hipoclorito na garrafa, o que 

pode explicar a ausência de E. coli para esse poço. 

Coliformes totais podem ocorrer naturalmente no solo, 

na água e em plantas. A presença destas não significa, 

necessariamente, contaminação fecal, pois existem nesse 

grupo algumas bactérias que não são de origem entérica. 

Estas são utilizadas, no entanto, para avaliação das 

condições higiênicas, considerando que sua presença, em 

grandes quantidades, é um indicativo de contaminação. Já 

os coliformes fecais são indicativos de contaminação devido 

ao fato deste grupo ser constituído de alta quantidade de 

Escherichia coli (E. coli), podendo ser usada para avaliar as 

condições higiênico-sanitárias de lençóis freáticos 

(SANTANA et al., 2003, SIQUEIRA, 1995). 

Para avaliar um método de tratamento de água em um 

local acreditamos que é preciso levar em consideração o 

contexto socioambiental e financeiro daquela região e assim 

considerar quais alternativas são possíveis de ser 

empregadas. Nesse contexto, entraria o custo daquele 
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método, a manutenção e a aceitação do método pelos 

moradores. 

Analisando os custos vemos que o método se mostra 

bastante interessante, levando em consideração que para 

desinfecção de cada poço temos um gasto aproximado de 

4Kg de hipoclorito, teríamos um custo médio anual estimado 

em R$ 70,00, que é um valor bem aceitável devido às 

vantagens que trarão para saúde humana. 

O método também se mostrou vantajoso quanto a 

questão do sabor de cloro na água, podemos citar como 

exemplo o poço 7, no qual o responsável já fazia uso da 

desinfecção por hipoclorito, porém o hipoclorito era colocado 

direto na garrafa PET. Deste modo, o mesmo era liberado 

em grandes quantidades, deixando um gosto forte de cloro 

na água. Com o modelo que foi instalado, devido a esse 

trabalho, ele percebeu que o gosto de cloro não foi tão forte 

quanto antes, o que foi possível devido à presença de areia 

lavada na garrafa PET, que tem a função de liberar o 

hipoclorito em pequenas dosagens e de forma homogênea 

contornando assim o gosto dele na água.  

Ainda sobre o poço 7, pode-se observar a duração da 

eficiência da desinfecção por hipoclorito. Esse morador já 

não repunha o hipoclorito no poço dele fazia algum tempo e 

a avaliação feita na amostra de água, antes da instalação do 

nosso modelo, mostrou ausência de E. coli, o que mostra 

que o efeito desse tipo de desinfecção ainda permanece 

ativo por algum tempo mesmo após a retirada do clorador. 

São necessárias algumas alterações no método, como 

por exemplo, no poço 2, onde o clorador não funcionou 

devido a não imersão do mesmo totalmente na água, o que 

impediu a liberação do hipoclorito. Nesse caso, o usuário 
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precisa verificar frequentemente se a posição do clorador 

dentro do poço está mantendo a posição correta dos orifícios 

por onde há a liberação do hipoclorito, esses orifícios 

precisam permanecer abaixo do nível de água. Outra 

solução seria a instalação de uma boia acoplada ao clorador, 

garantindo que ele ficasse em uma posição adequada 

independentemente do nível do lençol freático e do volume 

de água nos poços. 

Os resultados encontrados para os poços P3 e P4, 

onde não houve eliminação das bactérias nos leva a 

considerar a necessidade de algumas adaptações quanto a 

quantidade de hipoclorito de cálcio adicionada ao clorador 

para melhor atender as demandas das reações químicas e 

manter o nível de cloro residual viável para a eliminação 

efetivas das bactérias, outra possibilidade seria a instalação 

de dois cloradores por poço nessa região. Mas é bom atentar 

que ainda que o clorador esteja instalado de forma correta e 

com dosagem exata, isto não será garantia da qualidade 

sanitária dessa água, porque neste bairro existem outros 

fatores que agem para a contaminação desse lençol freático. 

 

CONCLUSÕES  

 

O método Clorador Simplificado por Difusão é eficiente 

na descontaminação da água de poços rasos. Porém, faz-se 

necessário o monitoramento do clorador para que o mesmo 

esteja sempre imerso na água e garanta a desinfecção da 

água. 
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Resumo: A acentuada resistência a microrganismos gera uma 

necessidade de desenvolver novos fármacos e a pesquisa com 

plantas medicinais, como fontes de substâncias bioativas vêm 

sendo um indicativo para descoberta de agentes terapêuticos. 

No Brasil, 5% das espécies de plantas foram estudadas quanto 

sua constituição química e uma porcentagem ainda menor foi 

avaliada sob aspectos biológicos. O objetivo do trabalho foi 

avaliar as atividades antioxidante e antimicrobiana do extrato 

acetato de etila das folhas de Avicennia schaueriana (As-

AcEOt). O perfil fitoquímico do As-AcEOt foi analisado por 

cromatografia em camada delgada (CCD) e fracionamento por 

cromatografia líquida em coluna, o composto isolado foi 

identificado por espectroscopia de ressonância magnética 

nuclear 1H e 13C. O potencial antioxidante do As-AcEOt foi 

mailto:jessicandreia02@hotmail.com
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avaliado pelo método de sequestro do radical DPPH (2,2 

difenil–1–picrilhidrazil) e atividade antimicrobiana analisada 

através de difusão em ágar com disco de papel e microdiluição 

em caldo. A CCD demonstrou terpenos, flavonoides e taninos. 

O fracionamento cromatográfico resultou no isolamento do 

ácido gálico, como também uma significativa atividade 

antioxidante (CE50 de 42,25 ± 4,45 µg/mL). Na propriedade 

antimicrobiana o As-AcEOt foi mais eficaz contra bactérias 

Gram-positivas e fungo. O presente estudo revelou que As-

AcEOt possui propriedade antimicrobiana, sugerindo que esta 

atividade pode estar associada à capacidade antioxidante de 

ácidos fenólicos, tornando-se uma alternativa terapêutica para 

o tratamento de infecções. 

Palavras - chave: Avicennia schaueriana. Antioxidante. 

Antimicrobiana. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, existem muitos antimicrobianos utilizados 

para tratamento de infecções que também apresentam 

potencial cicatrizante, como o acetato de sulfanamida 10%, 

nitrofurazona 0,2% e o creme de gentaminicina 0,1%. A 

resistência a antimicrobianos vem crescendo, e por conta disso, 

a pesquisa com plantas medicinais que tem potencial 

terapêutico como antimicrobiano vem se desenvolvendo, com 

intuito de auxiliar no tratamento de vários tipos de infecções 

humanas. (VERDI et al., 2005). O principal fator associado à 

AMR é o uso abusivo de classes terapêuticas como antibióticos, 

anti-helmínticos e anti-fúngicos aplicados para combater 

agentes infecciosos. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(2014) cerca de 440.000 pessoas com tuberculose 

desenvolvem resistência a múltiplas drogas (MDR) a cada ano, 
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causando aproximadamente 150.000 mortes anuais. Como 

consequência, o arsenal de medicamentos antimicrobianos 

para tratar pacientes que desenvolvem MDR, é drasticamente 

reduzido, tornando-se necessário o uso de drogas mais 

potentes e, por conseguinte, de custo elevado, ocasionando 

gastos adicionais para o sistema de saúde e para o paciente 

(PRESTINACI et al., 2015). O surgimento dessas bactérias 

resistentes à terapia por antibióticos tem sido um dos problemas 

enfrentados pelo Sistema de Saúde individual e coletiva, devido 

ao grande número de casos de pacientes acometidos por algum 

tipo de infecção causada por esses múltiplos agentes 

patogênicos demonstrando a necessidade mais uma vez, de 

novos fármacos bacterianos e que estes, sejam mais potentes 

(GUIMARÃES; MOMESSO, 2010). A realização de pesquisas 

nesta área etnobotânica é de grande importância para descobrir 

a ação das plantas, seus efeitos tóxicos e colaterais (VEIGA 

JÚNIOR; PINTO, 2005), além de contribuir para o 

desenvolvimento de novos fármacos sintéticos oriundos de 

plantas, com menor toxicidade e maior eficiência, como também 

uma fonte acessível à população mais carente (USTULIN et al., 

2009). Para a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos vigente no Brasil, o uso do material vegetal, com 

segurança, em concentrações e meios de preparação 

adequados e finalidade terapêutica definida, auxilia tanto a 

acessibilidade à população como também o desenvolvimento 

industrial e tecnológico, além da utilização sustentável da 

biodiversidade brasileira e validação do conhecimento cultural 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Vale ressaltar, que devido à 

riqueza de sua flora, o Brasil apresenta a maior biodiversidade 

do mundo, tornando-se fonte de interesse para as comunidades 

científicas nacionais e internacionais (SOUZA; FELFILI, 2006).         
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Com o objetivo de remediar a carência de opções 

terapêuticas para o combate das doenças infecciosas, as 

plantas têm se tornado alvo das indústrias farmacêuticas, por 

apresentarem propriedades antimicrobianas devido à presença 

de alguns compostos fitoquímicos como terpenóides, alcalóides 

e flavonoides (CHANDRA et al., 2017). Além destes, o ácido 

gálico também é um agente antimicrobiano, encontrado em 

algumas plantas e frutos, que é amplamente utilizado para o 

tratamento de algumas doenças como infecções microbianas 

(CHOUBEY et al., 2015).  

  O gênero Avicennia sp. pertencente à família 

Acanthaceae é predominante nas florestas manguezais do 

Brasil e suas espécies são amplamente utilizadas na medicina 

popular para o tratamento de doenças infecciosas, processos 

inflamatórios e cicatrizantes (MACHADO et al., 2017). Uma das 

espécies pertencente a esse gênero é Avicennia schaueriana, 

conhecida popularmente como mangue preto (SCHAEFFER-

NOVELLI; CINTRON, 1986). A partir de alguns estudos in vitro, 

constatou-se que esta espécie vegetal apresenta potencial 

antibacteriano (SANTOS et al., 2010) e antifúngico (FARDIN; 

YOUNG, 2015). Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as 

atividades antioxidante e antimicrobiana do extrato acetato das 

folhas de Avicennia schaueriana. 

 

  



AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES ANTIOXIDANTE E ANTIMICROBIANA DO 

EXTRATO ACETATO DE ETILA DE Avicennia schaueriana Stapf & Leechman 

148 
 

MATERIAL E MÉTODO 

 

MATERIAL BOTÂNICO 

 

 As folhas de A. schaueriana foram coletadas no 

mangue da ilha de Itamaracá, localizado na costa norte do 

estado de Pernambuco (7º 48 '69 "S / 34º 51' 34" W), em 

novembro de 2014. O material da planta foi identificado no 

Herbário do Centro de Biociência da Universidade Federal de 

Pernambuco, onde um espécime foi depositado sob número de 

77.367. 

 

MICRORGANISMOS 

 

Os microrganismos utilizados foram obtidos da Coleção 
de Microrganismos do Departamento de Antibióticos da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPEDA). Foram 
utilizadas quatro bactérias gram-positivas: Staphylococcus 
aureus (UFPEDA 01), Micrococcus luteus (UFPEDA 100), 
Bacillus subtilis (UFPEDA 86) e Enterococcus faecalis 
(UFPEDA 138); três bactérias gram-negativas: Escherichia coli 
(UFPEDA 224), Serratia marcescens (UFPEDA 352) e 
Pseudomonas aeruginosa (UFPEDA 39); uma álcool-ácido-
resistente: Mycobacterium smegmatis (UFPEDA 71) e a 
levedura Candida albicans (UFPEDA 1007). 
 

PREPARAÇÃO DO EXTRATO ACETATO DE ETILA DAS 

FOLHAS DE AVICENNIA SCHAUERIANA 

 

 O material (200 gramas) de folhas de A. schaueriana 

foi triturado em moinho, e o pó obtido foi macerado 
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sequencialmente à temperatura ambiente com hexano e 

acetato de etila durante um período de 72 h com cada solvente, 

postriormente filtrados, e cada solvente foi evaporado e 

concentrado num evaporador rotativo sob pressão a 50 ° C e 90 

rpm.  

 

SCREENING FITOQUÍMICO 

 

O AS-AcOEt das folhas de A.schaueriana foi 

submetido a rastreio fitoquímico para detectar a presença 

metabólitos secundários, de acordo com o método descrito por 

Waksmundzka-Hajnos et al. (2008). Uma amostra do extrato foi 

submetida à cromatografia em camada fina, utilizando como 

fase estacionária de gel de sílica F254 e fases móveis 

específicas de acordo com o metabólito analisado. Padrões 

cromatográficos específicos também foram utilizados de acordo 

com as classes de metabólitos avaliados (Tabela 1). 

 

O extrato acetato de etila (1 g) foi fracionado por 

cromatografia líquida em coluna com fase fixa contendo 

sephadex LH 20 e eludia com metanol (MeOH). Foram obtidas 

53 frações, que após sucessivas cromatografias em camada 

delgada (CCD) e recristalizações resultaram em 7 frações (Av-

12; Av-17; Av-18; Av-19P; Av-19S; Av-19E e Av-27). A partir da 

fração Av-18 foi possível isolar o ácido gálico (23 mg) e 

identificar por espectroscopia de Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN) 1H e 13C. No espectro de 1H-RMN foram obtidos 

a 399,74 MHz e o de 13C-RMN a 100,53 MHz. O solvente 

utilizado foi acetona deuterada (CD3COCD3). As análises foram 



AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES ANTIOXIDANTE E ANTIMICROBIANA DO 

EXTRATO ACETATO DE ETILA DE Avicennia schaueriana Stapf & Leechman 

150 
 

realizadas na central analítica do Departamento de Química 

Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  

 

Tabela 1. Fase móvel com os padrões e reveladores 
específicos para classes de metabólitos secundários utilizados 
na prospecção fitoquímica do extrato acetato de etila das folhas 
de Avicennia schaueriana (As-AcEOt). 

Me  Metabólitos     Padrões Reveladores Fase móvel/Proporção 

Taninos   Ácido Tânico Cloreto Férrico (1%) Clorofórmio:Metanol: 
Água (65:30:05). 

Alcaloides   Escopolamina Dragendorff Tolueno: Acetato de 
Etila: Dietilamina 
(70:20:10). 

Flavonoides     Quercetina NEU Acetato de Etila: Ácido 
Fórmico: Ácido Acético. 

glacial: Água 
(100:11:11:26). 

Terpenoides    Lupeol Liberman Burchard Tolueno:Clorofórmio:Eta
nol (40:40:10) 

.Cumarina    Ácido Cumárico KOH - EtOH (10%) Clorofórmio: 
Metanol:Água (01:01). 

 

 

ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO ÁCIDO GÁLICO DO 

EXTRATO ACETATO DE ETILA 

 

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DOS EXTRATOS ORGÂNICOS 

DE A. SCHAUERIANA 

 

A atividade sequestradora de radicais livres foi 

determinada medindo a capacidade de um composto para 

remover os radicais livres do 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), 

conforme descrito por Peixoto Sobrinho et al. (2011) com 
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modificações. O extrato As-AcEOt foi solubilizado em metanol 

(0,5 mg/mL) em balão volumétrico de 100 mL, em triplicata. 

Alíquotas de 100 a 1000 µL do extrato ou padrão foram 

transferidos para tubos de ensaio, aferindo-se o volume final 

para 5 mL com metanol. As concentrações finais de As-AcEOt 

ou padrão foram de 10-500 µg/mL. Em 500 µL do extrato diluído 

em metanol foram adicionados 3 mL da solução de DPPH a 40 

µg/mL em cada tubo, sendo realizado em duplicata. As 

soluções foram agitadas cuidadosamente e deixadas em 

repouso por 30 minutos, protegido da incidência da luz, a 

temperatura ambiente. A absorbância da mistura foi mensurada 

a 517 nm, contra um branco preparado com metanol. A solução 

do controle negativo consiste na utilização da solução de DPPH 

a 40 µg/mL. A atividade de remoção de radicais livres foi 

expressa como a concentração eficiente capaz de capturar 50% 

dos radicais (CE50). 

 

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

MÉTODO DE DIFUSÃO EM DISCO 

 

O ensaio antimicrobiano foi realizado através do método 

de difusão em disco (BAUER et al., 1996), onde cada disco 

estéril de papel filtro (Qualit, nº 045. PF) de 6,0 mm de diâmetro 

foi impregnado com alíquotas (10 µL) do extrato acetato de etila 

de A. schaueriana na concentração de 30 mg/mL (SANTOS et 

al., 2007). No teste controle negativo foi aplicado 10 µL de 

dimetilsulfóxido (DMSO), utilizado na suspensão do extrato. Os 

inóculos bacteriano e fúngico foram preparados por suspensão 

direta em solução salina (0,9%) e Agar triptona soja (TSA), 

respectivamente. A suspensão foi semeada em placa de Petri 
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(90 mm) contendo Agar Mueller-Hilnton (AMH). Um conjunto 

predeterminado de discos contendo o extrato orgânico foi 

colocado na superfície do AMH. As placas foram incubadas em 

estufa a 37ºC por 24 horas (para bactérias) e 48 horas (para 

fungo). Após o período de incubação foi realizada a leitura do 

diâmetro dos halos de inibição do crescimento microbiano, 

incluindo o diâmetro do disco. 

 

 

CONCENTRAÇÃO MÍNIMA INIBITÓRIA (CMI) E 

CONCENTRAÇÃO MÍNIMA MICROBICIDA (CMM) 

 

 A atividade antimicrobiana foi avaliada pela metodologia 
de microdiluição em caldo para determinar a Concentração 
Mínima Inibitória (CMI) e Concentração Mínima Microbicida 
(CMM) seguindo o NCCLS (2003). O extrato acetato de etila de 
A. schaueriana com concentração inicial de 30 mg/mL foi 
adicionado à placa de 96 poços contendo meio Caldo Mueller 
Hinton, e em seguida, uma suspensão microbiana na 
concentração 1,5 x 10 8 unidades formadoras de colônias 
(UFC/mL) que correspondente a 0,5 da escala de McFarland foi 
adicionada na placa. A placa foi incubada por 24 ou 48 horas a 
fim de determinar a Concentração Mínima Inibitória (CMI) para 
bactérias e fungos, respectivamente. Para melhor visualização 
do crescimento bacteriano, foi adicionado resazurina (0,01 
mg/mL) a todos os poços, seguindo-se de incubação por 2 
horas e posterior leitura das placas. Para a determinação da 
Concentração Mínima Microbicida (CMM) foi repicada uma 
alíquota das concentrações que apresentaram atividade na 
placa do CMI. Estas placas foram incubadas a 37 ºC por 24 
horas para bactérias e 28 ºC por 48 horas para leveduras. Para 
Concentração Mínima Microbicida CMM foi considerada a 
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menor concentração do extrato onde não houve crescimento do 
microrganismo sobre a superfície do Ágar Mueller Hinton. 
 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para análise estatística da atividade antioxidante e 

antimicrobiana os resultados foram expressos como valores de 

média ± desvio. Os dados foram avaliados por meio da análise 

de variância (ANOVA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

SCREENING FITOQUÍMICO  

 

Neste trabalho verificou-se a presença de terpenóides, 

flavonoides e taninos no extrato acetato de etila e flavonoides e 

taninos no extrato etanólico. Nossos resultados estão de acordo 

com as classes de metabólitos encontradas no trabalho de 

Suman et al. (2011) que confirmaram a presença de terpenos, 

flavonoides e taninos no extrato etanólico de Avicennia 

officinalis, corroborando com os resultados obtidos neste 

trabalho. De acordo com Khattab et al. (2012) o extrato acetato 

de etila de A. marina apresentou fenóis taninos e glicosídeos. 

Shanmugapriya et al., (2012) avaliaram o perfil fitoquímico do 

extrato metanol de A. officinalis e observaram a presença de 

flavonoides e taninos. Mangrio et al. (2016) determinaram a 

partir do perfil fitoquímico a presença de flavonoides e taninos 

no extrato aquoso de A. marina, estando de acordo com os 

achados do presente trabalho. 
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
  

A partir da fração Av-18 foi possível obter um derivado 

fenólico, ácido gálico. O composto isolado (23 mg) apresentou-

se como um sólido cristalino de coloração amarelada, solúvel 

em acetato de etila e acetona, que após a CCD demonstrou a 

presença de uma única banda de coloração amarela e amarelo-

esverdeada nos reveladores anisaldeído e cloreto de alumínio, 

respectivamente.  

O espectro de RMN 1H do isolado apresentou um único 

sinal intenso em δ 7,02, característico de prótons aromáticos, 

atribuídos aos dois hidrogênios equivalentes (H-2 e H-6) 

representado na figura 1. Já a análise de RMN ¹³C apresentou 

cinco sinais de carbono sp² sugestivos de núcleo aromático, 

com sinal em δ 169,4 sendo característico de carbono ligado a 

carbonila em éster ou ácido carboxílico; além disso foi possível 

observar um sinal δ 111,85 relativo aos carbonos C-2 e C-6; um 

sinal em δ 123,86 equivalente a C-1; um sinal em δ 140,37 

associado ao C-4; e um outro sinal em δ 147,75 referente aos 

outros dois carbonos equivalentes: C-3 e C-5 (Figura 2). Nossos 

achados corroboram com os resultados de RMN 13C obtidos por 

Lu e Foo (1999) que encontram-se destacados na tabela 2. 

 

Tabela 2. Deslocamentos químicos de RMN 13C (CD3COCD3, 
75 MHz, TMS, ppm) para ácido gálico. 

Posição Composto Isolado  

RMN 13C (ppm) 

Ácido gálico RMN 13C (ppm)  

Lu; Foo, 1999 

1 123,86 121,38 
2 111,85 110,52 
3 147,75 144,94 
4 140,37 135,93 
5 147,75 144,94 
6 111,85 110,52 
1’ 169,40 170,76 



AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES ANTIOXIDANTE E ANTIMICROBIANA DO 

EXTRATO ACETATO DE ETILA DE Avicennia schaueriana Stapf & Leechman 

155 
 

Almeida et al. (2005) fracionaram o extrato etanólico de 

Cochlospermum vitifolium por cromatografia líquida em coluna 

com sílica gel e após sucessivas cromatografias forneceu o 

ácido gálico que foi identificado por RMN 1H e RMN 13C. Os 

autores obtiveram no RMN 1H (300 MHz, CD3COCD3) um sinal 

em 7,08 s; e no RMN 13C (75 MHz, CD3OD): 120,7 (C-1), 109,1 

(C-2), 145,1 (C-3), 138,3 (C-4), 145,1 (C-5), 109,1 (C-6), 169,1 

(C-7). 
 

Figura 1: Espectro de RMN 1H (399,74 MHz) do composto 

isolado. 

 

 

Souza-Filho et al. (2006) isolaram através de 

Cromatografia em Coluna de sílica gel por via úmida e 

identificaram por RMN 1H e RMN 13C o ácido gálico de Myrcia 

guianensis. O espectro de RMN 1H do ácido gálico mostrou 

apenas um intenso singleto em 7,05. No espectro de RMN 13C 

foram observados: um sinal em δ 110,3; outro sinal em δ 
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146,4 e um sinal em δ 170,4. Os resultados espectrais obtidos 

nesse trabalho comparados com dados na literatura 

possibilitaram a identificação do composto como ácido gálico.  

 

Figura 2: Espectro de RMN 13C (100,53 MHz) do composto 
isolado. 

 

            

DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE PELO 

MÉTODO DE DPPH 

 

Na avaliação da propriedade antioxidante do extrato 

acetato de etila de A. schaueriana pelo método de sequestro de 

radicais livres DPPH, foram obtidos os valores médios de CE50 

de 42,25 µg/mL para o extrato acetato de etila e 13,04 µg/mL 

para o ácido ascórbico (Tabela 3). Lincy et al. (2013) avaliaram 

a propriedade antioxidante do extrato de acetato de etila das 
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folhas de A. marina, apresentando significante capacidade de 

sequestrar radicais livres DPPH, com CE50 de 21,22 µg/mL. 

Thirunavukkarasu et al. (2011) investigaram a atividade 

antioxidante por DPPH dos extratos etanol e aquoso de A. 

officinalis e estes extratos apresentaram CE50 de 50.55 e 44,77 

µg/mL, respectivamente.  

 

Tabela 3: Atividade antioxidante do extrato acetato de etila (As-
AcEOt) das folhas de Avicennia schaueriana, utilizando o 
radical livre DPPH. 

Extratos/Padrão CE50 (µg/mL) ± D.P. 
 

As- AcEOt 42,25 ± 4,45 

  

Ácido ascórbico 13,04 

CE50 = Concentração que inibe 50% da concentração inicial do radical DPPH. 

 

A atividade antioxidante de compostos fenólicos deve-se 

principalmente às suas propriedades redox, que lhes permitem 

atuar como agentes redutores, doadores de hidrogênio e 

sequestradores de oxigênio (RICE-EVANS et al., 1996). Os 

agentes antioxidantes ganharam atenção em aplicações 

biomédicas devido à sua capacidade de agir como agentes 

redutores, doadores de hidrogênio, excludentes de radicais 

livres e receptores de oxigênio (CHUN et al., 2003). Uma classe 

importante de antioxidantes são os polifenóis, que apresentam 

capacidade de sofrer reações de oxidação/redução. Como por 

exemplo, o ácido gálico que quebram a reação em cadeia dos 

radicais livres através dos grupos hidroxilas nos seus anéis 

aromáticos (LLORENS et al., 2015). O ácido gálico em baixas 
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concentrações pode estimular o efeito antioxidante inibindo 

radicais livres. Este composto atua como um capacitor de 

elétrons, por conta da sua propriedade redutoras, que 

dependerá da posição e do número de hidroxilas presentes 

neste ácido fenólico (MELO et al., 2008). 

 

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

 

Os resultados obtidos no teste de difusão com disco de 

papel mostraram que o extrato acetato de etila inibiu o 

crescimento de microrganismos Gram-positivos, tais como, S. 

aureus, M. luteus, E. faecalis, Gram-negativos como E. coli, 

Álcool ácido resistente como S. marcencens, M. smegmatis e 

para fungos C. albicans, com inibição de crescimento que 

variam de 15 a 24 mm (Tabela 4). No ensaio de sensibilidade 

de microdiluição em caldo foi possível observar que o extrato 

acetato de etila se mostrou mais eficiente para S. aureus com 

0,93 mg/mL e CMM de 1,87 mg/mL; E. faecalis com CMI de 

0,93 mg/mL e CMM de 7,5 mg/mL; E. coli com CMI de 0,47 

mg/mL e CMM de 1,8 mg/mL e C. albicans com CMI de 0,94 

mg/mL e CMM de 3,75 mg/mL (Tabela 4). 

Santos et al. (2010) avaliaram a atividade antimicrobiana 

do extrato hidroalcóolico de folhas, cascas e raiz de A. 

schaueriana através do teste de difusão em disco 

(concentrações de 1, 2 e 3 mg/mL do extrato) e microdiluição 

em caldo (concentrações de 0,15; 0,31; 0,62; 1,25; 2,50; 5,00; 

10,00; 20,00 mg/mL do extrato) frente a M. luteus, E. coli, P. 

aeruginosa, S. cholereae, K. pneumoniae. Os resultados 

obtidos no teste de disco mostram que o extrato hidroalcóolico 

da raiz apresentou uma maior atividade antibacteriana, com 
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formação de halo de inibição entre 7 e 18 mm e concentrações 

inibitórias mínimas significativas (**p<0,01) para 

Staphylococcus aureus (0,62 mg/mL) e Micrococcus luteus 

(0,62 mg/mL). Fardin e Young (2015) avaliaram a propriedade 

antifúngica das frações do extrato etanólico das folhas de 

Avicennia schaueriana frente espécies do gênero Cladosporium 

através do teste de microdiluição em caldo éter de petróleo, 

clorofórmio e acetato de etila.  

 

Tabela 4. Teste de difusão em ágar com disco de papel e 
Concentração Mínima Inibitória (CMI)/Concentração Mínima 
Microbicida (CMM) do extrato acetato de etila (As- AcEOt) das 
folhas de Avicennia schaueriana (30 mg/mL).  

Microrganismos As- AcEOt 
Halo de inibição 
Média ± D.P. (mm)                                         

As-AcEOt  
CMI/CMM 
Média ± D.P. (mg/mL)  

Staphylococcus aureus     15,3 ± 0,5 0,9/1,8 

Micrococcus luteus     24,3 ± 0,5 1,8/1,8 

Bacilus subtillis     11,0 ± 0,5 3,7/3,7 

Enterococcus faecalis     15,3 ± 0,5 0,9/7,5 

Pseudomonas aeruginosa     11,0 ± 1,0 3,7/15,0 

Escherichia coli     15,6 ± 0,5 0,4/1,8 

Serratia marcencens     16,3 ± 0,5 1,8/15,0 

Mycobacterium smegmatis     15,3 ± 0,5 3,7/15,0 

Candida albicans     16,3 ± 0,5 0,9/3,7 

  

A partir dos resultados encontrados foi possível destacar 

que as frações éter de petróleo e clorofórmio foram mais 

eficientes com valores de concentrações mínimas inibitórias de 

1 e 1,5 mg/mL, respectivamente. Kubo et al. (2001) testaram a 

atividade antimicrobiana de ésteres de ácido gálico contra 16 
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microrganismos. No geral, bactérias Gram-positivas e fungos 

foram mais sensíveis. De Paula et al. (2014) mostraram 

atividade antifúngica de ésteres do ácido gálico contra várias 

espécies de fungos patogênicos (DE PAULA et al., 2014).  

Compostos como os flavonoides e derivados fenólicos 

parecem agir na membrana ou parede celular do 

microrganismo, causando danos funcionais e estruturais 

(SCAZZOCCHIO et al., 2005). No caso dos taninos, as 

propriedades antimicrobianas podem estar associadas com a 

hidrólise de uma ligação éster de ácido gálico, que funciona 

como um mecanismo de proteção natural contra infecções 

microbianas (MATIAS et al., 2010). Nos taninos as 

propriedades antimicrobianas parecem estar associadas com a 

hidrólise de uma ligação éster do ácido gálico, que serve como 

um mecanismo de defesa natural contra as infecções 

microbianas (KIM et al., 2006; LOPES et al., 2011). 

 

CONCLUSÃO 

O presente estudo revelou que o extrato acetato de etila 

das folhas de Avicennia schaueriana possui propriedade 

antimicrobiana, sugerindo estar associado à capacidade 

antioxidante de derivados fenólicos, como ácido gálico. 
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RESUMO: Infecções causadas por protozoários intestinais 
podem acometer desde crianças até idosos, estimando-se que 
cerca de 12,3 % das doenças que acometem pessoas com 
moradia precária em países subdesenvolvidos são causadas 
por parasitos entéricos. Existem vários métodos para a 
realização do exame parasitológico de fezes, porém, ainda há 
discussões em relação à complexidade e o alto custo na rotina 
laboratorial. Na saúde pública o diagnóstico rápido e de baixo 
custo é primordial devido à demanda e à necessidade de 
intervenção médica para a saúde do paciente. Objetivou-se 
com este estudo comparar técnicas para diagnóstico 
coproparasitológico de enteroprotozoários em amostras fecais 
humanas. Foram utilizadas amostras fecais de 362 indivíduos 
radicados na Região Metropolitana de Recife – PE, amostrados 
por conveniência não probabilística, os quais confirmaram a 
concordância em participar do estudo assinando um termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As técnicas 
utilizadas para diagnóstico foram Willis (flutuação simples), 
Hoffman (sedimentação espontânea), Faust (centrífugo-
flutuação), Kato-katz,  sistema Coproplus e centrífugo-
sedimentação em formol éter. Os dados foram submetidos à 
análise estatística descritiva percentuais e estatística inferencial 
por meio do teste de McNemmar. Para verificar o grau de 
coincidência entre os pares de técnicas foram obtidos os 
escores de coincidência de Kappa e respectivos intervalos de 
confiança. A margem de erro utilizada nas decisões dos testes 
estatísticos foi de 5% e os intervalos foram obtidos com 95,0% 
de confiança. O programa utilizado para digitação dos dados e 
obtenção dos cálculos estatísticos foi o SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) na versão 23. Foram 
identificados os protozoários  Entamoeba spp. (técnicas de 
Kato-katz e Faust), Isospora belli (Kato-katz, Faust e centrífugo-
sedimentação) e Giardia sp. e Cryptosporidium spp. (ambos na 
técnica de centrífugo-sedimentação em formol éter). A técnica 
de Faust apresentou-se significativamente superior à técnica de 
Kato-Katz para o diagnóstico de Isospora belli e, apesar do 
percentual de concordância elevado, os valores de Kappa 
negativos indicaram praticamente a ausência de concordância 
entre as técnicas. Conclui-se, portanto, ser necessário o uso de 
mais de uma técnica para o diagnóstico de enteroprotozooses. 
 
Palavras-chave: Protozoário intestinais, Diagnóstico e eficácia 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Infecções causadas por protozoários intestinais podem 

acomet.er desde crianças até idosos.  sendo este dois grupos 

mais susceptíveis a estes parasitos. Estima-se que cerca de 

12,3 % das doenças que acometem pessoas com moradia 
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precária em países subdesenvolvidos são causadas por 

protozoários entéricos. Essas enfermidades podem 

comprometer o estado nutricional e o crescimento veget.ativo, 

principalmente, de crianças (MARTINS, 2019) 

(VASCONCELOS, 2011). 

Os principais meios de infecção por enteroprotozoários são 

através do contato com as fezes contendo oocistos ou cistos 

destes parasitos. Isso ocorre devido à ingestão de água e 

alimentos contaminados. A falta de saneamento básico que 

inclui políticas de tratamento de esgoto e água, bem como a 

falta educação santitária para a populações mais básicas e as 

precárias condições de higiene da população tornam-se um dos 

principais mecanismos de transmissão de protozoários 

intestinais (VARGAS, 2018) (LEITE; KEIKO, 2014). 

Diferentes espécies de enteroprotozoários podem infectar o 

homem e os animais domésticos. Com relação aos animais de 

estimação, o Gênero Cryptosporidium tem relevante 

importância zoonótica (LALLO e BONDAN, 2006; DUBEY, 

2010). Alguns protozoários presentes no homem, como a 

Giardia spp. vem apresentando similaridade com algumas 

espécies presentes em animais, podendo ser considerados 

parasitos zoonóticos (THOMPSON et al., 1993), existindo, 

também relatos de infecção canina por espécies de ameba 

provenientes do ser humanos (WITTINICK, 1976).   

No Brasil, principalmente na região Nordeste, as infecções 

causadas por protozoários entéricos são comuns e acometem 

especialmente a população que vive em situação 

socioeconômica precária com renda de até um salário mínimo, 

além de não ter acesso a um sistema de saúde de qualidade. 

Outro fator é a educação sanitária dessas pessoas que vivem 

sem conhecimento sobre as enfermidades causadas por estes 
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parasitos e em sua maioria em total falta de higiene em suas 

residências (ANDRADE et. al., 2010; ANTUNES et. al., 2011; 

BELO et. al., 2012).  

A falta de saneamento básico e a precária educação sanitária 

da população na Região Nordeste do Brasil favorece o 

aparecimento de doenças causadas por estes protozoários 

(FONTES et. al., 2003). 

Em Pernambuco, ocorre uma grande incidência de 

enteroprotozoários, principalmente, na população com 

condições sócio-econômicas desfavoráveis. Um outro fator 

importante é a grande frequência destes parasitos em crianças 

da região. Isso se deve pelo fato de terem hábitos de brincar em 

bancos de areia e compartilharem comida (VARGAS, 2018). 

Existem muitos técnicas para a realização do exame 

parasitológico de fezes, porém, ainda existem discussões em 

relação à complexidade e o alto custo na rotina laboratorial. 

Muitos pesquisadores ainda buscam a melhor met.odologia no 

diagnóstico de enteroprotozoários. Na saúde pública o 

diagnóstico rápido e de baixo custo é primordial devido à 

demanda e à necessidade de intervenção médica para a saúde 

do paciente (VARGAS, 2018) (LEITE; KEIKO, SANTOS, 

20142014). 

As técnicas imunológicas são utilizadas em sua maioria com a 

finalidade de caracterizar o oocisto e detectar a espécie 

envolvida na infecção, além de serem importantes em 

diagnósticos diferenciais, principalmente em pacientes 

imunocomprometidos, sendo utilizadas reação de aglutinação 

com látex, imunofluorescência com anticorpos monoclonais 

(IF), hemoaglutinação passiva, imunossorologia conhecida 

como ELISA (FAYER et al., 2000). 
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Em relação às técnicas moleculares, a PCR é utilizada no 

diagnóstico destes parasitas. Esta técnica é considerada 

sensível e específica, permitindo detectar diferentes espécies 

deste patógeno não visualizadas ao exame parasitológico de 

fezes (ALMEIDA, 2004; CHALMERS e DAVIES, 2010). 

Embora, seja uma técnica bastante confiável podem ocorrem 

falsos negativos devido à contaminação ambiental por outros 

organismos (FAYER et al., 2000), além do alto custo. 

Doenças causadas por enteroprotozoários são significativas, 

principalmente, devido a sua transmissão zoonótica. Este tipo 

de  infecção está associada geralmente à contaminação de 

alimentos e água com fezes que contém ocistos ou oocistos 

destes protozoários. O aumento do fornecimento global de 

alimentos juntamente com o aumento do consumo dos 

mesmos, o risco de transmissão de origem alimentar é um 

critério para ser avaliado. Uma maior consciência da 

contaminação parasitária de meio ambiente e seu impacto na 

saúde tem proporcionado o desenvolvimento de melhores 

métodos de detecção que são necessários para avaliar riscos e 

para o entendimento epidemiológico da doença (SLIFKO et al., 

2000; DAVIES et al., 2004; HELLER et al., 2004; MARTINS et. 

al., 2016 ). 

Objetivou-se com esta pesquisa comparar técnicas para 

diagnóstico coproparasitológico de enteroprotozoários em 

amostras fecais humanas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Cidades da Região Metropolitana de Recife-PE, Camaragibe, 

Goiana, Igarassu e Recife foram selecionadas. A população 

residente nas comunidades de Timbi, Viana, pertencentes à 
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cidade de Camaragibe; Tejucupapo, Carne de Vaca e São 

Lourenço em Goiana; Três Ladeiras e Vila Rural na cidade de 

Igarassu; em Recife foram as comunidades de Santa Helena, 

Dois Irmãos e Chico City.  

Utilizou-se amostragem de conveniência não probabilística 

(REIS, 2003), das quais, pelo mesmo critério de amostragem, 

foram selecionadas pessoas de ambos os sexos e idades 

variadas, totalizando 362 indivíduos, os quais confirmaram a 

concordância em participar do estudo assinando um termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A e B). 

Frascos coletores de fezes foram fornecidos aos participantes 

os quais foram recolhidos após a coleta, identificados, 

acondicionados em caixas isotérmicas com gelo reciclável e 

conduzidos ao Laboratório de Doenças Parasitárias dos 

Animais Domésticos -Departamento de Medicina Veterinária - 

Universidade Federal Rural de Pernambuco onde as amostras 

foram processadas. Os procedimentos met.odológicos foram 

aprovados pelo Comitê de Ética para a pesquisa com humanos 

(CEP) da Universidade de Pernambuco (UPE), parecer nº 

739708. 

Foram utilizadas seis técnicas: sedimentação de Hoffman 

(HOFFMAN et. al., 1934), flutuação simples (WILLIS, 1921), 

centrífugo-flutuação com sulfato de zinco 33% (FAUST et. al., 

1939), Kato-Katz (KATZ et. al., 1972), sedimentação 

espontânea por meio do Kit Coproplus® (NL Comércio Exterior 

Ltda São Paulo, Brasil) e centrífugo-sedimentação em formol 

éter (BRASIL, 1996) com coloração pelo método de Kinyoun, 

sendo preparadas três lãminas para cada amostra. A leitura foi 

feita em microscópio de luz (Olympus BX41) em aumento de 10 

vezes, excet.o para o método de Kinyoun cuja leitura se deu em 
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objet.iva de 40X com posterior confirmação na objet.iva de 

100X . 

Os dados foram digitados em planilha excel e submet.idos à 

análise estatística descritiva utilizando-se as frequências 

absolutas e percentuais e estatística inferencial por meio do 

teste de McNemmar. Com o objetivo de verificar o grau de 

coincidência entre os pares de técnicas foram obtidos os 

escores de coincidência de Kappa e respectivos intervalos de 

confiança.  

O Escore de Kappa é uma medida que varia entre -1 e + 1 e 

quando é igual a unidade indica perfeita concordância entre os 

examinadores; um Índice igual a zero equivale a classificação 

aleatória ou independência entre os examinadores; quanto mais 

próximo de 1 mais coincidente são as avaliações e quanto mais 

próximo de –1, menos coincidente, sendo que este índice é  

igual a –1,00 se nenhuma avaliação for coincidente. 

A margem de erro utilizada nas decisões dos testes estatísticos 

foi de 5% e os intervalos foram obtidos com 95,0% de confiança. 

O programa utilizado para obtenção dos cálculos estatísticos foi 

o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na versão 

23. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Uma das técnicas bastante utilizadas é a identificação dos 

oocistos analisando-se a amostra fecal por meio do 

microscópio. O material é processado segundo técnicas de 

concentração em flutuação ou centrífugo-sedimentação. Os 

oocistos são corados para melhor visualização à microscopia 

com colorações específicas como: Ziehl-Neelsen modificado 

(ácido-resistente), dimetil sulfóxido (DMSO) com carbol-fucsina, 
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Kinyon e coloração a quente de safranina com azul de metileno 

(FAYER et al., 2000; ALMEIDA, 2004; JEX et al., 2008).  

Um diagnóstico rotineiro é através da realização do 

parasitológico de fezes com identificação dos cistos nas fezes 

humanas. Algumas técnicas são realizadas como: a centrifugo 

flutuação em sulfato de zinco conhecida como Faust, Sistema 

Coproplus, bastante higiênico e conserva as fezes por um 

período de um mês e o de concentração denominado Hoffman 

(HOFFMAN, 1934; FAUST et al., 1939). 

O diagnóstico da Giardia spp. pode ser realizado através do 

exame direto das fezes ou pelo método de Faust (1939). Pode 

ser Realizado também através do exame de Centrifugo-

flutuação em formol Éter (BRASIL, 1996). Estes testes são de 

baixo custo o que possibilita sua utilização na rotina do 

laboratório. 

O primeiro gênero de Entamoeba identificado foi em 1873, 

durante um estudo clínico, na Rússia. O paciente apresentava 

diarréia sanguinoleta (PINILLA et al., 2008). Na atualidade foi 

possível identificar outras espécies de ameba, sendo estas 

patogênicas (hystoliticas) capazes de lisar a célula do 

hospedeiro e não patogências, formando o complexo 

Emtamoeba (GOMILA et al., 2011). O gênero Isospora é 

representado por uma única espécie em humanos, Isospora 

belli .(DESPORTES-LIVAGE e DATRY, 2005; LEWTHWAITE et 

al., 2005). Isospora belli foi identificado pela primeira vez por 

Woodcoc em 1915, sendo descrito a primeira vez no Brasil em 

1925 por Pinto e Pacheco. 

Nas cidades selecionadas, Camaragibe, Goiana, Igarassu e 

Recife da Região Metropolitana de Recife foi obtido um índice 

de positividade 15,5% das amostras pesquisadas para 

enteroprotozoários.  No total de onze municípios e de 362 
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amostras (tabela 1) a positividade foi de 4,14% (15/362) para 

Entamoeba spp., 1,93% (7/362) Giardia spp. e 9,66% (35/362) 

Isospora belli. 

Dos resultados obtidos nas seis técnicas utilizadas, foram 

identificados os protozoários  Entamoeba spp. nas técnicas de 

Kato-katz e Faust e Isospora belli (Kato-katz, Faust e 

centrífugo-sedimentação) enquanto que Giardia sp. e 

Cryptosporidium spp. foram diagnosticados apenas na técnica 

de centrífugo-sedimentação em formol éter (Tabela 1). Os 

oocistos de Cryptosporidium sp. tem uma estrutura geralmente 

esférica de 4 a 5μm de diâmetro e citoplasma finamente 

granulado. Possuem quatro esporozoítos que aparecem na 

periferia como pequenas manchas com o formato de um “C” 

visto ao microscópio com aumento de 40 vezes (JAY, 1994). 

Esta estrurura pequena requer treino na leitura da técnica, uma 

vez, que a estrutura do protozoário é muito pequena. 

Na Tabela 1 se apresenta os resultados de exames positivos 

para Criptosporidíose e cada um dos enteroprotozoários 

pesquisados pelas 6 técnicas analisadas. Desta tabela se 

destaca que os 17,7% casos positivos para Criptosporidíose 

foram todas registradas pela única técnica “Centrifugo flutuação 

em formol éter” e todos os pacientes foram negativos por todas 

as demais técnicas; a presença de giárdia ocorreu em 1,9% 

pacientes apenas com o uso da técnica “Centrifugo flutuação 

em formol éter” e todos os pacientes foram negativos nas outras 

técnicas; a presença de entamoeba foi registrada em 4,1% 

correspondendo a 15 pacientes, sendo  2,2% pela técnica Kato-

katz e 1,9% pela técnica Faust; a positividade de Isóspora Belli 

ocorreu em 9,7% sendo 10,2% pela técnica Kato-katz e 6,9% 

pela técnica Faust. Ressalta-se que nenhum paciente foi 
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positivo pelas técnicas: Coproplus, Hoffmann e Willis e que um 

único paciente foi positivo por duas técnicas.  

Destaca-se que apenas uma amostra teve positividade em mais 

de uma técnica, sendo positiva para Isospora belli nas técnicas 

de Faust e centrífugo-sedimentação. 

Comparando-se as técnicas de Kato-katz e Faust, não se 

observou diferença significativa entre os percentuais obtidos 

para Entamoeba spp., apesar do elevado percentual de 

concordância (95,5%).  

 

Tabela 1 - Frequência absoluta (n) e frequência relativa (%) 

de amostras fecais de indivíduos radicados na Região 

Met.ropolitana de Recife segundo o resultado dos exames 

parasitológicos para pesquisa de enteroprotozoários e 

Cryptosporidium spp. 

 

 Enteroprotozoários Cryptosporidi
um spp. 

Técnica 
Giardia 

sp. 

Entamoe

ba spp. 

Isospora 

belli 
  

 n  % n  % n  % n  % 

         

Kato-katz - - 8  2,2 10  2,8 - - 

Coproplus - - - - -  - - 

Hoffmann - - - - -  - - 

Willis - - - - -  - - 

Faust - - 7 1,9 25 6,9 - - 

Centrifugo-sedimentação em formol 

éter 7  1,9 - - 1* - 64  17,7 
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Negativo em todas as técnicas 

355  

98,

1 

347 
95,

9 
327 

90,

3 
298  82,3 

- Resultado negativo    *  Indivíduo já computado entre os positivos à técnica 

de Faust 

 

Para Isospora belli,  o percentual de positivos foi 

significativamente superior para a técnica de Faust, com 

concordância de 90,3% (Tabela 2).  No entanto, os valores 

de Kappa apresentaram-se  negativos, demonstrando 

concordância praticamente inexistente entre os dois 

exames tanto para  Entamoeba spp. como para I. belli 

(Tabela 2). Isto pode ter ocorrido pelo fato de serem poucas 

as amostras  positivas, e apenas uma delas ter sido positiva 

em mais de uma técnica (Tabela 2). 

Ribeiro (2011), diferente do observado no presente estudo, 

considerou um sistema tendo como conservante a formalina 

tamponada (Paratest ®), como a técnica com a melhor 

sensibilidade para det.ecção de cistos e oocistos de 

protozoários, incluindo Entamoeba spp., Isospora belli e Giardia 

lamblia).  

Corroborando com esta pesquisa Bica et. al. (2011) observaram 

que a prevalência das enteroparasitoses foi maior nas técnicas 

de concentração,  com 22,9% de positividade em uma 

amostragem de 131 indivíduos, obtendo maior positividade para 

Giardia spp.  e Entamoeba spp. 

Com resultados inferiores ao deste estudo Azevedo et al (2017) 

para a técnica de centrífugo-sedimentação em formol éter 

detectaram 12,8% dos casos positivos abrangendo os que 

apresentavam sintomas ou não, com desempenho inferior em 

relação à outra técnica testada. Melo et. al. (2016) obtiveram 
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50% de positividade utilizando principalmente as técnicas de 

Hoffman e Kato-katz encontrando protozoários como 

Entamoeba spp. 

 

Tabela 2 – Valores de Kappa e concordância observada 

dos resultados de exames coproparasitológicos para 

pesquisas de enteroprotozoários em amostras fecais de 

indivíduos radicados na Região Met.ropolitana de Recife 

                      TÉCNICA  

    

Enteroprotozpários 
Kato-Katz Faust 

Valor 

de P 

Concordância 

observada 
Kappa (IC a 95%) 

 n % n %  n  %  

TOTAL 3

6

2 

100,0 

3

6

2 

100,0     

Entamoeba spp. 

    

p(1) 

= 

1,0

00 

347  95,9 -0,02 (-0,03 a -0,01) 

Positivo 8 2,2 7 1,9     

Negativo 3

5

4 

97,8 3

5

5 

98,1 

    

Isospora belli 

    

p(1) 

= 

0,0

17* 

327  90,3 -0,04 (-0,06 a -0,02) 

Positivo 1

0 

2,8 2

5 

6,9 
    

Negativo 3

5

2 

97,2 3

3

7 

93,1 
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      (*) Diferença significativa a nível de 5,0%.     (1): Através do teste de McNemmar. 

 

Diferente dos dados obtidos neste trabalho, Gonçalves et. al. 

(2016) sugerem que as técnicas de sedimentação espontânea  

e o sistema Coproplus® apresentam uma eficiência no 

diagnóstico e são consideradas técnicas de fácil manuseio para 

a demanda laboratorial e apropriado para pesquisas em 

inquéritos populacionais. Nesta pesquisa, o Sistema Coproplus 

não obteve positividade para nenhum protozoário entérico, 

apesar de ser de fácil utilização. 

Em estudo conduzido por Zaust et. al. (2010), a técnica de Faust 

foi considerada mais eficaz para diagnóstico de protozoários 

entéricos obtendo na rotina laboratorial 60,5% de positividade.  

Este relato é semelhante ao deste estudo, observando-se 

melhor resultado para diagnóstico de I. belli na técnica de Faust. 

Diferente dos resultados encontrados neste trabalho, Rigo e 

Franco (2002), em pacientes de um hospital universitário da 

UNICAMP observaram 100% de sensibilidade e especificidade 

concluindo que o método de centrífugo-sedimentação em 

formol éter é o mais indicado para o diagnóstico de I. belli. 

Nos resultados obtidos não houve positividade para Giardia sp. 

na técnica de Faust, divergindo de Machado et. al. (2001), em 

Belém - PA com amostras fecais de crianças, que obtiveram 

positividade de 31,7% para Giardia sp. para esta técnica, 

apresentando altos índices de sensibilidade e especificidade, 

assim como Garcia et. al. (2016) que  a consideraram de ótima 

reprodutividade para o diagnóstico deste protozoário obtendo 

bons resultados. 

Avaliando o diagnóstico comparativo, Berne (2007) observou 

que a técnica de centrífugo-sedimentação foi eficiente no 

diagnóstico de Giardia sp. com 27,8% de positividade. Estes 
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dados são semelhantes ao desta pesquisa que só obteve 

positividade para Giardia sp. nesta técnica. 

A concordância observada e o indice kappa com intervalo de 

confiança entre as técnicas para entamoeba e isóspora Belli 

(Tabela 3) Para entamoeba o percentual da concordância 

observada entre Kato-katz e Faust foi 95,9% entretanto o valor 

kappa foi -0,02 indicando uma baixíssima concordância e o 

intervalo inclui o valor zero. Para Isospora Belli o percentual de 

concordância foi 90,3%, entretanto o valor do kappa foi negativo 

com intervalo que inclui o valor zero.   

 

Tabela 3 – Kappa e coincidência observada dos resultados do 

exame para enteroprotozoários quanto às técnicas utilizadas 

 

 Técnica    

Enteroprotozoário Kato-katz Faust 
Valor de 

p 
Coincidência 

observada 
Kappa (IC à 95%) 

 n % n %  n (%)  

        

TOTAL 362 100,0 362 
100,

0 
   

 
       

Entamoeba 
    

p(1) = 
1,000 

347 (95,9) -0,02 (-0,03 a -0,01) 

Positivo 8 2,2 7 1,9    

Negativo 354 97,8 355 98,1    

 
       

Isospora Belli 
    

p(1) = 
0,017* 

327 (90,3) -0,04 (-0,06 a -0,02) 

Positivo 10 2,8 25 6,9    

Negativo 352 97,2 337 93,1    

        

(*) Diferença significativa ao nível de 5,0%. 

(1): Através do teste de McNemmar. 
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Em um estudo realizado por Mendes et al (2005) foi 

observado que  as técnicas de coprotest®  foi inferior ao Kato-

Katz para detecção de enteroparasitos não sendo aconselhável 

utilizar como único método de concentração em uma rotina 

laboratorial, quando as cargas parasitárias são baixa. 

Corroborando com esta pesquisa o Kato-Katz também teve 

detecção inferior comparado a outras técnicas testadas no 

presente estudo.  

Ao testar apenas duas técnicas, Mendes et al (2005) 

observou a grande probabilidade de baixa carga parasitária por 

ter subestimado a prevalência destes parasitas. Neste estudo, 

também foi observada a necessidade de mais técnicas para 

diagnóstico de enteroparasitos. E ao utilizar apenas duas 

técnicas no diagnóstico percebeu a necessidade da utilização 

de outras ferramentas para detectar enteroparasitoses. 

A associação de técnicas, segundo Azevedo et al (2018) 

revela que as técnicas a serem implementadas na rotina 

laboratorial envolve diversos fatores e que associação dessas 

técnicas resulta em maior confiança no diagnóstico. A pesquisa 

realiza neste estudo entende que é importante uma associação 

maior de técnicas para que os resultados tenham maior 

confiabilidade. Além da confiaça, um fator importante é a 

frequência da positividade dos parasitos intestinais. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Diante dos resultados obtidos, apesar do melhor desempenho 

da técnica de Faust, especialmente para o diagnóstico de I.belli 

e dos elevados percentuais de concordância entre as técnicas 

de Kato-Katz e Faust, a concordância praticamente nula 

mediante os valores de Kappa obtidos, conclui-se, portanto, ser 
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necessário o uso de mais de uma técnica para diagnóstico de 

enteroprotozooses. 
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RESUMO: As doenças inflamatórias intestinais (DII) são 

caracterizadas por um distúrbio inflamatório crônico do trato 

gastrointestinal com uma fisiopatologia multifatorial. A total 

compreensão da patogênese das DII ainda está fora de alcance 

e, portanto, o tratamento está longe de ser o ideal. No entanto, 

componentes envolvidos na patogênese das DII, incluindo 

fatores ambientais, genéticos, microbianos e imunológicos, 

estão sendo continuamente investigados, contribuindo assim 

para o desenvolvimento de novos tratamentos. Neste trabalho, 

revisamos os aspectos da fisiopatologia, imunopatogênese e os 

tratamentos atuais da DII, com foco na doença de Crohn e colite 

ulcerativa, além de discutir os progressos recentes da pesquisa 

cientifica e apontar tendências emergentes para o manejo das 

DII. Evidências recentes demonstram um avanço na 
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compressão e principais diferenças na fisiopatogênese, 

sintomatologia e aspectos histológicos da doença e Crohn e 

colite ulcerativa. Do ponto de vista imunológico, a doença de 

Crohn é predominantemente mediada por um perfil Th1 e Th17, 

e, a colite ulcerativa, com um perfil Th2 atípico, resultando 

assim em um perfil de citocinas distinto. Estudos recentes 

propõem uma influência epigenética na patogênese das DII, 

bem como mostram as limitações das terapias convencionais e 

os recentes avanços obtidos com a terapia biológica. Por fim, 

elencamos a necessidade de abordagens alternativas à 

imunoterapia convencional por meio da utilização de bactérias 

lácticas recombinantes como vetores de plasmídeos de 

importância terapêutica.  

Palavras-chave: Doença de Crohn. Colite Ulcerativa. Bactérias 

lácticas recombinantes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O intestino ocupa e executa um papel central como 

fronteira do sistema imunológico inato e a manutenção do seu 

revestimento celular interno é fundamental como barreira que 

visa proteger o hospedeiro de patógenos nocivos, além de que, 

é neste microambiente que ocorrem as interações com os 

microrganismos comensais, antígenos de natureza bacteriana 

e alimentar (AHLUWALIA; MAGNUSSON; ÖHMAN, 2017; KIM; 

CHEON, 2017).  

O papel do ambiente intestinal na homeostase 

imunológica é essencial no contexto fisiológico, uma vez que a 

interação complexa de fatores genéticos, microbianos e 
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ambientais deflagram uma ativação sustentada das respostas 

imunes e não imunes da mucosa.  

Em uma situação saudável, a mucosa intestinal 

encontra-se em um estado de inflamação “controlada”, regulada 

por um repertório de células Th1, Th17, Th2, Th3, Th9 e Tregs 

(NEURATH, 2014; PARK et al., 2017). Em um outro extremo 

destacam-se as doenças inflamatórias intestinais (DII), que por 

sua vez, estão relacionadas a um desequilíbrio imunológico da 

mucosa intestinal, principalmente vinculado às células do 

sistema imune adaptativo, que respondem de forma 

inadequada a autoantígenos desencadeadores de condições 

inflamatórias crônicas. Neste contexto, as DII são consideradas 

um conjunto de distúrbios inflamatórios crônicos, idiopáticos, 

imunológicos e recidivantes do trato gastrointestinal (SOUZA; 

FIOCCHI, 2015).  

Clinicamente, as DII são caracterizadas por diarréia 

grave, sangramento, dor abdominal e desidratação, resultando 

no processo inflamatório subjacente (RANDHAWA et al., 2014).  

A doença de Crohn e a colite ulcerativa são tipos de DII que 

merecem destaque na pesquisa e na clínica, dado a sua 

prevalência na população mundial (DE MATTOS et al., 2015; 

FOERSCH; WALDNER; NEURATH, 2014). Os dados 

epidemiológicos do Brasil apontam uma incidência de 13,49 

para as DII, sendo 5,58 para a doença do Crohn e 8,00 para 

colite ulcerativa, para cada 100.000 indivíduos/ano 

(GASPARINI; SASSAKI; SAAD-HOSSNE, 2018). 

Uma visão holística decorrente de inúmeras evidências 

científicas sugere que as doenças inflamatórias intestinais 

resultam de uma reposta inflamatória inapropriada aos 

microrganismos intestinais de um hospedeiro geneticamente 
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suscetível, e que entre essa relação intima, os fatores 

ambientais atuam como engate para as cascatas celulares que 

conduzem a instalação da doença (FOERSCH; WALDNER; 

NEURATH, 2014). 

Neste sentindo, torna-se essencial a compreensão dos 

aspectos biológicos desde os aspectos imunológicos, 

fisiopatológicos e histopatológicos referentes a esse grupo de 

doenças, bem como entender os eventos mecanicistas recém 

descritos na literatura e suas respostas frente às terapias 

utilizadas na clínica e àquelas que vem sendo estudadas, 

mostrando-se promissoras. 

Diante do que foi exposto, o presente estudo teve como 

objetivo descrever os aspectos gerais das doenças 

inflamatórias intestinais, destacando os mecanismos 

imunológicos e fisiopatológicos, bem como as terapias atuais 

utilizadas na clínica, além de abordar tendências emergentes 

para o cenário terapêutico, como as abordagens utilizando 

bactérias lácticas recombinantes carreadoras de vetores 

imunomoduladores. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo caracteriza-se como um estudo de 

revisão integrativa da literatura, o qual reuniu trabalhos 

publicados nos últimos 5 anos, e assim, possibilitou a síntese 

do estado da arte sobre a temática proposta, tendo como 

pergunta condutora: Quais os conhecimentos atuais sobre as 

doenças inflamatórias intestinais? Após a formulação da 

pergunta condutora, procedeu-se a localização e avaliação 

crítica dos trabalhos na literatura científica disponível, seguida 
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pela coleta de dados, análise e apresentação e interpretação 

dos dados possibilitando assim, um aprimoramento e 

atualização da revisão. Foram utilizados apenas artigos 

científicos como acervo para a construção desta revisão. O 

levantamento dos trabalhos foi realizado por meio de pesquisas 

nas bases de dados internacionais PUBMED (Medical 

Published – service of the U.S. National Library of Medicine) e 

SciELO (Scientific Eletronic Library Online). Os descritores 

utilizados para a estratégia de busca foram: inflammatory bowel 

disease, physiopathology, crohn disease, ulcerative colitis, 

treatment, recombinant bactéria e Lactococcus lactis, seja no 

título, resumo ou corpo do texto. Os critérios de seleção foram: 

artigos em inglês com os textos completos disponíveis nas 

bases de dados supracitadas no período de 2014 a 2019.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

  Após leitura criteriosa dos artigos nas bases de dados 

indexados nos referidos bancos de dados, publicados nos 

últimos 5 anos, obedecendo ao período de publicação, sendo 

os mesmos selecionados de forma minuciosa e verificando a 

adequação aos critérios de inclusão e exclusão conforme a 

importância para responder ao tema proposto, realizou-se o 

fechamento catalográfico do material bibliográfico. 

 

FISIOPATOLOGIA 

 

  As doenças inflamatórias intestinais, do inglês 

inflammatory bowel diseases (IBD), são uma série de condições 

inflamatórias de natureza crônica no intestino delgado e no 
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colón, caracterizadas por fases alternadas de recidiva e 

remissão clínica (WALLACE et al., 2014). Além disso, 

atualmente, os mecanismos subjacentes ao desenvolvimento e 

fisiopatologia das DII não são totalmente compreendidos. No 

entanto, um grande número de evidências científicas apontam 

para um desiquilíbrio do sistema imune da mucosa contra 

microrganismos intestinais em indivíduos geneticamente 

suscetíveis, somados as interações ambientais (DE MATTOS 

et al., 2015; XU et al., 2014).  

 Além disso, a microbiota intestinal, importante para o 

desenvolvimento e a maturação do sistema imune, está 

associada à patogênese da doença, apoiada pela disbiose 

microbiana e a diversidade microbiana reduzida observada em 

pacientes com DII (NISHIDA et al., 2017). Adicionalmente, 

fatores ambientais parecem desempenhar um papel importante 

na patogênese geral das DII (SOUZA; FIOCCHI, 2015). Logo, 

ao invés de um único agente etiológico, as DII possuem vários 

agentes mantenedores do processo patológico.  

  A doença de Crohn e a colite ulcerativa são as principais 

formas de DII, sendo a primeira manifestada em todo o trato 

gastrointestinal (TGI), podendo afetar desde a boca ao ânus, 

mas frequentemente acomete o íleo, deixando zonas normais 

entre áreas lesionadas (lesões salteadas), além de 

comprometer a espessura completa da parede intestinal, 

conhecido como lesão transmural. Em contraste, a colite 

ulcerativa está limitada ao cólon, afetando somente a mucosa, 

de forma continua (ROHR et al., 2018). Ambas podem 

apresentar uma sintomatologia semelhante, desde dor 

abdominal, vômitos, diarreia, sangramento retal e perda de 

peso (Tabela 1), além de serem observadas manifestações 
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extra intestinais, incluindo artrite e manifestações cutâneas 

(PARK et al., 2017).  

  

PERMEABILIDADE INTESTINAL: IMPLICAÇÕES DA 

BARREIRA EPITELIAL E DA CAMADA DE MUCO NAS DII 

  

  O epitélio intestinal e a camada de muco que mantêm a 

segregação entre o lúmen intestinal e o sistema imunológico da 

mucosa representam a primeira barreira física e química 

encontrada pelas bactérias intestinais, patógenos e antígenos 

alimentares (MICHIELAN; D’INCÀ, 2015). A camada de células 

epiteliais intestinais é constituída de células com diferentes 

funções, incluindo enterócitos, células caliciformes, células 

neuroendrócrinas, células de Paneth, células M e células-tronco 

intestinais residentes. Este conjunto de células compõem 

estruturalmente as criptas e vilosidades, com um único 

revestimento celular colunar com uma junção estreita, e 

secretam muco contendo peptídeos antimicrobianos. São 

essas células que separam, fisicamente, os patógenos intra-

luminais da lâmina própria subepitelial (KIM; CHEON, 2017). 

 

Tabela 1. Caracteristicas da doença de Crohn e colite 

ulcerativa. 

Principais 
características 

Doença de Crohn Colite ulcerativa 

Local de origem 
Íleo terminal, envolve o cólon 

ascendente 
Reto, envolve cólon sigmoide 

e descendente 

Padrão de 
progressão 

Lesões descontínuas 
(salteadas) 

Lesões contínuas 

Achados 
histológicos 

Inflamação transmural; 
presença de granulomas 

Inflamação mucosa e 
submucosa 
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Perfil da 
resposta imune 
predominante 

Th1 e Th17 Th2 atípica 

Sintomas 

Dor abdominal; cólicas ou 
inchaço; anemia; febre; 

sangramento gastrointestinal; 
dor nas articulações; má 

absorção; náusea; vômitos e 
sangramento retal; diarreia 
persistente ou recorrente; 

úlceras estomacais; vômito; 
perda de peso 

Dor ou desconforto 
abdominal; anemia; diarreia 
com sangue; desidratação; 

fadiga; febre; dor nas 
articulações; perda de 
apetite; má absorção; 

sangramento retal; 
movimentos intestinais 

urgentes; ulceração; perda de 
peso 

Potenciais 
complicações 

Abcessos; anemia; artrite; 
febre; fístulas; estenose e 

alterações da pele 

Doenças hepáticas, 
hemorragia, megacólon 

tóxico 

Fonte: Adaptado de Park et al. (2017) e Rohr et al. (2018). 

 

  Defeitos e alterações na barreira mucosa resultam em 

aumento da permeabilidade intestinal e que tem sido observado 

em pacientes com DII. Evidências acumuladas sugerem que a 

apoptose epitelial aberrante e inflamação intestinal podem 

explicar a translocação anormal de bactérias comensais 

intestinais através da quebra da barreira epitelial e subsequente 

hiperativação das células imunes da mucosa para produzir 

condições inflamatórias patológicas. Uma alta frequência de 

apoptose da células epiteliais intestinais foi observada em 

tecidos de colón de pacientes com doença de Crohn (ZHOU et 

al., 2017). Além disso, a expressão defeituosa de peptídeos 

antimicrobianos e as alterações na expressão de proteínas 

juncionais como E-caderina, β-catenina e claudinas foram 

observadas em biópsias intestinais de pacientes com DII 

(AHLUWALIA et al., 2018). 

  Um outro componente, a camada de muco, importante 

na proteção da superfície epitelial externa, atua impedindo a 
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adesão de antígenos bacterianos e alimentares e a geração de 

respostas imunes exageradas. A camada de muco é constituída 

por mucinas glicosiladas secretadas pelas células caliciformes, 

bem como por peptídeos antimicrobianos produzidas pelas 

células de Paneth (KIM; CHEON, 2017). Neste sentindo, 

alterações na camada de muco, em função de alterações de 

seus constituintes, podem resultar na adesão desenfreada de 

microrganismos comensais e a modulação de reposta imune, 

resultando em inflamação. 

  A inflamação do colón (colite) é observada em 

camundongos que apresentam deficiência no gene MUC2, que 

codifica a MUC2, uma mucina importante da camada de muco. 

Além disso, biópsias do cólon de pacientes com colite ulcerativa 

mostraram níveis mais baixos de expressão da MUC2, 

evidenciando a importância deste componente na promoção da 

função da barreira epitelial, pois quando prejudicada, a 

aderência e permeabilidade microbiana através da camada de 

muco é aumentada, ocorrendo o contato direto com as células 

epiteliais e elicitação de respostas imunes. A modulação na 

produção as mucinas parece ser um mecanismo chave na 

patogênese da colite ulcerativa. A doença de Crohn, no entanto, 

está associada a uma expressão elevada das mucinas MUC2 e 

MUC3, levando a uma barreira mais espessa da camada de 

muco. Portanto, a possibilidade da comprometimento da 

camada de muco na patogênese da doença de Crohn não está 

compreendida (YADAV et al., 2016).  

RESPOSTA IMUNOLÓGICA 

  

  A resposta imune exacerbada, observada tanto na colite 

ulcerativa como na doença de Crohn, é um evento chave que 
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resulta no dano tecidual. O reconhecimento e a responsividade 

frente à microbiota comensal são fatores cruciais na condução 

da doença. Para tanto, a ativação de macrófagos e células 

dendríticas da lâmina própria estimula a reposta pró-

inflamatória pela secreção de citocinas como o fator de necrose 

tumoral – alfa (TNF-α), interferon-gama (IFN-γ), interleucina-1 

beta (IL-1β), IL-6, IL-8 e IL-18 (AHLUWALIA et al., 2018; 

CORRIDONI; ARSENEAU; COMINELLI, 2014).  

  As células mielóides inflamatórias produzem IL-12 e IL-

18 e influenciam o desenvolvimento da resposta Th1, enquanto 

a IL-17 promove o desenvolvimento da resposta Th17, sendo 

esta resposta predominantemente observada na doença de 

Crohn (CORRIDONI; ARSENEAU; COMINELLI, 2014; PARK et 

al., 2017). Entre as citocinas pró-inflamatórias, o TNF-α, 

secretado por várias populações de células imunes e estromais, 

tem sido alvo de inúmeras pesquisas que buscam compreender 

os eventos que resultam na cronicidade da inflamação. Essa 

citocina é considerada responsável por amplificar e manter a 

inflamação crônica nas DII, promovendo a transcrição de outras 

citocinas pró-inflamatórias e moléculas de adesão reguladoras 

positivas no endotélio, além de ativar a atividade fagocítica dos 

macrófagos (DE ZOETEN; FUSS, 2013).  

  Dados da literatura sugerem que a IL-6 participa dos 

sinais de sobrevivência das células T, mantendo a 

sobrevivência de linfócitos atuantes na inflamação. A IL-1β, 

uma outra citocina persistente nas DII, inicia inflamação do 

cólon recrutando granulócitos e ativando células linfoides inatas 

e linfócitos Th17, secretoras de IL-17A. Além disso, descobriu-

se que a IL-18, que também é membro da família IL-1 produzida 
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por macrófagos e células epiteliais, é regulada positivamente na 

doença de Crohn (PARK et al., 2017). 

  Na colite ulcerativa, há uma predominância da resposta 

Th2 atípica, caracterizada pela produção de TGF-β e IL-5 

(CORRIDONI; ARSENEAU; COMINELLI, 2014). 

Adicionalmente, uma produção aprimorada de IL-13 por 

populações invariáveis de células T natural-killer (NKTs) na 

lâmina própria demonstrou ser uma característica proeminente 

do intestino inflamado observado na colite ulcerativa (YADAV et 

al., 2016). A IL-13 pode contribuir para um estado de doença 

inflamatória por seu efeito negativo na função da barreira 

epitelial intestinal (AHLUWALIA et al., 2018). 

 

ASPECTOS MOLECULARES, GENÉTICOS E 

EPIGENÉTICOS NAS DII 

 

  Alterações na autofagia, reconhecimento e 

processamento de antígenos, regulação de eventos de 

sinalização celular já foram reportados como importantes 

fatores que contribuem para o surgimento de distúrbios 

inflamatórios em indivíduos suscetíveis (HU et al., 2015; 

MARCIN; MICHAEL, 2018).  

  A genética tem estado na linha de frente na tentativa de 

explicar a patogênese das DII, além de auxiliar a clínica a julgar 

o risco ao longo da vida de desenvolver a doença. Os fatores 

genéticos têm sido amplamente considerados como fatores de 

risco importantes para o surgimento das DII. Como já descrito 

anteriormente, a patogênese das DII é muito complexa, devido, 

em parte, a interação complexa entre o ambiente e os fatores 

genéticos. Com o avanço das tecnologias aplicadas a biologia 
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molecular e o advento dos Estudos de Associação Ampla do 

Genoma (GWAS), tornou-se possível decodificar lentamente 

essa complexidade vinculada à doença (ZHOU et al., 2017).  

  Os GWAS realizados nos últimos anos têm contribuído 

na identificação bem sucedida de genes que contribuem para a 

susceptibilidade à DII. Estes estudos identificaram 50 genes 

relacionados às DII, um número que continua crescendo 

anualmente a cada ano. O primeiro estudo a demonstrar um 

lócus específico de susceptibilidade às DII mostrou que uma 

mutação do tipo inserção no gene NOD2 (localizado no lócus 

IBD1) estava associada ao aumento da susceptibilidade ao 

desenvolvimento da doença de Crohn (ROHR et al., 2018).  

  Desde então, um crescente número de genes adicionais 

implicados nas DII foram identificados. Genes que codificam 

proteínas inflamatórias foram rastreados com GWAS, 

resultando na identificação de mutações envolvendo IL23R e 

seus mediadores de sinalização (JAK, STAT, IL12B) e genes 

codificadores de citocinas, como o TNFα. Além disso, genes 

associados à autofagia, incluindo IRGM e ATG16L1.180 e 

embriogênese intestinal, como NKX2.3180 e GLI1181, 

apresentam alterações e aumentam o risco de desenvolvimento 

de DII (LIU et al., 2015; ZHANG et al., 2014). 

  A atuação de fatores epigenéticos também parece 

exercer forte influência no desenvolvimento e regulação das DII 

(GERHARD; LUC; MICHAEL, 2018). No atual cenário, várias 

evidências científicas sugerem que mecanismos epigenéticos 

podem auxiliar na classificação e no diagnóstico de pacientes, 

melhorar a compreensão dos eventos mecanicistas das DII e, o 

mais importante, fornecer novos alvos terapêuticos. Estudos de 

metilação de DNA multigênico nas DII têm sido altamente 
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variáveis em termos dos genes observados. As vias 

imunológicas, tais como o NF-κB / Wnt (por exemplo PITX2 , 

RARB , ROR1 , FOXA2) (SADLER et al., 2016) e genes 

associadas a inflamação (por exemplo ITG1B2 , SAA1, IFITM1 

, ITGB2) (WHYTE et al., 2019) apresentam alterações 

epigenéticas importantes.  

  A interleucina-10 (IL-10), secretada pelas células CD4 + 

Th2, macrófagos e células dendríticas, é uma das principais 

citocinas anti-inflamatórias que atua modulando a resposta 

imune por suprimir as atividades efetoras das células Th1, 

Th17, NK e macrófagos, e a depleção de IL-10 em 

camundongos leva à colite (AHLUWALIA et al., 2018). Bai et al. 

(2016) observaram que a lisina acetiltransferase KAT2B ativa a 

transcrição de IL-10 por meio da acetilação do promotor e, que, 

curiosamente, o KAT2B é regulado negativamente de forma 

significativa na mucosa colônica inflamada de pacientes com 

doença de Crohn e colite ulcerativa, em comparação com 

controles saudáveis e mucosa não inflamada nos casos de DII. 

  Em suma, compreender os aspectos genéticos e 

epigenéticos que medeiam as DII tornou-se essencial na 

tentativa de buscar alvos terapêuticos mais precisos e seguros, 

bem como na descoberta de novos biomarcadores que otimize 

o prognóstico e diagnóstico.   

 

TRATAMENTOS DAS DII 

 

  O objetivo do tratamento das DII é reduzir a inflamação 

que desencadeia seus sinais e sintomas, uma vez que não há 

cura médica ou cirúrgica conhecida. O tratamento da doença 

envolve o uso medicamentos (anti-inflamatórios, 
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imunossupressores,  antibióticos e anticorpos monoclonais), 

suporte nutricional e cirurgias,  que podem reduzir 

significativamente os sintomas da doença e ajudar a manter a 

remissão a longo prazo e a redução dos riscos de complicações 

(ROHR et al., 2018). Aqui, discutiremos sobre as terapias 

baseadas em medicamentos, destacando os avanços obtidos 

na pesquisa e clínica que resultaram numa mudança 

significativa no curso da doença. 

  As terapias convencionais baseada em medicamentos 

anti-inflamatórios, são frequentemente o primeiro passo no 

tratamento da inflamação intestinal. Dentro desta classe estão 

os corticosteroides como prednisolona, metilprednisolona, 

budesonina, e aminosalicilatos, como mesalazina, balsalazida, 

olsalazina. Os aminossalicilatos são compostos anti-

inflamatórios contendo ácido-5-aminosalicilico (5-ASA) e 

possuem formulações orais e retais para tratar as DII.  A 

escolha direcionada pela área do cólon afetada (BRYANT; 

BRAIN; TRAVIS, 2015; ROHR et al., 2018). 

  Os medicamentos imunossupressores funcionam de 

várias maneiras para suprimir a resposta imune, principalmente 

por inibir a proliferação e a ativação dos linfócitos, responsável 

por liberar substâncias químicas indutoras de inflamação no 

revestimento intestinal, levando ao dano tecidual. Alguns 

exemplos de drogas imunossupressoras incluem azatioprina, 

mercaptopurina, ciclosporina e metotrexato (BRYANT; BRAIN; 

TRAVIS, 2015; OMAR et al., 2019).  

  Os antibióticos podem ser usados em conjunto com 

outros medicamentos ou quando a infecção é uma preocupação 

- em casos de doença de Crohn perianal, por exemplo. Os 

antibióticos prescritos com frequência incluem ciprofloxacina e 
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metronidazol. Para o tratamento da doença de Crohn luminal 

ativa, os antibióticos podem ter um efeito modesto na 

diminuição da atividade da doença e alcançar a remissão, 

sendo mais eficazes em pacientes com doença envolvendo o 

cólon  (NITZAN et al., 2016). 

  Embora a administração oral desses medicamentos 

possa ser eficaz para suprimir inflamação intestinal e induzir 

remissão sintomática, essa abordagem apresenta várias 

limitações quando administrada em altas doses, além de não 

reduzir a incidência de complicações a longo prazo (OMAR et 

al., 2019).  

  Neste sentido, nos últimos anos, com aumento na 

compreensão da imunopatogênese das DII, vários foram os 

avanços obtidos no tratamento. Tais avanços terapêuticos 

visam mecanismos moleculares importantes, alterando o 

percurso da doença e trazendo esperança aos indivíduos 

acometidos por DII (LEE; PARK; PARK, 2018). Esses 

tratamentos são pautados no uso de agentes biológicos, dentre 

estes, anticorpos monoclonais e inibidores, que possuem maior 

especificidade para vias moleculares envolvidas na patogênese 

das DII (AHLUWALIA et al., 2018; PARK et al., 2017).  

  A terapia biológica, baseada no uso de anticorpos 

monoclonais, possui como alvo citocinas pró-inflamatórias 

(TNF-α, por exemplo), moléculas de adesão e proteínas de 

sinalização intracelular (JAK) (LEE; PARK; PARK, 2018). Estes 

tratamentos estão intimamente relacionados a uma melhora 

significativa na redução da resposta inflamatória e melhora na 

cicatrização da mucosa. 

  Como já mencionado, a citocina TNF-α desempenha um 

papel importante na imunopatogênese das DII, onde a 
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produção de TNF solúvel e ligado à membrana é 

significativamente aumentada por macrófagos CD14+, 

fibroblastos e células T. Os anticorpos monoclonais que inibem 

esta citocina foram um dos primeiros tratamentos biológicos 

aprovados para o tratamento da colite ulcerativa e doença de 

Crohn. Neste grupo estão o Infliximabe, Adalimumabe e 

Certolizumabe, sendo este último aprovado para uso clínico 

apenas para doença de Crohn (SCHREINER; NEURATH; NG, 

2019). 

  Uma outra citocina importante na patogênese das DII é 

a IL-23 / Th17. Dados mais recentes demonstram que o sistema 

imunológico inato e o eixo IL-23 / Th17 são essenciais para a 

patogênese das DII. A ativação da IL-23, com suas 

subunidades p19 e p40, desencadeia a diferenciação de células 

T naive (virgens). As células Th17, que produzem IL-17A, IL-

17F e IL-21, atuam suprimindo a atividade reguladora das 

células T (DE ZOETEN; FUSS, 2013). Curiosamente, as células 

T positivas para IL-23R resistentes à apoptose se expandem 

em pacientes refratários a anti-TNF, sustentando a relevância 

dos antagonistas da IL-23 como agentes adequados para 

pacientes refratários a anti-TNF (SCHMITT et al., 2018). O 

Ustekinumabe, um anticorpo monoclonal que apresenta como 

alvo a IL-23, foi aprovado para o tratamento da doença de 

Crohn, tendo sido vinculado a uma melhora significativa do 

quadro clinico dos pacientes (SCHREINER; NEURATH; NG, 

2019). 

  No que tange aos inibidores de sinalização intracelular 

celular, os inibidores de JAK são pequenas moléculas que 

diferem de anticorpos ou outros agentes biológicos de várias 

maneiras, desde o fato de serem moléculas pequenas com 
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meia vida-curta, eficientes em baixa dose, baixa 

imunogenicidade e serem utilizados por via oral.  O Tofacitinibe, 

um fármaco desta classe, inibe a proteína de sinalização JAK1 

e o JAK3, bem como, em menor grau, o JAK2 e o TYK2. A 

dimerização JAK1 / JAK3 controla a sinalização das citocinas 

IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 e IL-21 (CLARK; FLANAGAN; 

TELLIEZ, 2014). Ao bloquear essas vias de sinalização, a troca 

da classe de células B e a diferenciação de células T e células 

NK podem ser suprimidas (NEURATH, 2017). Esse 

medicamento é utilizado no tratamento da colite ulcerativa, não 

apresentando efeito significativos sobre a doença de Crohn 

(SCHREINER; NEURATH; NG, 2019).  

  Uma outra abordagem explorada na terapia biológica é a 

inibição de moléculas de adesão no intuito de modular o tráfego 

celular. Basicamente, o mecanismo proposto é o de inibir a 

migração dos leucócitos, em especial os linfócitos e monócitos, 

para o sítio da inflamação através do bloqueio da interação 

entre integrinas e moléculas de adesão na interface leucócito-

endotélio vascular. As integrinas α4β7 na superfície dos 

leucócitos e a molécula de adesão celular da mucosa 

(MAdCAM) no endotélio vascular desempenham um papel 

central na migração de leucócitos intestinais e são importantes 

na patogênese das DII. Para inibir a inflamação local,  o 

anticorpo monoclonal Vedolizumabe atua bloqueando as 

integrinas α4β7, e atualmente é utilizado no tratamento da colite 

ulcerativa e da doença de Crohn (SCHREINER; NEURATH; 

NG, 2019). 

  Em suma, as terapias biológicas supracitadas 

revolucionaram o cenário geral no tratamento das DII. Contudo, 

algumas destas terapias apresentam limitações como os efeitos 
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sistêmicos, e consequentemente, modificação drástica os 

eventos imunes do corpo, pois muitas destas utilizam a via 

parenteral. Além disso, a adesão ao tratamento por parte do 

paciente tem sido negativamente relacionada a tais terapias, 

uma vez que é necessário intervenção hospitalar para sua 

aplicação. 

 

TENDÊNCIAS EMERGENTES 

 

Bactérias recombinantes: uma estratégia promissora 

 

  Como mencionado anteriormente, as terapias baseadas 

em anticorpos monoclonais tornaram-se populares no 

tratamento de colite ulcerativa e doença de Crohn em seres 

humanos. Contudo, os efeitos terapêuticos têm sido avaliados, 

dado que a imunoterapia convencional requer uma exposição 

sistêmica e, consequentemente, efeitos colaterais drásticos 

(LICHTENSTEIN et al., 2015). 

  Neste sentindo, evidências recentes têm demonstrado a 

possibilidade de estimular a mucosa intestinal com uma 

abordagem mais local e específica, a partir da utilização de 

bactérias recombinantes. A espécie Lactococcus lactis, em 

especial, tem sido alvo de intensa pesquisa e reportada como 

um excelente candidato na pesquisa experimental para 

carregar vetores de expressão codificantes para proteínas 

imunomoduladoras, visando uma alternativa interessante para 

o tratamento das DII. Assim, estratégias baseadas na entrega 

direcionada a mucosa por microrganismos podem superar esse 

obstáculo produzindo a proteína de interesse diretamente no 

intestino (COOK; GYSEMANS; MATHIEU, 2018). 
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  Diante da possibilidade da manipulação genética de L. 

lactis, a administração oral de cepas recombinantes se mostra 

interessante no tratamento das DII e outro fato é que a 

possibilidade de codificação da informação contida na ORF de 

interesse pela célula eucariótica torna ainda mais viável a 

obtenção de boas respostas terapêuticas. Além desse fato, uma 

nova cepa invasiva de L. lactis que expressa a proteína de 

ligação a fibronectina A (FnBPA) de Staphylococcus aureaus foi 

desenvolvida. A presença desta proteína em L. lactis otimiza 

sua adesão ao tecido intestinal e sua subsequente entrada em 

células não fagocíticas (ZURITA-TURK et al., 2014).  

  Portanto, as linhagens MG1363 de L. lactis expressando 

FnBPA se mostram interessantes e compatíveis com a ideia de 

otimizar a entrega proteína de interesse diretamente no 

intestino e reduzir os efeitos colaterais vinculados à terapia 

sistêmica. Adicionalmente, tais cepas recombinantes com 

fenótipo invasivo são carreadoras do plasmídeo pValac que 

carregam a informação para codificar proteínas de interesse 

terapêutico (SOUZA et al., 2016). Em um modelo de DII 

experimental induzida por DSS (Dextran Sulfate Sodium), 

observou-se melhora significativa dos animais que foram 

tratados via gavagem com cepas de L. lactis portadora do vetor 

de expressão codificante para o fragmento scFv do anticorpo 

monoclonal Infliximabe, um anti-TNF-α. Os parâmetros 

macroscópicos, histológicos, bem como a inflamação avaliada 

pelos níveis séricos de citocinas e expressão gênica mostraram 

o efeito terapêutico desta cepa recombinante (CHIABAI et al., 

2019).  

  Além disso, L. lactis vem sendo utilizado, na pesquisa 

com DII, como carreadora do plasmídeo pValac codificante para 
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citocinas anti-inflamatórias, como IL-10 e Il-4, e tal estratégia 

tem trazido excelentes resultados terapêuticos em modelos 

experimentais de inflamação intestinal (SOUZA et al., 2016; 

ZURITA-TURK et al., 2014).  

  Neste sentido, a entrega direcionada a mucosa de 

produtos farmacêuticos utilizando a via de administração oral 

pode melhorar a qualidade de vida do paciente. Um outro ponto 

a ser destacado é que essa via de administração oferece 

vantagens importantes sobre a administração sistêmica, como 

a redução dos efeitos adversos, pois as moléculas são 

administradas localmente e têm a capacidade de estimular as 

repostas imunes do tecido linfoide associado à mucosa (do 

inglês, Gut-associated lymphoid tissue - GALT) (CARVALHO et 

al., 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

 Em síntese, muito se avançou na compreensão das vias 

moleculares e imunes que medeiam a patogênese das DII, bem 

como vem sendo ampliado o conhecimento acerca dos fatores 

de risco, sejam genéticos e epigenéticos.  

 Os avanços obtidos nos últimos anos foram essenciais 

para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas, 

principalmente as terapias biológicas, que em sua grande 

maioria são pautadas no uso de anticorpos monoclonais, tem 

mudado o cenário clínico da doença nos últimos anos, 

induzindo a cicatrização do intestino e remissão clínica em 

alguns grupos de pacientes. Essas abordagens são 

direcionadas para inibir citocinas pró-inflamatórias que são 

importantes na sustentação da inflamação. Contudo, alguns 



DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS: ASPECTOS BIOLÓGICOS, 

TRATAMENTOS ATUAIS E EMERGENTES BASEADAS NO USO DE 

BACTÉRIAS LÁCTICAS RECOMBINANTES 

202 
 

pacientes apresentam ausência de resposta a tais terapias e 

outros respondem negativamente com efeitos colaterais 

drásticos. 

 Diante deste cenário, recentemente, abordagens 

baseadas no uso de bactérias lácticas recombinantes, em 

especial a espécie Lactococcus lactis, tem sido alvo em 

diversas pesquisas com objetivo de utilizá-las como veículos 

para entrega local, ou seja, no intestino, de proteínas de 

interesse terapêutico, como citocinas anti-inflamatórias e 

fragmentos de anticorpos monoclonais, com o objetivo de inibir 

a inflamação e dano tecidual observado nas DII. 

 O cenário ainda é desafiador, contudo, os avanços estão 

sendo promissores na compreensão das DII, o que reflete 

diretamente na elaboração de novas estratégias de tratamento, 

trazendo esperança aos pacientes acometidos por tais 

desordens patológicas. 
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RESUMO: É indispensável a educação nutricional nas escolas 
para promover hábitos saudáveis como o consumo do pescado. 
O pescado é um alimento nutritivo devido a quantidade de 
proteínas e vitaminas, além do importante ômega-3. O presente 
trabalho delineou-se na importância da promoção da educação 
alimentar, incentivando o consumo de pescado por escolares, 
a fim de estimular e proporcionar a valorização do pescado para 
promoção da saúde. Foram realizadas atividades voltadas à 
educação nutricional, tendo como base metodologias 
transmitindo de forma dinâmica os benefícios do pescado, em 
uma turma do 2º ano do ensino médio de uma escola na cidade 
de Picuí-PB. Ocorreram atividades como aulas expositivas, 
palestras, construção de pirâmides alimentares e degustação 
de produtos à base de pescado. As atividades realizadas 
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proporcionaram o aprendizado quanto à importância do 
pescado na alimentação e foram consideradas como meio 
facilitador e eficiente para a absorção dos assuntos abordados 
promovendo uma maior interação entre os alunos nas 
discussões das atividades. Dentre alguns resultados pode-se 
destacar que antes do projeto 84,3% dos alunos comiam peixes 
ou derivados, ao final do projeto observou-se uma elevação 
para 96,6%. Concluiu-se que as ações educativas de incentivo 
ao consumo de pescado obtiveram êxito, uma vez que 
contribuíram para que os alunos tivessem conhecimento sobre 
a importância da inclusão do pescado na alimentação escolar.  
Palavras-chave: Alimentação saudável, Pescado, Prática 
alimentar. 
 

INTRODUÇÃO  

 

O pescado é considerado um alimento com um alto valor 

nutricional, destacando-se por ser uma exelente fonte de 

vitaminas e minerais, como fósforo e o cálcio (FORNARI et al., 

2016). Estudos demonstram que a inserção do pescado na 

alimentação exerce diversos benefícios como a redução dos 

níveis de triglicerídeos, pressão sanguínea, prevenção do 

câncer (mama e próstata) e redução do risco de doenças 

inflamatórias (MACIEL et al., 2015).  

A alimentação saudável é um fator determinante na 

promoção da saúde e traduz as condições de vida de cada 

indivíduo. Uma alimentação adequada é aquela que contempla 

todas as exigências biológicas que o corpo necessita e que são 

essenciais para o bom funcionamento do organismo (LAROCA, 

2016).  
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A adoção de práticas e hábitos alimentares saudáveis 

inicia-se na escola. A mesma envolve diferentes aspectos e 

valores e está ligada à escolhas e preferências alimentares da 

família e às condições que favorecem ou não o consumo de 

determinados alimentos.  

A escola tem um papel de destaque na promoção e 

estímulos de hábitos alimentares corretos. Em conjunto com a 

gestão escolar, os professores e os demais profissionais da 

educação devem buscar desenvolver práticas metodológicas 

estratégicas que visem conscientizar e formar hábitos 

alimentares saudáveis nos escolares (ALMEIDA, 2014).  

A alimentação oferecida nas escolas é de suma 

importância para o desenvolvimento do aluno, auxiliando-o em 

todos os aspectos: físico-motor, intelectual, afetivo-emocional, 

econômico e social. Guimarães (2015), salienta que a escola é 

determinante na construção da personalidade dos 

adolescentes, estimulando hábitos e atitudes que podem 

permanecer durante a fase adulta. O mesmo autor ainda 

complementa que uma opção viável e de grande potencial é a 

inclusão do pescado na merenda escolar.  

Desta forma, o presente trabalho justificou-se como 

forma de engrandecer a importância do consumo de peixe, bem 

como sua incorporação na dieta no dia a dia na merenda 

escolar como uma fonte de alimento saudável rico em 

proteínas, através do desenvolvimento de atividades que 

sensibilizaram os alunos e a comunidade escolar, 

disseminando ideias, mudanças atitudinais das práticas 

alimentares e a construção de hábitos saudáveis. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O projeto foi realizado com 32 alunos do 2º ano do ensino 

médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Felipe Tiago Gomes, Picuí – PB, no período de maio a 

dezembro de 2018. Foi iniciado com a aplicação de um 

questionário de caráter quali-quantitativo para avaliar os 

conhecimentos prévios dos alunos.  

Para a realização da pesquisa todos os alunos que 

participaram estavam autorizados por pais ou responsáveis 

perante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

Durante o projeto foram desenvolvidas práticas 

educativas de incentivo ao consumo de peixe com os discentes, 

enfatizando a importância do peixe para uma alimentação 

saudável, através de metodologias dinâmicas utilizando o lúdico 

com enfoque em Educação e Saúde, tornando o aprendizado 

mais dinâmico e atrativo.  

Foram realizadas as seguintes atividades: aplicação de 

questionários pré-avaliativos, aula expositiva sobre a 

importância da alimentação saudável, palestras com 

graduandas do curso de Nutrição da UFCG (com destaque no 

uso do peixe como alimento saudável), apresentação de 

trabalhos pelos alunos alvos do projeto, produção de pirâmides 

alimentares (segundo o conhecimento prévio dos alunos), 

utilização de brinquedos em forma de alimento (no intuito de 

despertar um olhar crítico sobre a temática), degustação de 

pratos feitos com ingredientes à base de pescado, produção de 

maquetes, gincana em sala de aula e por fim, uma nova 
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aplicação de questionários para avaliar o desempenho depois 

das atividades realizadas com os alunos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Acerca dos questionários aplicados na primeira etapa do 

projeto para fins de mensurar o conhecimento já adquirido pelos 

alunos sobre o tema, e com isso traçar uma melhor abordagem 

na realização das atividades, pode-se observar na Tabela 1, os 

dados obtidos com a aplicação dos mesmos. 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Respostas obtidas através da aplicação do 

questionário prévio. 

Questões  % Resposta 

Sobre o consumo de 

pescado pelos alunos 

84 Sim 

15,6 Não 

Qual a frequência de 

consumo de pescado pelos 

alunos 

0 Mais de uma vez por semana 

9,4 1 vez por semana 

6,2 1 vez a cada 15 dias 

25 1 vez por mês 

50 Raramente 

9,4 Não responderam 

Local de compra do 

pescado 

0 Restaurante 

71,8 Supermercado 
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9,4 Peixaria 

15,6 Feira 

3,2 Não responderam 

Forma de apresentação do 

pescado 

28,1 Inteiro 

18,7 Limpo 

31,2 Filé 

3,1 Postas 

18,7 Congelado 

Qual a forma mais aceita 

para a inclusão do pescado 

na alimentação escolar 

 

100 Frito 

75 Assado ao forno 

28,1 Grelhado 

6,2 Ensopado 

40,6 Ao molho 

18,5 Picadinho 

40,6 Ao leite de coco 

                                       Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

Pode-se observar de acordo com a pergunta se eles 

comiam peixe, que 84,4% dos alunos entrevistados afirmaram 

que comem peixes, já 15,6% dos alunos responderam que não.  

O Brasil apresenta um dos menores índices de consumo 

de pescado quando comparado principalmente com países 

asiáticos, mesmo com o grande potencial que possui para a 

produção do mesmo. Segundo dados do IBGE (2016), o 

brasileiro consome em média 9,5 kg de peixe por ano, diante de 

uma média mundial de mais de 20 kg/habitante/ano. A 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação, por sua vez, recomenda o consumo de 12 
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kg/hab/ano; no Brasil a média em 2014 foi de 10,6 

kg/habitante/ano (MPA, 2015).  

Perguntado sobre a frequência na qual os alunos comem 

peixe ou algum derivado em suas residências ou em outros 

locais, foi observado com maior percentual que raramente 50% 

dos entrevistados comem peixe, 25% disseram que comem 

pelo menos uma vez por mês, 9,4% deles falaram que comem 

ao menos uma vez por semana e 6,2% comem a cada 15 dias 

(Tabela 1).  

Segundo BRABO et. al (2016) a produção mundial de 

pescado tem crescido a uma taxa média anual de 3,2% nos 

últimos 50 anos, superando o incremento populacional do 

mesmo período em 1,6%. Neste contexto, o consumo per capita 

aparente de pescado passou de 9,9 kg por ano na década de 

1960 para 19,2 kg por ano em 2012. Este cenário foi propiciado 

por diversos fatores, como crescimento demográfico, aumento 

da renda do consumidor e da urbanização, surgimento de 

canais de distribuição mais eficientes e principalmente pela 

significativa expansão da aquicultura (FAO, 2014). 

Embora os benefícios do pescado estejam bem 

estabelecidos e o Brasil possuindo vantagens potenciais na 

produção e no fornecimento deste alimento (PLANELLO et al., 

2016), somente em 2015 o Brasil superou a média de consumo 

de pescado recomendada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), quando alcançou a média de 14,4 kg/hab/ano (BRASIL, 

2017).  

Mesmo o Brasil estando entre os países com maior 

potencial para a aquicultura e possuir uma boa disponibilidade 

hídrica e clima favorável, a produção e consumo aquícola 

nacional ainda apresenta números desfavoráveis quando 
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comparado a dos maiores produtores mundiais, como a China, 

a Índia, o Vietnã e a Indonésia (FAO, 2016). Vários fatores 

contribuem para esse baixo consumo, entre eles a deficiente 

qualidade do pescado, baixo rendimento e falta de incentivo 

para os produtores (MACIEL et al., 2015). Guimarães (2015), 

em seu trabalho retrata que um dos motivos pelo baixo 

consumo é o preço elevado e a falta do hábito de terem 

refeições à base do pescado.  

Ao questionarmos sobre o local onde as famílias 

compravam o peixe, 23 alunos (71,8%), responderam que o 

pescado era comprado nos supermercados, 3 alunos (9,4%) e 

5 alunos (15,6%) respectivamente, compram seus peixes na 

peixaria e na feira.  

Já ao perguntarmos qual a forma que o peixe se 

encontrava ao ser comprado 28,1% afirmaram comprar o peixe 

inteiro, 18,7% compram o peixe limpo ou tratado sem as 

vísceras, 31,2% compram apenas o filé do peixe, uma pequena 

parte, 3,1% afirmaram comprar o peixe em postas, já 18,7% 

compram o peixe congelado.  

De maneira geral, a produção aquícola do Brasil ainda é 

discreta frente à países da Europa e da América Latina que 

produzem cerca de 700 mil toneladas/ano,o que reflete no 

hábito de baixo consumo de peixes pela população (FAO, 

2014). O peixe hoje comercializado no Brasil, tanto oriundo da 

pesca quanto da aquicultura, concentra-se em mercados, 

feiras-livres e restaurantes, sendo ofertado de várias maneiras: 

cortado em postas, em filé, inteiro ou pré processado, fresco ou 

congelado. Mesmo com um custo final um pouco elevado, a 

facilidade do preparo e a presença de tabus alimentares, o 
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pescado pode ser encontrado em qualquer região, assim 

podendo ser consumido em qualquer época do ano.  

Os resultados obtidos sobre a forma como o peixe se 

encontra para ser vendido, depende do local onde o mesmo é 

comprado, pois é observado que muitos compram os peixes em 

supermercados, e que isso de tal forma está relacionado com a 

forma de adesão do pescado, pois estes locais apresentam 

uma variedade de marcas e os produtos são expostos 

congelados e em forma de filé de pescado.  

Para compreendermos qual a melhor forma de aceitação 

do pescado quando inserido na alimentação escolar, os alunos, 

puderam marcar mais de uma alternativa. Todos responderam 

que preferem que ele seja inserido frito na merenda escolar, 

75% dos alunos também desejam que o pescado seja inserido 

se for assado ao forno, 28,1% preferem que o peixe seja 

grelhado, nenhum dos alunos pensaram na possibilidade do 

peixe ser cru (forma de sushi), 6,2% acham que o peixe pode 

ser ensopado, 40,6% disseram que o peixe poderia ser ao 

molho, 18,5% falaram que poderia ser em forma de picadinho, 

e já 40,6% disseram que o pescado poderia ser preparado ao 

leite de côco (Tabela 1).  

Para complementação das atividades foram elaboradas 

pirâmides alimentares com o auxílio de brinquedos em formato 

de alimentos, montadas de acordo com o conhecimento prévio 

dos estudantes (Figura 1), e também a degustação de 

alimentos derivados do pescado (Figura 2), fundamentais para 

o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 
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Figura 1. Produção de pirâmides alimentares de acordo com 

conhecimento prévio dos alunos. 

  
             Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Figura 2. Degustação de alimentos derivados do pescado. 

 
              Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

Na última etapa do projeto foi aplicado um questionário 

pós avaliativo, obteve-se como resultados no quesito sobre a 

satisfação da inclusão do pescado na alimentação escolar que 
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93,7% afirmaram estarem satisfeitos com o pescado na 

alimentação (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Dados obtidos na etapa avaliação do projeto. 

Questões  % Respostas 

Satisfação ao adicionar o 

pescado na alimentação 

escolar 

93,7 Sim 

6,3 Não 

Se recomendaria o 

pescado para a 

alimentação escolar 

96,8 Sim 

3,2 Não 

                     Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Ao serem questionados se eles recomendariam o 

pescado para ser um alimento oferecido na merenda de sua 

escola e das demais, 96,8% dos alunos recomendariam o 

pescado para a alimentação escolar (Tabela 2).  

Por meio da realização de atividades que trabalhem a 

educação nutricional podemos promover práticas alimentares 

saudáveis, garantindo o Direito Humano a Alimentação 

Adequada (DHAA), tendo em vista a consolidação de uma 

alimentação adequada e equilibrada, por isso a importância de 

implantá-la no âmbito escolar (BRASIL, 2015). Neste contexto, 

a educação nutricional tem eficácia não somente para o 

consumo do pescado, mas também no incentivo à alimentação 

saudável como um todo, e em todas as faixas etárias.  

Metodologias através de intervenções educativas com 

alimentação escolar, fornecem elementos suficientes para a 

execução e efetivação de estudos no cenário escolar para 
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promoção de novos estilos de vida, na mudança alimentar e 

promoção à saúde. A importância da educação nutricional como 

instrumento facilitador no ambiente escolar para crianças e 

adolescentes, requer mais iniciativa e ação de políticas públicas 

para contribuir na mudança de velhos hábitos alimentares, 

aumentando o poder de escolha correta de determinados 

alimentos importantes.  

Observou-se desde o início do projeto até a sua 

finalização que houve um aumento da adesão do alunado 

quanto à aceitação do pescado como um alimento em sua 

mesa, com uma quase totalidade dos alunos introduzindo o 

pescado em sua alimentação cotidiana no final do projeto 

(Figura 3). 

 

Figura 3. Aceitação do pescado durante o periodo inicial 

e final do projeto. 

 
                              Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O governo federal desde 2002, já buscava inserir o 

pescado na alimentação dos alunos da rede pública de todo 
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território brasileiro, como afirma o artigo 113, inciso I e parágrafo 

1° do regimento interno da Câmara dos Deputados.  

Este documento sugere a implantação do peixe na 

merenda escolar da rede pública do país, mas somente a partir 

de 2006, foi exigida a presença do nutricionista como 

Responsável Técnico pelo Programa, bem como do quadro 

técnico composto por esses profissionais, o que permitiu uma 

melhoria significativa na qualidade do PNAE quanto ao alcance 

de seu objetivo (PNAE, 2015).  

Porém de acordo com o Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA), dos 5.565 municípios do país apenas 1,5 mil 

ofertam peixe na merenda dos alunos, o que demonstra um 

percentual de apenas 26,9%, um número considerado baixo. 

Dados estes obtidos do levantamento realizado pelo MPA 

juntamente com o FNDE, sobre consumo de peixe nas escolas 

públicas (MPA, 2013).  

Observou-se ao término do projeto que os alunos tiveram 

uma boa aceitação quanto à introdução do peixe na dieta. É fato 

que o pescado deve estar presente na dieta do consumidor, 

mas o mesmo produto pode ser observado sob diferentes 

perspectivas, variando de região a região ou de cultura a cultura 

e, pensando nesse contexto a presente pesquisa propôs uma 

questão com relação ao acesso ao produto “peixe” conforme a 

visão do consumidor.  

Durante as discussões em classe, observou-se que 

ainda o valor proteico da carne de pescado era pouco 

conhecida, como também ser uma carne de preço um pouco 

mais elevado, uma “carne cara”. Todos afirmaram no término 

do projeto ser uma carne de boa qualidade para a saúde 
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humana, nutritiva e de preço flexível no mercado, tendo em 

vista as propriedades nutricionais do mesmo.  

É fato que o consumo de peixe vem ganhando a mesa 

do consumidor e, dentre as questões abordadas, o consumo é 

maior em certas datas comemorativas como a Páscoa. Diante 

da apuração e interpretações dos dados é evidente que tal 

atividade é vista sob diferentes olhares entre os estudantes e 

consumidores, porém a atividade piscícola vem ganhando seu 

lugar de destaque no mercado e na mesa do consumidor. As 

quantidades de peixes consumíveis nos mares do mundo 

reduziu, se comparado a 50 anos atrás e, um dos principais 

fatores para essa ocorrência é a pesca extrativa desordenada, 

a sobrepesca. Diante desse contexto, cada vez mais, novas 

tecnologias e métodos vêm se destacando na criação de 

peixes.  

De acordo com a Food and Agriculture Organization of 

the United Nations (FAO, 2016), até meados de 2030 será 

necessário um acréscimo de 37 milhões de toneladas de peixe 

por ano para que assim possa se manter o consumo de peixes 

em níveis atuais, tal fato está interligado a uma população 

mundial em expansão. Por fim, dentro de uma perspectiva 

abrangente, a piscicultura ainda tem muito a crescer, tanto 

enquanto atividade comercial, como na quebra de tabus acerca 

do consumo de peixes. Sendo assim, a divulgação da utilização 

de peixe na alimentação humana proporcionando melhores 

condições de vida, se faz necessário.  
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CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho permitiu identificar alguns reflexos 

da implantação de um programa de práticas educativas de 

incentivo ao consumo de peixe no comportamento alimentar de 

alunos da segunda série do ensino médios de uma escola da 

rede pública estadual da cidade de Picuí (PB) e analisar o papel 

da escola naquele contexto. 

Como considerações sobre a pesquisa pode-se afirmar 

que a discussão sobre o papel da educação alimentar na escola 

é urgente e que ações educativas podem ser implantadas nos 

espaços escolares, visando à formação de conceitos e às 

mudanças de comportamentos 

 Mediante todo o período de atividades realizadas pode-

se perceber que o tema em questão é de suma importância para 

ser trabalhado na escola, pois a mesma é um espaço social 

onde as pessoas passam grande parte do seu tempo, 

convivem, aprendem e trabalham, portanto torna-se um 

ambiente favorável para o desenvolvimento de ações para a 

promoção da saúde através do estímulo à formação de hábitos 

saudáveis ou correção de desvios no que diz respeito à 

alimentação, assim como a prática de atividades físicas.  

No que diz respeito ao conhecimento dos alunos sobre 

alimentação, comportamento alimentar e consumo de pescado, 

observou-se que as noções que eles trazem para a escola são 

construídas na família e influenciadas por amigos e pelos meios 

de comunicação, sendo que nem sempre essas noções 

representam os conhecimentos ou estabelecem 

comportamentos alimentares saudáveis. 
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Sobre a educação alimentar na escola, defende-se que 

ela deve fazer parte do projeto pedagógico da instituição, sendo 

necessário investimento nesta área, como por exemplo, 

produção de materiais didáticos sobre o tema. Também é 

fundamental que se defina o papel das cantinas dentro das 

escolas. Mais do que locais de venda de alimentos, esses 

estabelecimentos podem ser espaços de educação nutricional. 

Em relação a mudanças de habito alimentar analisadas 

após a intervenção, foram observadas algumas alterações 

positivas como, por exemplo, aumento do número de alunos 

que inseriam pescado na sua alimentação. É importante 

destacar, que a educação é um processo, fruto de uma 

construção contínua e, dessa forma, acredita-se que a prática 

constante de hábitos alimentares saudáveis pode ser 

estabelecida a partir de uma educação alimentar permanente 

dentro da escola 

Destaca-se que, tão importante quanto avaliar o antes e 

o depois do projeto de intervenção, é debater o potencial do 

espaço escolar como um ambiente para o aprendizado de 

hábitos saudáveis através da inserção de uma diversidade 

alimentar como o pescado. 

Podemos concluir que a escola é um local privilegiado 

para se educar para a aquisição de hábitos alimentares 

saudáveis e também para a prática da alimentação correta, pois 

a mesma é um espaço social onde as pessoas passam grande 

parte do seu tempo, convivem, aprendem e trabalham, portanto 

torna-se um ambiente favorável para o desenvolvimento de 

ações para a promoção da saúde através do estímulo à 

formação de hábitos saudáveis 



O PEIXE VAI À ESCOLA: A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO ALIMENTAR 

ATRAVÉS DE PRÁTICAS EDUCATIVAS DE INCENTIVO AO CONSUMO DE 

PEIXE POR ALUNOS EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-

PB 

222 
 

O projeto beneficiou tanto os discentes envolvidos 

quanto a comunidade escolar, demonstrando que a extensão 

possibilita uma articulação entre a comunidade escolar, 

sociedade e a Universidade na qual estão inseridas, 

promovendo uma enriquecedora troca de conhecimentos e 

experiências.  
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RESUMO: A Leishamaniose é uma doença infecciosa não 
contagiosa, negligenciada e endêmica em diversos países. 
Quando não tratada, apresenta altos índices de mortalidade, 
por isso é considerada uma das mais importantes doenças 
zoonóticas transmitidas por vetores. Existem três principais 
formas clínicas para esta doença: a leishmaniose cutânea, 
muco-cutânea e visceral. No Brasil, os principais vetores são do 
gênero Lutzomyia longipalpis e Lutzomyia cruzi, popularmente 
conhecidos por mosquito-palha ou mosquito-pólvora. O cão 
desempenha importante função na manutenção e transmissão 
da infecção. A leishmaniose visceral é considerada a forma 
mais grave da doença, e em 95% dos casos pode levar a óbito 
caso não seja tratada, principalmente em crianças, idosos e 
imunodeprimidos, por isso, a prevenção, diagnóstico e 
tratamento precoces devem ser priorizados no intuito de reduzir 
a prevalência da doença, além de previnir a incapacidade e a 
morte. O diagnóstico da doença baseia-se em exames 
parasitológicos e/ou sorológicos, sendo a microscopia o teste 
padrão ouro para diagnóstico da doença. Órgãos ricos em 
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células do sistema fagocítico mononuclear (SFM) como o baço, 
fígado, e linfonodo são os mais acometidos pela Leishmania 
infantum. Mas por se tratar de uma doença sistêmica, a 
identificação de órgãos envolvidos e lesões decorrentes da 
disseminação do parasito pelo organismo partindo da pele, via 
fagócitos mononucleares, podem ser encontradas através da 
histopatologia. 
Palavras-chave: Leishmaniose Visceral. Histopatologia. Cão. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As leishmanioses constituem um grupo de doenças 

infecciosas não contagiosas causadas por protozoários 

pertencentes ao reino Protista, classe Kinetoplastea, ordem 

Trypanosomatida, família Trypanosomatidae, e gênero 

Leishmania, com 53 espécies descritas até o momento, das 

quais 31 são conhecidas por infectar mamíferos e destas, 20 

espécies infectam seres humanos (YOUSSEF et al., 2019; 

AKHOUDI et al., 2016).  

 A leishmaniose é endêmica em 98 países, onde mais de 

350 milhões de pessoas estão em risco de transmissão. Estima-

se que a cada ano, ocorram de 700.000 a um milhão de novos 

casos e entre 26.000 a 65.000 mortes, sendo considerada uma 

das mais importantes doenças zoonóticas transmitidas por 

vetores, com alta taxa de mortalidade em humanos se não 

tratada. São consideradas doenças negligenciadas, e afeta 

milhões de pessoas ao redor do mundo, sobretudo indivíduos 

carentes e que residem em países em desenvolvimento como 

o Brasil, onde as condições de moradia são precárias e há 

deficiência de saneamento básico, contribuindo para o 

desenvolvimento de locais de criação e descanso de vetores, 
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aumentando o acesso à população humano. (OPS, 2019; OMS, 

2019; ASFARAM et al., 2017; DE BRITO et al., 2015). 

Os vetores responsáveis pela transmissão dos 

protozoários são insetos dípteros infectados, pertencentes à 

família   Psychodidae   e   subfamília   Phlebotominae, os 

flebotomíneos dos gêneros Phlebotomus e Lutzomyia, 

encontrados   em   regiões   tropicais, especialmente nas 

regiões quentes e úmidas do planeta, além disso, pequenas 

flutuações de temperatura podem ter um efeito marcante no 

ciclo de desenvolvimento de promastigotas de Leishmania em 

flebotomíneos, permitindo que o parasito seja transmitido em 

áreas onde a doença não era endêmica anteriormente (OMS, 

2019; DE SOUSA SILVA; WINCK, 2018; (DE ALBUQUERQUE; 

LANGONI, 2018).  

No Brasil, os principais representantes são o Lutzomyia 

longipalpis e Lutzomyia cruzi, sendo chamados popularmente 

de mosquito-pólvora ou mosquito-palha, eles medem de 1 a 3 

milímetros de comprimento, possuem o corpo recoberto por 

pelos e são de coloração cor de palha ou castanho claro. Seus 

voos são curtos e em pequenos saltos, o que é característico 

da espécie. Durante o dia, os insetos ficam em repouso, durante 

o período crepuscular e noturno as fêmeas saem para 

alimentar-se por hematofagia. Estes mosquitos se desenvolvem 

em ambientes terrestres úmidos com baixa incidência de 

luminosidade. Na fase larvária, precisam de ambientes ricos em 

matéria orgânica. Já na fase adulta, estão adaptados a diversos 

ambientes. Originalmente, os mosquitos eram encontrados nas 

matas, mas se adaptaram a ambientes urbanos, sendo 

encontrados em regiões peridomiciliares, em chiqueiros, 

galinheiros, canis, entre outros. Os hospedeiros vertebrados 

naturais são mamíferos, como tatus, preguiças, cães, gatos, 
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ratos, humanos, macacos, gambás e cavalos. Mas os cães 

desempenham importante papel na manutenção e transmissão 

da infecção, especialmente na presença de vetores 

competentes e hospedeiros susceptíveis (DE SOUSA SILVA; 

WINCK, 2018). 

A transmissão da leishmaniose pode ocorrer também por 

meio de brigas entre animais infectados, agulhas 

compartilhadas, por transfusões sanguíneas, acasalamentos e 

transmissão congênita (DE ALBUQUERQUE; LANGONI, 

2018). 

 A infecção por Leishmania sp. nos cães é clinicamente 

semelhante à infecção humana. Os parasitos apresentam como 

organismos pleomórficos encontrados sob duas formas, de 

acordo com o hospedeiro. A forma flagelada, denominada 

promastigota, é encontrada nos hospedeiros invertebrados, 

enquanto a forma aflagelada, amastigota, está presente nos 

hospedeiros vertebrados sendo intracelular obrigatória 

alojando-se nas células do sistema fagocítico mononuclear do 

mamífero hospedeiro (DE SOUSA SILVA; WINCK, 2018). 

 Quando o parasito é inoculado no hospedeiro 

vertebrado, através do repasto sanguíneo da fêmea do vetor, 

os macrófagos realizam fagocitose do parasito, onde mediante 

sensibilidade à acidez e ação de enzimas líticas do vacúolo 

fagocítico a forma promastigota metacíclica transforma-se em 

amastigota, ocorrendo então multiplicação por divisão binária 

até que haja rompimento celular, fazendo com que sejam 

novamente fagocitadas de forma contínua (DE SOUSA SILVA; 

WINCK, 2018).  

No mundo, a doença apresenta três principais formas 

clínicas: A leishmaniose cutânea, que é a forma mais comum e 

causam lesões de pele, principalmente úlceras, podendo deixar 
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cicatrizes e causar deficiências. Aproximadamente 95% dos 

casos ocorrem nas Américas, na bacia do Mediterrâneo, no 

Oriente Médio e na Ásia Central. Em 2017, mais de 95% dos 

novos casos apareceram em seis países: Afeganistão, Argélia, 

Brasil, Colômbia, Irã e Síria. Estima-se que entre 600.000 e 1 

milhão de novos casos ocorram em todo o mundo a cada ano 

(OMS, 2019).  

A leishmaniose muco-cutânea, quando há o 

comprometimento da mucosa nasal, da boca e garganta, 

resultando em lesões graves e deformantes,  

onde indivíduos acometidos apresentam problemas 

decorrentes do estigma, ocasionando dificuldades na inclusão 

ao ambiente social, ademais ocorre ainda 

destruição parcial ou completa das membranas mucosas do 

nariz, boca e garganta. Mais de 90% dos casos ocorrem no 

Brasil, Bolívia, Etiópia e Peru (OMS, 2019; TDR, 2019). 

 Leishmaniose visceral (também conhecida como 

Calazar), que acomete diversos órgãos (como fígado, baço), e 

em mais de 95% dos casos é fatal se não for tratada, sendo 

caracterizada por episódios irregulares de febre, perda de peso, 

hepatoesplenomegalia e anemia. É endêmica no subcontinente 

indiano e na África Oriental. Estima-se que todos os anos se 

registram no mundo de 50 a 90 mil novos casos, dos quais 

apenas 25 a 45% são notificados à OMS. Em 2017, mais de 

95% dos novos casos notificados à OMS ocorreram em 10 

países: Bangladesh, Brasil, China, Etiópia, Índia, Quênia, 

Nepal, Somália, Sudão e Sudão do Sul.  (OMS, 2019). Vale 

ressaltar que é a forma mais grave da doença, está entre as 

seis endemias prioritárias no mundo, e é uma doença de 

notificação obrigatória. Apresenta aspectos clínicos e 

epidemiológicos diversos, característicos para cada região 



PRINCIPAIS ACHADOS HISTOPATOLÓGICOS DA LEISHMANIOSE VISCERAL 

CANINA 

229 
 

onde ocorre, sendo o cão doméstico (Canis familiaris) 

considerado epidemiologicamente o reservatório mais 

importante para sua transmissão. No Brasil, temos a 

Leishmania (L.) infantum (sinônimo Leishmania (L.) chagasi) 

como principal agente da leishmaniose visceral tanto em cães 

quanto em humanos. (COSTA et al., 2018; SILVA et al., 2017; 

NEVES, 2016; NUNES et al., 2015).  

No Brasil, esta zoonose era considerada típica de zonas 

rurais com cerca de 90% dos casos notificados na região 

Nordeste, mas tem se expandido para as demais regiões 

brasileiras desde 1980, com destaque para a região Sudeste. A 

expansão está relacionada com os processos de urbanização, 

desmatamento, migração humana, dentre outros fatores 

(COSTA et al., 2018).  

A leishmaniose visceral é mediada pelo sistema 

imunológico tanto em cães, quanto em seres humanos. Mas, 

nos cães a morbidade e mortalidade são maiores, 

provavelmente pela maior quantidade de parasitos que os cães 

têm na pele, o que favorece a infestação por vetores. Os cães 

infectados podem ser considerados sintomáticos (presença de 

mais de três sinais clínicos principalmente alterações cutâneas 

(alopecia, descamação, úlceras, hiperqueratose), onicogrifose, 

emagrecimento e ceratoconjuntivite), oligossintomáticos 

(presença de até três sinais clínicos, entre eles: adenopatia 

linfoide, perda de peso e pelo opaco) ou assintomáticos 

(ausência de sinais clínicos sugestivos da enfermidade) (DE 

SOUSA SILVA; WINCK, 2018; GODOY et al., 2016). A resposta 

imunológica humana ocorre de maneira mais eficaz contra a 

leishmaniose, porém, crianças, idosos e adultos 

imunodeprimidos estão mais susceptíveis a doença. O período 

de incubação é variável tanto nos cães, quanto em seres 
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humanos. No cão pode variar de três meses a vários anos, com 

média de três a sete meses, em humanos varia de dez dias a 

um ano, com média de dois a seis meses (DE SOUSA SILVA; 

WINCK, 2018). 

Em relação a sintomatologia da leishmaniose visceral em 

cães, normalmente ocorrem lesões cutâneas, que envolvem 

descamação e eczema, principalmente no espelho nasal e 

orelhas; úlceras rasas nas orelhas, cauda, articulações e no 

focinho; e pelos opacos. Numa fase mais adiantada da doença, 

ocorre onicogrifose, esplenomegalia, linfoadenopatia, alopecia, 

dermatites, úlceras de pele, ceratoconjuntivite, coriza, apatia, 

diarreia, hemorragia intestinal, edema de patas, vômito e 

hiperqueratose.  Na fase final, ocorre paresia de membros 

posteriores, caquexia, inanição e morte. Os sinais clínicos 

aparecem em proporções variáveis em cães sintomáticos, 

porém grande parte dos animais são assintomáticos, 

dificultando o diagnóstico e facilitando a transmissão da doença 

para os humanos (DE SOUSA SILVA; WINCK, 2018; 

REGUERA et al., 2016). 

A quimioterapia é a principal forma de controle das 

Leishmanioses. Atualmente não existe vacina disponível para 

seres humanos, e as disponíveis para cães soronegativos não 

apresentam boa eficácia. No Brasil, o Ministério da Saúde 

recomenda como medida de proteção individual para cães o 

uso de coleiras impregnadas com deltametrina e a vacinação 

contra a L. infantum. Nesse respeito, a vacina Leish-Tec®, do 

Laboratório Hertape Calier Saúde Animal é a utilizada no país, 

registrada e aprovada a sua utilização pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo Ministério da 

Saúde (MINISTÉRIO   DA   SAÚDE, 2019). 
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A prevenção e o controle da leishmaniose requerem uma 

combinação de estratégias de intervenção. As principais 

estratégias levam em consideração o diagnóstico precoce e o 

gerenciamento eficaz de casos, reduzindo a prevalência da 

doença e previnindo a incapacidade e a morte. A detecção 

precoce e o início rápido do tratamento ajudam a reduzir a 

transmissão e o ônus da doença. Existem medicamentos 

eficazes e seguros contra a leishmaniose visceral, e houve uma 

melhora significativa no acesso a esses medicamentos. O 

controle vetorial ajuda a reduzir ou interromper a transmissão 

de doenças, onde os métodos de controle incluem: inseticidas 

em aerossol, mosquiteiros tratados com inseticida, 

gerenciamento ambiental e proteção pessoal. A notificação 

rápida dos dados é essencial para monitorar e tomar medidas 

durante epidemias (OMS, 2019). 

O Programa de Controle da Leishmaniose Visceral 

(PNCLV) através da vigilância epidemiológica tem como 

objetivo a redução das taxas de letalidade, morbidade e 

diminuição dos riscos de transmissão da doença através de 

ações de educação e saúde, tratamento dos casos humanos, 

manejo ambiental por meio de borrifação de inseticidas e 

controle da população canina e da eutanásia de cães 

soropositivos. (OPAS, 2018; COSTA et al., 2018).  

O diagnóstico laboratorial da doença canina é 

semelhante ao realizado na doença humana, baseado nos 

exames parasitológicos e/ou sorológicos (BRASIL, 2014).  

O diagnóstico parasitológico é o método de certeza, onde 

se observa o parasito no material biológico obtido de punções 

hepáticas, de linfonodos, esplênica, de medula óssea e biopsia. 

Por outro lado, o diagnóstico sorológico é baseado na Reação 

de Imunofluorescência Indireta (RIFI), Ensaio Imunoenzimático 
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(ELISA), Fixação de Complemento e Aglutinação Direta. Para 

inquérito de saúde pública os testes usados são o TR-DPP® 

como triagem e o ELISA como confirmatório (BRASIL, 2014).  

A microscopia é o teste padrão ouro para o diagnóstico 

das leishmanioses, e possibilita através da histopatologia a 

identificação de órgãos envolvidos e lesões decorrentes da 

disseminação do parasito pelo organismo partindo da pele, via 

fagócitos mononucleares (DE SOUSA SILVA; WINCK, 2018). 

O objetivo deste trabalho é a apresentação dos principais 

achados histopatológicos em diferentes órgãos, principalmente 

de cães, e alguns relatos em humanos acometidos pela 

Leishmania infantum, por tratar-se de uma doença 

negligenciada, de caráter sistêmico, e que apresenta alto índice 

de mortalidade em diversos países.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A metodologia utilizada para elaboração desta revisão de 

literatura foi a busca de informações em fontes primárias e 

terciárias, tendo como palavras-chave: Leishmaniose visceral, 

histopatologia e flebótomos. Foram priorizados artigos originais, 

livros, dissertações, e páginas oficiais da internet (PubMed, 

Scielo, Google Scholar, Ministério da Saúde, Organização 

mundial de saúde, dentre outros)  que mostrassem os aspectos 

gerais da leishmaniose visceral a nível global, e seus principais 

achados histopatológicos. Não houve priorização de idiomas, 

sendo utilizadas referências em inglês, português e espanhol. 

O período de publicação priorizado foi de 2014 a 2019, abrindo 

exceção a duas citações do ano de 2009. Esta revisão foi 

submetida ao sistema de identificação de plágio, plagium.com. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Órgãos ricos em células do sistema fagocítico 

mononuclear (SFM) como o baço, fígado, e linfonodo são os 

mais acometidos pela doença. Mas por se tratar de uma doença 

sistêmica, o parasito pode atingir outros órgãos, como pele, 

pulmões, coração, rins, entre outros órgãos (MUNFORD, 2016). 

O baço é um órgão considerado central para que se haja 

o desenvolvimento das imunidades adaptativa e inata, sendo 

dividido em duas regiões bastante distintas: a polpa branca e a 

poupa vermelha, que são separadas pela zona marginal. A 

poupa vermelha tem função de principal de filtração do sangue, 

além da reciclagem de íons férricos de hemácias envelhecidas. 

Na poupa branca, ocorre a elaboração da resposta imune 

antígeno-específica, capaz de proteger o organismo de 

infecções das mais diversas origens, fúngica, viral, bacteriana 

e por protozoários. Ocorre também a regulação de respostas 

que podem ser deletérias para o hospedeiro através de 

mecanismos da autoimunidade (NASCIMENTO, 2016). 

Cavalcanti e colaboradores (2015) mediante estudos, 

mostraram que a estrutura do baço pode ser bastante alterada 

pela infecção por leishmania infantum, onde o alto grau de 

parasitismo esplênico pode propiciar alterações 

macroscópicas, culminando em fibrose disseminada. Além 

disso, foi relatado uma ruptura do padrão de organização 

tecidual entre as polpas supracitadas. Onde os animais com 

intenso parasitismo, a polpa branca composta por zonas de 

linfócitos T e B perdem sua organização, ficando dispersas ao 

longo do órgão, sem a formação de grandes aglomerados. Na 

polpa vermelha, ocorre infiltração macrofágica, sendo 

encontradas células epitelióides, podendo ocorrer ou não a 
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formação de reação granulomatosa. Pode-se encontrar 

também precursores de linhagens hematopoiéticas como 

megacariócitos e outros tipos celulares, a exemplo de 

granulócitos. Indivíduos sintomáticos ou assintomáticos podem 

apresentar espessamento de cápsula, fibroplasia do sistema 

trabecular e periesplenite (MUNFORD, 2016). Pode haver 

ainda, presença de inflamação crônica e difusa neste órgão (DE 

SOUSA SILVA; WINCK, 2018). 

A clássica linfoadenomegalia e esplenomegalia 

encontradas na LV pode ser associada a uma hiperplasia dos 

órgãos linfoides. O aumento que geralmente é observado no 

baço se deve a proliferação do sistema imune associada a 

hiperplasia de células que compõem a poupa branca e a poupa 

vermelha do órgão. Essas alterações tendem a ocasionar uma 

ineficiência na depuração de microrganismos e uma depleção 

na resposta imune celular (NASCIMENTO, 2016). 

Todas as funções fisiológicas do fígado, como síntese 

proteica, metabolismo intermediário e a depuração de 

patógenos e antígenos do sangue requerem que mecanismos 

da resposta imune sejam minunciosamente regulados. A 

circulação sanguínea do fígado mostra-se complexa, mas 

elucidada, e sabe-se que se trata de um órgão exposto a 

mistura de sangue venoso portal e sangue arterial. Neste órgão, 

os hepatócitos são os principais tipos celulares encontrados, 

mas é possível encontrar diversas outras células como: células 

endoteliais sinusoidais, células de Kupffer, células epiteliais 

biliares, células dendríticas e linfócitos (NASCIMENTO, 2016). 

Em humanos infectados pela LV, há relatos de 

modificação tanto em estrutura quanto na função hepáticas 

devido a um processo inflamatório em região portal e 

intralobular do tipo mononuclear, podendo aparecer em focos, 
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ou difuso. Tumefação hepatocelular, esteatose e fibroses, em 

veia central, portal, pericelular e em ponte. Células de Kupffer 

mostraram-se hiperplásicas (MUNFORD, 2016). 

Na infecção experimental de cães, foram achados 

diversos granulomas sem localização de predileção, inflamação 

portal linfohistioplasmocitária, às vezes com compressão do 

parênquima, hiperplasia de células de Kupffer com formas 

amastigotas no seu interior e balonização de hepatócitos. Na 

infecção natural de cães, os achados confirmaram com o que 

havia descrito na infecção experimental, e pôde-se perceber a 

presença de infiltrado inflamatório crônico, envolvendo cápsula, 

região portal, da veia central e parênquima. Formações 

granulomatosas, sobretudo intrassinusoidais, com células 

epitelióides presentes. Hipertrofia e hiperplasia de células de 

Kupffer, linfocitose intrassinusoidal, granuloma portal e 

variáveis quantidades de hemossiderina em macrófago. Foi 

relatado também fibrose intralobular (MUNFORD, 2016). Vale 

ressaltar que a patogenia da LV sobre o fígado não é totalmente 

conhecida, mas sabe-se que o elevado grau de parasitismo 

neste órgão pode culminar em uma resposta inflamatória 

desregulada, complicando drasticamente sua função e 

contribuindo para o aparecimento dos sinais clínicos da doença 

e aumentando consideravelmente o risco de morte 

(NASCIMENTO, 2016; TONIN et al., 2015).  

A linfoadenomegalia generalizada é característica da LV 

em cães. A histopatologia de linfonodos de cães doentes revela 

que a zona cortical do linfonodo poplíteo, evidencia depleção 

das células foliculares e substituição dos linfócitos por 

macrófagos. Os animais oligossintomáticos e assintomáticos 

apresentam hiperplasia e hipertrofia desta zona, enquanto os 

órgãos de animais sintomáticos apresentam, majoritariamente, 
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atrofia. Na região medular, há presença de macrófagos repletos 

de formas amastigotas na região citoplasmática. As tonsilas 

podem apresentar alterações semelhantes às observadas nos 

linfonodos (COSTARDI, 2009). Foi relatado ainda, a presença 

de proliferação linfoplasmohistiocitária (DE SOUSA SILVA; 

WINCK, 2018). 

 

Figura 1. Fotomicrografia de tecido hepático canino infectado 
por Leishmania infantum em (A) e (B) representando linfocitose 
intrassinusoidal (HE, aumento de 200x) e granuloma portal (HE, 
aumento de 200x), respectivamente. (C) e (D) trata-se de 
fotomicrografia de baço, representando plasmocitose em 
cordões esplênicos (HE, aumento de 400x) e periesplenite (HE, 
aumento de 200x), respectivamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Munford, 2016. 

 

A pele é o órgão responsável por cobrir toda a superfície 

corporal de mamíferos, é constituída por uma porção de tecido 

epitelial, suportada por uma porção de tecido conjuntivo, 



PRINCIPAIS ACHADOS HISTOPATOLÓGICOS DA LEISHMANIOSE VISCERAL 

CANINA 

237 
 

chamada de derme. A pele, de acordo com sua espessura, 

pode ser caracterizada como delgada ou espessa. 

Principalmente em cães, a importância do estudo de 

histopatológico de pele se dá por ser a porta de entrada da 

infecção por Leishmania infantum de forma natural. Estudos 

monstraram que animais com a doença ativa, apresentam um 

intenso e difuso infiltrado inflamatório na derme e uma elevada 

carga parasitária quando comparados com animais 

assintomáticos (NASCIMENTO, 2016). 

Na pele, as alterações macroscópicas presentes em 

animais doentes são caracterizadas por dermatite esfoliativa 

seca, alopecia com hiperqueratose e, em muitos casos, 

também ulcerações. Microscopicamente, é comum se observar 

tanto atrofia como hiperplasia da epiderme, hipermelanose e 

edema. Há também foliculite, degeneração, atrofia ou displasia 

folicular, bem como inflamação atrófica ou ausência de 

glândulas sebáceas. Ainda é relatado dermatite perivascular ou 

intersticial, superficial e profunda (COSTARDI, 2009). 

No pulmão, a presença de Leishmania sp. nos tecidos é 

considerada rara. Mas há sugestão de que os parasitos passam 

pelos pulmões mediante presença de antígenos. Isto sugere 

que o parasito passe pelos pulmões, desencadeiem alterações, 

não permanecendo no órgão, apesar da presença de 

macrófagos. (MAGALHÃES et al., 2016).   

Cães acometidos por Leishmaniose visceral apresentam 

pneumonite intersticial como principal alteração pulmonar. 

Exames histopatológicos relatam ainda formações 

granulomatosas, fibrose intersticial e raramente macrófagos 

parasitados. O padrão histopatológico mais encontrado é um 

espessamento do septo alveolar definido, conforme o tipo do 

infiltrado, em: celular, fibrótico-celular e fibrótico. (MAGALHÃES 
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et al., 2016). Além das alterações descritas, é possível ainda, 

verificar infiltrado peribronquial e peribronquiolar mononuclear, 

exsudato bronquiolar, degeneração hidrópica e metaplasia 

escamosa de brônquios e bronquíolos. Em geral, as alterações 

são focais e variam de discreta a intensa, em raros casos as 

lesões são difusas. É possível também encontrar macrófagos 

intralveolares e em alguns animais broncopneumonia periférica 

crônica (MUNFORD, 2016).  

 

Figura 2. Fotomicrografia de pele de cão infectado por 
Leishmania infantum em (A) e (B) representando infiltrado 
inflamatório discreto perianexial (HE, aumento de 200x) e 
infiltrado linfoplasmocitário perianexial discreto (HE, aumento 
de 400x), respectivamente. (C) e (D) trata-se de fotomicrografia 
de pulmão, representando infiltrado peribronquiolar discreto em 
(HE, aumento 100X) e (HE, aumento 200X), respectivamente.  

Fonte: Munford, 2016. 
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A nível de Sistema Nervoso Central (SNC), já foram 

relatados diversos sintomas de cães infectados pela LV, como 

convulsões generalizadas, sinais de paralisia dos nervos 

cranianos (estrabismo, ptose facial, disfagia), sinais de 

envolvimento vestibular e cerebelar (inclinação de cabeça, 

nistagmo, ataxia), mioclonias, andar em círculos e episódios de 

perseguição à cauda, dentre outros. Na medicina humana, foi 

relatado em uma criança de 16 meses a ocorrência de mioclonia 

facial e tremores de extremidades, sendo mais visíveis em 

cabeça, mãos e língua associadas à infecção por L. infantum 

(OLIVEIRA, 2016). 

Alterações histológicas associadas a esta infecção são 

observadas em tecidos do SNC de cães infectados, mesmo os 

assintomáticos. Essas alterações são caracterizadas 

principalmente por infiltrado linfo-plasmocitário, coroidite, 

leptomeningite e degeneração neuronal. Essas lesões já foram 

relatadas em cérebro, sendo o plexo coroide a área mais 

acometida, medula espinhal, nervos espinhais e meninges. 

Outros estudos mostraram também congestão vascular, 

meningite linfo-plasmocitária focal e linfomeningite no cérebro 

(OLIVEIRA, 2016). Estudos mostraram também, a presença de 

inflamação meníngea, que está associada a sinais clínicos 

neurológicos (DE SOUSA SILVA; WINCK, 2018). 

Em um estudo realizado com 39 cães sintomáticos e 

assintomáticos neurologicamente infectados por L. infantum, 

mostrou que alterações histopatológicas foram mais frequentes 

e intensas em animais que apresentavam sintomatologia 

nervosa, sugerindo que o grau de lesão e o aparecimento de 

sinais neurológicos estão relacionados com a cronicidade da 

doença. Houve também o relato da presença de infiltrado 

inflamatório contendo linfócitos, macrófagos e neutrófilos em 
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cérebros de cães, sendo distinguidos principalmente no plexo 

coroide, zona sub-ventricular, leptomeninges, e em torno de 

vasos sanguíneos do parênquima cerebral em cães 

assintomáticos neurologicamente (OLIVEIRA, 2016).  

Em trabalho feito por José-López e seus colaboradores 

(2014), foi observado formação de uma massa semelhante a 

um granuloma na medula espinhal e mielopatia em um cão com 

LV, sendo o infiltrado composto por população celular fusiforme 

(fibroblastos e fibrócitos) e alguns linfócitos em uma matriz 

eosinofílica coberta por uma fina camada de fibras colágenas. 

Os primeiros estudos realizados em corações de 

humanos com LV ocorreu em 1988, onde houve a avaliação do 

miocárdio de 16 seres humanos acometidos pela doença, foram 

verificadas as alterações histopatológicas que se 

caracterizaram pela presença de edema intersticial associado à 

infiltração focal de células inflamatórias e discreto foco de 

necrose de cardiomiócitos, mas não foi constatada a presença 

de formas amastigotas no tecido cardíaco (PACHECO, 2016). 

 Apesar do acometimento cardíaco pela leishmaniose 

visceral ser considerado raro, um estudo foi feito com 30 cães 

sintomáticos, que não possuíam sintomatologia relacionada ao 

comprometimento cardiovascular relevou uma série de 

alterações histopatológicas no miocárdio de todos eles. O 

infiltrado inflamatório linfoplasmocitário foi o achado mais 

frequente, apresentando maior intensidade no átrio direito, em 

90% dos animais. Foram observados em 80% e 73,3% dos cães 

necrose de cardiomiócitos e presença de fibrose, 

respectivamente, onde a região mais acometida foi o átrio 

direito. Foram visualizados granulomas lepromatosos difusos e 

infiltração gordurosa no tecido miocárdico. Divergindo de outros 

estudos, 20 dos 30 cães (66,7%), apresentaram formas 
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amastigotas do parasito no miocárdio, sugerindo a participação 

dos parasitos nas lesões encontradas (ROSA et al., 2014). 

O intestino se trata de um órgão tubular, provido de 

lúmen, e tem como função primordial a digestão e absorção dos 

alimentos ingeridos. É dividido em intestino delgado e grosso. 

O grosso é subdividido em ceco, colón e reto, enquanto o 

delgado, em duodeno, jejuno e íleo. Mediante exame 

histológico é possível distinguir as camadas mucosa, 

submucosa, muscular e serosa que compõem o órgão 

(MUNFORD, 2016). Alterações histopatológicas já foram 

observadas no trato gastrintestinal de cães infectados 

naturalmente e experimentalmente. Onde a principal alteração 

microscópica encontrada é um proeminente infiltrado 

inflamatório na região da mucosa e submucosa, principalmente 

na lâmina própria, região constituída de tecido conjuntivo. Este 

infiltrado inflamatório tem sido mais claramente observado em 

regiões mais distais do intestino delgado, como íleo e no 

intestino grosso, que é a região onde o grau de parasitismo é 

mais acentuado (NASCIMENTO, 2016). 

Células gigantes multinucleadas e variáveis quantidades 

de macrófagos com características peculiares, com citoplasma 

abundante e núcleo de menor densidade, células epitelióides, 

foram observadas em secções avaliadas tanto em animais 

assintomáticos, quanto sintomáticos em meio ao infiltrado, 

especialmente na lâmina própria. Devido ao processo 

inflamatório, o tamanho das vilosidades pode sofrer alterações, 

apresentando-se mais alargadas que o habitual (MUNFORD, 

2016). A inflamação da camada mucosa causa ulcerações, 

colite ulcerativa e erosiva (DE SOUSA SILVA; WINCK, 2018). 

Nos olhos as principais alterações encontradas são: 

Deposição de imunocomplexos, ceratoconjuntivite, blevarite, 
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uveíte, edema de córnea e sinéquias (DE SOUSA SILVA; 

WINCK, 2018). 

No sistema genital, os principais achados histopatógicos 

são: Orquite intersticial linfoplasmocítica difusa e epididimite 

linfohistiocitária focal. Os parasitas podem ser encontrados na 

mucosa uretral e prepúcio (DE SOUSA SILVA; WINCK, 2018). 

Em relação aos rins, ao que parece, existe um amplo 

espectro de lesões glomerulares e intersticiais. As lesões renais 

já descritas, são sobretudo aquelas observadas em cães 

naturalmente infectados pela Leishmania infantum, podendo 

elencar as principais lesões encontradas: Glomerulonefrite 

membranoproliferativa e/ou mesangioproliferativa, focal ou 

difusa, com pronunciada proliferação celular e alargamento da 

matriz com consequente reforço da lobulação glomerular; 

Esclerose glomerular e dilatação dos túbulos renais contendo, 

por vezes, cilindros hialinos; Degeneração albuminosa ou 

gordurosa do epitélio dos túbulos renais; Nefrite intersticial 

crônica com exsudação de células mononucleares (exsudato 

plasmohistiolinfocitário); Fibrose intersticial crônica; Arteríolas 

com aspecto hialino das camadas subintimal e/ou média devido 

a exsudação de proteína plasmática ou deposição colágena, e 

deposição de material amiloide nos glomérulos (ALVES, 2018). 

 

  



PRINCIPAIS ACHADOS HISTOPATOLÓGICOS DA LEISHMANIOSE VISCERAL 

CANINA 

243 
 

Figura 3. Fotomicrografia de linfonodo de cão infectado por 
Leishmania infantum em (A) e (B) representando hiperplasia de 
folículos (HE, aumento de 100x) e dilatação dos seios 
medulares (HE, aumento de 200x), respectivamente. (C) e (D) 
trata-se de fotomicrografia de rins, representando infiltrado no 
interstício renal (HE, aumento de 100x) e infiltrado 
linfoplasmocitário no interstício (HE, aumento de 400x), 
respectivamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Munford, 2016. 

 
CONCLUSÕES  

 

A infecção pela Leishmania infantum ocasiona diversas 

alterações histopatológicas a nível sistêmico, onde na maioria 

dos casos leva ao óbito do indivíduo não tratado. Vale salientar 

que é de suma importância um maior conhecimento da 

população sobre a doença, para que se tenha um melhor 

controle de vetores e adesão às medidas preventivas, de modo 
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a minimizar os impactos causados pela leishmaniose visceral 

ao redor do mundo. Além disso, o desenvolvimento de vacinas 

para seres humanos e novos fármacos (eficazes, seguros e 

acessíveis), contribuiriam para evitar a infecção e reduzir 

significativamente a taxa de mortalidade causada pela doença.  
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RESUMO: O objetivo do estudo foi o desenvolvimento de 
nanocápsulas contendo o candidato a fármaco antitumoral. SB-
44, para aumentar sua solubilidade e biodisponibilidade. Os 
nanosistemas foram preparados pelo método de 
nanoprecipitação e depois de análise a melhor formulação foi 
encaminhada para o estudo de viabilidade celular pelo método 
MTT. Os resultados mostraram que a melhor formulação com 5 
mg do SB-44, apresentou parâmetros de eficiência de 
encapsulação de 99.25±0.05% e  potencial zeta de -27.2 mV. 
Os resultados obtidos na atividade antitumoral do composto SB-
44 foi significativa e demonstram uma melhora na atividade do 
composto. Os estudos seguem com a formulação e novos 
testes serão realizados, agora in vivo para uma maior avaliação 
da atividade do protótipo encapsulado. 
Palavras-chave: Nanobiotecnologia. Nanocapsulas. Atividade 

antitumoral. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente existe um grande interesse no estudo de 

nanomateriais deve-se ao fato de apresentarem propriedades 

físico-químicas distintas dos materiais base já conhecidos, o 

que permite inúmeras novas possibilidades de aplicações, 

como produtos farmacêuticos e biodiagnósticos, em particular 

no domínio do tratamento do câncer (BARKALINA et al., 2014). 

 Os derivados do 2-aminotiofeno são uma importante 

classe de heterociclos encontrados em vários compostos 

biologicamente ativos e naturais. Esta classe de compostos tem 

demonstrado uma ampla gama de atividades e aplicações em 

produtos farmacêuticos e agroquímicos, corantes e dispositivos 

eletrônicos. Dentro das propriedades farmacêuticas, os tiofenos 

são relatados para exercer atividades antituberculares, anti-

inflamatórios, antimicrobiano e ansiolítico. Um levantamento da 

literatura também revela que os substituídos 2-amino tiofenos 

são inibidores potentes e seletivos da elastase de leucócitos 

humanos e adenosina A1 receptores de potenciais alostéricos 

antitumorais (SOUZA et al., 2012). 

 Souza e colaboradores (2012) avaliaram a atividade 

antitumoral do composto 2-[(1H-Indol-3-il-metilideno)-amino]-

5,6,7,8-tetrahidro-4H-ciclohepta[b]tiofeno-3-carbonitrila (SB-44) 

Figura 1, através da análise de citotoxicidade pelo  método  do  

MTT, constataram que o SB-44 exibia maior potencial de 

inibição do crescimento das linhagens tumorais humanas 100% 

para  carcinoma de cólon humano (HT29)  e câncer de pulmão 

(NCI  H-292); 97,5% para  carcinoma de laringe humano (HEP), 

o composto tem fraca solubilidade em água. Esse fato direciona 

ao objetivo do presente estudo, que foi o desenvolvimento de 

nanosistemas, como as nanocápsulas associadas ao SB-44, 
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para aumentar a biodisponibilidade e solubilidade do candidato 

a fármaco. 

 

FÍGURA 1. Estrutura do candidato à fármaco 2-[(1H-Indol-3-il-metilideno)-

amino]-5,6,7,8-tetrahidro-4H-ciclohepta[b]tiofeno-3-carbonitrila (SB-44) 

(Souza et al.,2012). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O composto SB-44 foi obtido por via sintética (SOUZA et 

al., 2012) gentilmente cedido pelo Laboratório de Química 

Medicinal da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil; 

Poli(ε-caprolactona)-PCL(SIGMA-ALDRICH); Pluronic-F68 

(SIGMA-ALDRICH); Span80®(SIGMA LIFESCIENCE); 

Tween80®(VETEC QUÍMICA FINA);Miglyol®;Acetona 

(CINÉTICA P.A);Álcool metílico(Química Moderna e NEON); 

Água destilada; Balança analítica (Shimadzu-AUW220D); 

Banho de ultrassom(Ultracleaner-Unique); 

Rotaevaporador(IKA-RV10);Agitador magnético (IKA-Color 

Squid);Agitador magnético com aquecimento (IKA-RH basic 

1);pHmêtro (Digital mPA 210);Espectrofotometria(Thermo 

Scientific GENESYS™ 10S Bio);Microscópio 

(Olympus);micropipeta com um volume variável de 5-1000 

uL(Labmate); Zetananosizer® (Malvern); software BioEstat®  

5.0. 

S

CN

N

NH
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Preparação das nanopartículas 

 

 As nanopartículas utilizadas nesse estudo foram 

preparadas segundo o método de deposição interfacial de 

polímeros pré-formados (FESSI et al., 1989). Durante o 

desenvolvimento das formulações de nanocápsulas, foi 

estudada a influência da variação de alguns constituintes da 

formulação em seu diâmetro médio e o índice de polidispersão. 

Os parâmetros das formulações avaliados foram: a variação 

nas concentrações do candidato a fármaco e nas proporções 

do polímero utilizado (PCL), variação do volume final de 

formulação. Todas as suspensões após suas formulações 

foram conservadas em temperatura de 4 °C. 

 

Medidas de estabilidade química 

 

 A fim de verificar a estabilidade das formulações foi 

realizada a medida de pH das suspensões de nanocápsulas de 

PCL contendo o candidato a fármaco após as preparações. A 

medida dos valores de pH das suspensões de nanocápsulas foi 

realizada utilizando-se um pHmêtro calibrado com soluções 

tampão padrão em pH 7,0 e 4,0. Os testes de estabilidade em 

longo prazo foram avaliados as condições das nanocápsulas 

logo após a fabricação e em intervalos de tempo regulares (0;7; 

15;30; 45; 30; 60;90 e 180 dias). 

 

Tamanho e distribuição da partícula 

 

 O tamanho médio e a distribuição das partículas foram 

determinados por espectroscopia de auto-correlação de fótons 
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utilizando um analisador de partículas Zetananosizer® 

(Malvern), fixando o ângulo de dispersão em 90ºC e as diluindo 

em água. Esses parâmetros foram analisados a 20ºC 

(OLIVEIRA et al. , 2013) 

 

Medidas de tamanho e polidispersibilidade 

 

 A técnica de espalhamento dinâmico de luz foi utilizada 

para determinação do tamanho médio das partículas (diâmetro 

hidrodinâmico) e polidispersão. As análises foram realizadas 

diluindo-se 1/10(v/v) as suspensões de nanocápsulas (com o 

candidato a fármaco) com água destilada (YEDOMON et al., 

2013). 

 

Eficiência de encapsulação 

 

 Determinou-se o teor do SB-44 nas nanocápsulas 

utilizando-se o método de espectrofotometria de absorção na 

região do ultravioleta. As nanocápsulas preparadas foram 

transferidas para balões volumétricos de 10 mL inicialmente, 

com banho de ultrassom e posteriormente para balões 

volumétricos de 5 mL, com banho de ultrassom , o volume 

completado com água destilada. A absorbância foi realizada em 

um espectrofotômetro (Thermo Scientific GENESYS™ 10S Bio) 

no comprimento de onda ( λmáx = 395 nm). Calculou-se o teor 

do SB-44 pela equação da reta obtida pela construção de uma 

curva de calibração. As analises foram realizadas em triplicata 

e determinou-se a eficiência de encapsulação (EE%) do 

fármaco (MORA-HUERTAS et al.,2011): 
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Potencial Zeta 

 

 A carga de superfície eletrostática das partículas foi 

determinada a partir da mobilidade eletroforética através do 

analisador do potencial zeta no Zetananosizer® (Malvern) 

(OLIVEIRA et al ,2013). 

 

Determinação da solubilidade do SB-44 em meio aquoso 

 

 A solubilidade do SB-44 em água foi realizada de 

acordo com BRASIL 2010.Para o estudo de solubilidade 1mg 

do SB-44 foi pesado para 3 frascos com 5mL água destilada por 

72h sob agitação. Após esse período foram coletadas alíquotas 

de 2000 μL de cada um dos frascos e colocadas em eppendorfs 

de 2 mL. Após as coletas, foram feitas as quantificações em 

espectrofotometria (Thermo Scientific GENESYS™ 10S Bio) ao 

λ:395nm. 

 

Determinação do comprimento de onda 

 

Com o intuito de se obter o melhor comprimento de onda 

de detecção para análise, foi realizada a varredura do candidato 

a fármaco diluído em álcool metílico, na concentração de 

1,0μg/mL de SB-44, entre os comprimentos de onda de 100 a 

900nm. 

 

Análise de citotoxicidade 

 

 Os ensaios laboratoriais referentes ao estudo da 

atividade antitumoral do derivado 2-[(1H-Indol-3-il-metilideno)-

amino]-5,6,7,8-tetrahidro-4H-ciclohepta[b]tiofeno-3-carbonitrila 
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(SB-44) foram realizados no Laboratório de Imunomodulação e 

Novas Abordagens Terapêuticas – LINAT da Universidade 

Federal de Pernambuco, Brasil. 

 Para avaliar a viabilidade celular após tratamento 

com as nanocápsulas foi utilizado o método colorimétrico do 

MTT (MOSMANN, 1983). A cultura foi mantida a 37°C numa 

atmosfera de 5% de CO2. A atividade antiproliferativa de 

nanocápsulas carregadas com SB-44 foi avaliada em células 

mononucleadas do sangue periférico e das linhagens Leucemia 

de células T (JURKAT), Câncer de mama metastático (T47D), 

Hepatocarcinoma (HEPG2). As células foram colocadas em 

placas a (1 x 104por poço) em placas de 96 poços. Após 24 h 

de incubação, as células foram tratadas com diferentes 

concentrações de SB-44 livre dissolvido em DMSO, e as 

amostras de nanocápsulas em água destilada. As células de 

controle foram incluídas e cultivadas em cada placa nas 

mesmas condições que as células tratadas. Após incubação (72 

horas), 20 μL de solução de MTT (5 mg/mL) foi adicionado a 

cada poço e incubado durante 2 horas. Depois deste período, 

100 μL do meio foi substituído por 130 μL de uma solução de 

dodecilsulfato de sódio em HCl 0,01 M para dissolver os cristais 

de formazan. A absorbância foi lida a 570 nm. A citotoxicidade 

foi expressa como a concentração inibição de 50% da 

proliferação celular (IC50), a qual é a percentagem de redução 

na viabilidade das células a partir da razão entre o número de 

células tratadas com diferentes  Nanocápsulas (NCs) SB-44. As 

formulações de nanocápsulas e de células não tratadas 

(controle). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Estudo de pré-formulação e caracterização físico-química 

das nanocápsulas 

 

 No estudo de pré-formulação, foram preparadas 13 

formulações de nanocápsulas poliméricas contendo o SB-44, 

com dois tipos distintos de tensioativos, o Pluronic-F68 e o 

Tween 80. Foi observado à presença de precipitação em todas 

as nanocápsulas contendo o Pluronic-F68 imediatamente após 

a preparação. As NCs com Tween 80 conduziram a uma 

estabilidade superior em comparação àquelas obtidas em 

ausência deste tensoativo. Sabe-se que o surfactante auxilia o 

processo de redução de partículas, promove redução da tensão 

interfacial entre os adjuvantes da formulação (DURÁN et al, 

2014), permitindo a obtenção de suspensões mais estáveis. As 

NCs com Tween 80 apresentaram os melhores resultados 

possivelmente devido à inibição da formação de agregados ou 

presença de precipitação, este dado pode ser confirmado 

observando-se a Tabela I. Observamos que as formulações que 

obtiveram melhores resultados foram às formulações F6 a F13 

na Tabela I. 
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TABELA I. Estudo de pré-formulação com Pluronic ecom Tween 80. 

Formulações 

Compon

entes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PCL x x X x X x x x x x x x x 

Span80           x x x x x x x x 

Tween80           x x x x x x x x 

Pluronic-

F68 
x x x x X                 

Fosfatidil x x x x X                 

Mygliol x x x x x  x x x x x x x x 

Água x x x x X x x x x x x x x 

Metanol x x x x X                 

Acetona x x x x X x x x x x x x x 

Fármaco  x x   x X x x x x x x x x 

Resultad

o 
p

pt 
p

pt 
p

pt 
p

pt 
P

pt 

sp

pt 
sp

pt 
sp

pt 
sp

pt 
sp

pt 
sp

pt 
sp

pt 
sp

pt 

**ppt: precipitado;**sppt: sem precipitado 

 

 O estudo de pré-formulação foi utilizado para observar as 

interações intermoleculares entre o protótipo e os adjuvantes.

 A partir dos resultados avaliados nesta fase, foi 

conduzindo um estudo com a presença do protótipo nas 

concentrações de 2,5; 5,0; 7,0 e 10 mg do SB-44. Ao final da 

caracterização físico-química, avaliação do tamanho de 

partícula e distribuição granulométrica pode-se observar que a 

formulação com 5 mg do protótipo apresentou melhores 

parâmetros Tabela II. 
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TABELA II. Características físico-químicas das nanocápsulas.  

Parametros Formulações 

SB-44(mg) 2,5 5,0 7,0 10 

Tamanho de 

partícula 
151,8±15 117,6±3 137,2±3 127,6±4 

PDI * 3±0,08 0,28±0,03 0,25±0,03 0,3±0,03 

pH 6,36 6,31 6,48 5,74 

Avaliação 

macroscópica 

e 

microscópica 

Ausênciade 

ppt**, fluido 

e 

opalescente

. 

Ausênciappt**

, fluido e 

opalescente. 

Presença 

de ppt**, 

fluido e 

opalescente

. 

Presença 

deppt**, 

fluido e 

opalescente

. 

Estabilidade Estável Estável Instável Instável 

Taxa de 

encapsulação 

(%) 
116±00,3 99.25±0,05 98.89±0,02 81,80±0,31 

Potencial zeta - -27,2±0,56 - - 

*PDI: Indíce de polidisperção; **ppt: precipitação 

 

 Os resultados da Tabela II mostram que a taxa de 

encapsulação das NCs varia em função da quantidade de 

fármaco. A diminuição da taxa de encapsulação pode ser 

atribuída à formação de agregados insolúveis. Quando a 

concentração de um fármaco excede sua solubilidade no óleo, 

utilizado como núcleo das nanocápsulas, pode ocorrer 

formação simultânea de nanocristais, os quais podem 

apresentar o mesmo raio hidrodinâmico das nanocápsulas 

formadas, gerando assim uma distribuição de tamanho estreita, 

que não se diferencia em relação à das nanocápsulas. 
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Adicionalmente, ao longo do tempo, esses cristais podem sofrer 

um aumento de tamanho, precipitando (POHLMANN et al., 

2014). 

 De acordo com a Tabela II, a eficiência de encapsulação 

variou entre 81,80 à 116 %. O SB-44 com 5 mg, se mostrou  que 

a taxa de associação obtida constitui um resultado significativo 

para o presente estudo, uma vez que a eficiência de 

encapsulação registrada foi 99,25±0,05 % , demonstrando que 

a formulação desenvolvida é eficiente para associar o fármaco 

a estrutura polimérica. De acordo com Byun 2011, as 

nanopartículas com melhor eficiência de encapsulação, junto 

com outros parâmetros analisados são fatores determinantes 

para a escolha da melhor formulação. 

 Neste sentido, o método se mostrou eficiente na 

produção de partículas com diâmetro reduzido, pois, a 

formulação definida como ótima, atingiu o diâmetro de 117.6±3 

nm. Outros estudos encontraram nanocápsulas poliméricas 

com tamanhos próximos a 170 nm o quais corroboram com os 

resultados encontrados (TORCHILIN et al., 2012; POHLMANN 

et al., 2014) 

 A relativa simplicidade de reprodução do método, as 

características do fármaco que foi encapsulado, a indicação 

para produção de nanocápsulas a partir de polímeros 

biodegradáveis, bem como, a possibilidade de controlar alguns 

parâmetros envolvidos na preparação (velocidade 

homogeneização, regulação da temperatura, volume das fases 

aquosas ou orgânicas, etc), fizeram com que esse método 

fosse ideal para o presente trabalho. 

 A partir do valor de polidispersão determinado, é possível 

constatar a obtenção de um sistema monodisperso, com uma 

distribuição unimodal, uma vez que a literatura aponta que as 
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formulações com valores abaixo de 0,3 apresentam esta 

característica (LIU et al., 2009). O índice de polidispersão 

também não apresentou uma variação significativa, 

demonstrando o caráter homogêneo das formulações obtidas. 

 O Potencial zeta (ζ) apresentado na Tabela II demonstra-

se dentro de uma faixa de -27.2 (mV), segundo Fessi 2010 

valores normalmente entre -25 e -30 mV, permitem prever uma 

ótima estabilidade coloidal, devido ao elevado consumo de 

energia. Visto que as nanopartículas contendo apenas o 

polímero PCL apresentam potencial zeta negativo devido à 

presença dos grupos carboxílicos terminais (MORA-HUERTAS 

E COLS., 2010). O valor do potencial zeta do SB-44 está dentro 

da faixa de estabilidade para o parâmetro físico-químico é 

considerada uma característica importante, este valor da carga 

não só permite a previsão da estabilidade na formulação, mas 

também pela interação das nanopartículas ao alvo biológico. 

 

Avaliação da estabilidade em função do tempo 

 

 Este estudo foi realizado avaliando o pH e os aspectos 

macroscópicos e microscópicos das nanocápsulas durante 6 

meses na Tabela III. 
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TABELA III. Avaliação da estabilidade de nanocápsula polimérica com 5mg 

do SB-44. 

TEMPO 
(DIAS) 

ASPECTOS MACROSCÓPICOS E 
MICROSCÓPICOS 

pH 

0 Ausência de ppt**. Fluido e opalescente 6,31 

7 Ausência de ppt**. Fluido e opalescente 5,62 

15 Ausência de ppt**. Fluido e opalescente 5,48 

21 Ausência de ppt**. Fluido e opalescente 5,36 

30 Presença de ppt**. Fluido e opalescente 5,35 

60 Presença de ppt**. Fluido e opalescente 5,33 

90 Presença de ppt**. Fluido e opalescente 5,31 

180 Presença de ppt**. Fluido e opalescente 4,58 

**ppt: precipitação 

 

 Observando os resultados obtidos na Tabela III pode-se 

concluir que o nanosistema de veiculação desenvolvido 

apresenta uma estabilidade termodinâmica apropriada, 

permanecendo com aspectos macroscópicos e microscópicos 

dentro de mesma faixa por 1 mês no período avaliado. Outro 

dado interessante demonstrado na Tabela III é o pH, que ao 

longo do tempo, a formulação de Poli(ε-caprolactona) reduz o 

valor de pH , que inicialmente é de 6,31 e chega à 4,58. Essas 

suspensões de nanocápsulas preparadas com PCL 
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apresentaram redução dos valores de pH, este comportamento 

tem sido atribuído à degradação do  polímero, devido à 

exposição de maior número de grupos ácidos carboxílicos 

terminais, quanto à hidrólise, em função do tempo, promovida 

pela relaxamento  das cadeias poliméricas.(SCHAFFAZICK et 

al., 2003;FESSI et al., 2010). 

 Desta forma, a formulação apresentou uma estabilidade 

apropriada e um alto grau de reprodutibilidade na sua produção. 

Portanto, o uso das nanopartículas poliméricas contendo o SB-

44 pode ser aprovado para continuidade dos estudos. 

 

Determinação da solubilidade do SB-44 em meio aquoso 

 

 A solubilidade do SB-44 em água foi de 2,4273 e está de 

acordo com resultados previamente obtidos em nosso 

laboratório. De acordo com os termos descritivos de 

solubilidade na Tabela IV e seus significados da Farmacopeia 

Brasileira. A baixa solubilidade do SB-44 indica que o candidato 

à fármaco é “Muito pouco solúvel” em água (BRASIL, 2012). 

A baixa solubilidade do SB-44 em água estimula a 

pesquisa e o desenvolvimento de novos carreadores, como é o 

caso das nanocápsulas, que representam eficientes sistemas 

de liberação controlada, além de melhorarem a solubilidade do 

fármaco e a sua distribuição nos alvos biológicos (SAVJANI et 

al., 2012). 

 

Especificidade 

 

 A metodologia desenvolvida demonstrou ser seletiva, 

uma vez que no comprimento de onda encontrado para o 

candidato a fármaco (395nm) não foram evidenciados picos 
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interferentes relacionados às amostras de SB-44. Este fato é 

evidenciado ao comparar os espectros das amostras contendo 

o fármaco com os espectros das amostras sem o fármaco, 

conforme demonstrado no Figura 4. 

 

FIGURA 4. Espectros de absorção do SB-44 em concentrações de (0,1;0,2; 0,4; 1,0; 

2,0; 4,0 e 6,0 µg/mL) em álcool metílico.

 

Atividade antitumoral 

Testes em células mononucleadas do sangue periférico 

(PBMCS) de voluntários sadios  

 

 Após a realização de três experimentos independentes, 

o composto SB-44 encapsulado, bem como as nanocápsulas 

sem compostos apresentaram um IC-50 acima de 200mg/mL, 

isto é, a dose necessária para inibir 50% da proliferação das 

células sadias está acima de 200mg/ml. O composto não 

encapsulado apresentou um IC-50 de 37,7 mg/mL em PBMCs  

na Figura 5. 
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FIGURA 5 Atividade antiproliferativa de formulação de NCs-SB-44 e NCs sem o SB-44- em 

PBMCs. 

 

 Testes na linhagem JURKAT (leucemia de células T)  

 

 Após a realização de três experimentos independentes, 

o composto SB-44 encapsulado, bem como as nanocápsulas 

sem compostos apresentaram um IC-50 acima de 200mg/mL, 

isto é, a dose necessária para inibir 50% da proliferação das 

células tumorais está acima de 200mg/mL  Figura 6. 
 

FIGURA 6. Atividade antiproliferativa de formulação de NCs-SB-44e NCs sem o 

SB-44 na linhagem JURKAT. 
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Testes na linhagem T47D (câncer de mama metastático) 

 

 Após a realização de dois experimentos independentes, 

o composto SB-44 encapsulado apresentou maior 

citotoxicidade em células tumorais da mama que as NCs sem 

compostos, onde o primeiro apresentou um IC-50 de 

29,61mg/mL, e o NCs sem composto 199,88mg/mL Figura 7. 

 
FIGURA7. Atividade antiproliferativa de formulação de NCs-SB-44 e NCs sem o SB-44 na 

linhagem T47D. 

 

CONCLUSÕES  

 

O método de deposição interfacial de polímeros pré-

formados se mostrou adequado para obtenção de sistema 

nanoestruturado contendo SB-44. A caracterização físico-

química revelou tamanho médio de 117,6nm, polidispersividade 

de 0,280, potencial zeta de -27.2mV, e eficiência de 

encapsulação 99.25%. 

 A solubilidade do candidato à fármaco SB-44, permite 

concluir que pode ser classificado como fármaco muito pouco 

solúvel em meio aquoso. Contudo neste estudo a associação 
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de nanopartículas com o candidato à fármaco apresentou 

melhores resultados em relação a sua estabilidade, logo 

conclui-se que as nanopartículas conferem maior proteção. 

  O método analítico espectrofotométrico proposto e 

validado para o SB-44 em 395 nm, foi simples, rápido, preciso, 

exato, reprodutível e que pode ser aplicado com segurança e 

confiabilidade. A análise de variância foi utilizada como 

ferramenta para análise da linearidade do método.  

 Quanto a atividade antitumoral do composto SB-44 e 

encapsulado os resultados preliminares apresentados sugerem 

que a incorporação realmente modula a atividade da molécula, 

porém são necessários novos testes in vivo para comprovar 

essa modulação e avaliar a atividade do protótipo depois de 

encapsulado. 
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RESUMO: A poluição industrial e urbana deixa resquícios na 
natureza que geram consequências para todas as formas de 
vida. Substancias exógenas quando lançadas a um meio em 
grande quantidade podem gerar complicações para o ciclo de 
vida daquele ambiente. O objetivo dessa revisão de literatura é 
mostrar como a biorremediação, técnica que consiste no uso de 
microrganismos como degradadores de toda matéria estranha 
que o solo não consegue metabolizar naturalmente, é uma 
solução para um dos grandes problemas gerados pela 
produção da agroindústria em grande escala. Este artigo mostra 
periódicos dos últimos cinco anos com os resultados do uso 
desses microrganismos em diferentes situações. Neles é 
possível ver as vantagens e desvantagens da técnica como o 
custo e a especificidade dos microrganismos. 
Palavras-chave: Biorremediação do solo. Microrganismos. 

Poluição do solo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

         Segundo o Ministério do Meio ambiente-MMA, (2019) a 

Constiuição Federal no Art.23 estabelece dentre outras coisas 

o combate a poluição e a proteção ao meio ambiente em 
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qualquer de suas formas como responsabilidade de vários 

órgãos e dos municípios. O mesmo reconhece a dificuldade de 

muitos municípios de cunho institucional, financeiro, técnico, e 

algumas vezes com pouco potencial de investimento nessa 

área.   

Existe uma necessidade nacional de se ter uma 

alternativa de baixo custo para diminuir os efeitos nocivos da 

poluição antropológica sobre os solos afetados.   

Os resíduos sólidos deixados no meio ambiente, muitas 

vezes pela indústria, permanecem de forma imutada 

atrapalhando o ciclo de vida natural do solo. São os chamados 

xenobióticos, substancias que os compostos orgânicos não 

conseguem degradar, pois são estranhas a eles. Muitas delas 

são encontradas naturalmente no meio ambiente em 

concentrações bem menores do que em solos contaminados 

sem se tornar assim agressivas a eles (TOMASSONI, et al., 

2014).  

Segundo Coutinho e colaboradores (2015), a utilização 

de microrganismos, suas enzimas e substancias 

correlacionadas é muito vista em diversas áreas da ciência. Há 

poucos anos iniciou-se também o uso desses seres para a 

biorremediação, onde eles se tornam muito úteis para tratar 

solos contaminados tanto por ações do homem quanto por 

fatores naturais que podem chegar a tornar o solo infértil. O fato 

do solo não conseguir seguir seu ciclo natural afeta direta e 

indiretamente a saúde do homem, prejudicando-o bastante. 

 Esta infertilidade da terra se dá pelo fato dessas duas 

situações lançarem muitos resquícios de sólidos metais e 

combustíveis na terra que a impedem de dar as substâncias 

necessárias para o ciclo de vida das plantas atrapalhando todo 

um ecossistema. A biorremediação usa os microrganismos 

justamente para auxiliar na degradação desses resíduos, os 
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metabolizando e transformando em substancias menos 

agressivas ao meio. A finalidade desse tratamento é trazer o 

solo de volta aos níveis de nutrientes e afins mais próximo ao 

que era antes possível, tornando-o assim fértil novamente 

(LEONEL, et al., 2010). 

A eficácia da biorremediação depende de fatores do 

próprio solo, como umidade, pH, nutrientes disponíveis, 

temperatura, fatores químicos e físicos do ambiente, a 

influência de contaminantes orgânicos. Sendo tudo isso de total 

importância quanto se trata da habilidade de degradação dos 

microrganismos escolhidos. Antes de ser aplicada a 

biorremediação, é necessário se estudar as técnicas in situ e ex 

situ, além de todos os fatores anteriormente citados para se ver 

a melhor alternativa de tratamento para aquele terreno 

(COUTINHO, et al. 2015). A biodegradação, por exemplo é um 

processo longo e multifacetado. Ela envolve a decomposição 

primeiramente e de forma rápida do material lábil, em seguida 

de forma lenta de materiais mais resistentes. Para tanto é 

necessário um grande número e variedade de microrganismos 

(TAUK, 2018). 

Segundo Francisco e Queiroz(2018), as técnicas ex situ 

mais conhecidas são as biopilhas ou compostagem, 

biorreatores, landfarming. Elas envolvem a extração do solo e 

podem cursar tanto com o enriquecimento dele como com o 

acréscimo de seres não pertencentes a ele.  

Dentre as técnicas in situ a mais utilizada é a 

bioestimulação. De maneira sucinta o tratamento consiste na 

adição dos nutrientes nitrogênio, fósforo e oxigênio necessários 

para estimular microrganismos endógenos a consumir a 

matéria orgânica contaminante presente (ARAÚJO, et al. 2014). 

É possível ver também na literatura que existem plantas 

que se adaptam a poluição desenvolvendo a capacidade de 
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imobilizar, conter, retirar e até mesmo degradar alguns íons 

metálicos sendo alternativas de fitorremediadoras. Uma 

alternativa eficaz, de baixo custo que melhora  estética do solo 

(AMADO; FILHO, 2015).   

Os objetivos desse trabalho são fazer uma revisão 

literária de todos esses conceitos de tratamento de solos 

poluídos com combustíveis, resíduos sólidos, e afins com 

microrganismos vivos e plantas remediadoras. Reafirmar sua 

eficácia na melhoria da relação meio ambiente e indústria, 

quando se tem um cuidado de remediar situações 

antropológicas. Sendo também objetivo incentivar o uso desses 

mecanismos de reparo por sua facilidade e custo econômico 

competitivo. 
 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo foi feito a partir de periódicos entre os anos 

de 2014 a 2019, com exceção de um artigo publicado no ano 

de 2010 que foi considerado necessário para a pesquisa. 

Utilizou-se também os portais nacionais Ministerio do Meio 

Ambiente, EMBRAPA, Vigisolo. As palavras descritivas 

empregadas foram, poluição do solo, biorremediação, 

tratamento de solo e microrganismos. Os artigos foram 

encontrados pela plataforma de pesquisa eletrônica Google 

Acadêmico e pelo banco de dados digital SCIELO. O critério de 

pesquisa utilizado foi que os artigos abrangessem o tema 

proposto e tivessem pesquisas com resultados de mesmo 

objetivo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Biorremediação no Brasil: 

O uso de microrganismos como meio de reparar danos 

causados pela grande quantidade de resíduos procuzidos e 

liberados no solo ganhou expressão nos anos noventa pela 

eficiência e baixo custo (Berticelli, et al., 2016). 

De acordo com Tomassoni e colaboradores (2014), a 

biorremediação no Brasil ainda é pouco explorada, pela falta de 

conhecimento da técnica e curto campo de pesquisa. Apesar de 

ser visto pelos mesmos como uma solução para melhoria da 

qualidade dos alimentos e água. 

Em escala mundial há uma crescente utilização dessa 

técnica devida a gigantesca escala de poluição deixada pela 

indústria e estilo de vida da população. Porém, foi visto que o 

Brasil utiliza menos da técnica do que países desenvolvidos 

como China e Estados Unidos que fazem bastante uso dessa 

tecnologia, muito embora existam muitas pesquisas na área 

(MACEDO, et al. 2015).  

Já Araújo, Nascimento e Machado (2017) relataram trinta 

e duas empresas trabalhando com diversas técnicas, sobretudo 

a bioestimulação no estado de São Paulo. Seus resultados 

foram positivos quanto ao custo e reestabilização do solo 

contaminado.  

São Paulo apresenta um dos estados mais críticos de 

contaminação do país por sua intensa industrialização. Por isso 

nele são e foram desenvolvidas muitas técnicas de reparo a 

esses danos causados a natureza. A preocupação mundial com 

relação ao tema fez com que muitos ficassem em estado de 

alerta (SILVEIRA; TATTO; MANDAI, 2016). 

Em reafirmação eles, Silveira, Tatto e Mandai (2017), 

apontam a técnica como uma crescente no país. Tanto no uso 
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de plantas, bactérias quanto fungos leveduriformes e 

filamentosos. Eles acrescentam a importância da técnica na 

reversão de problemáticas antropológicas. 

Poluição do solo e saúde: 

 

Depois de desastres químicos na década de 70  e de 

eventos como os de Sevesco na Itália e Bhopal na Índia, a visão 

mundial da contaminação do solo e água foi vista como um 

problema ambiental mundial. Neste mesmo período a indústria 

paulista passava por situações resultadas por um vazamento 

de gasolina dos ductos da Petobrás. Daí surgiram vários casos 

de trabalhadores contaminados, e cidadãos das redondezas. E 

os olhos de muitos se voltaram para meios de diminuir a 

agressão ao meio ambiente (NASCIMENTO; ARAÚJO; 

MACHADO, 2016).     

A poluição do solo no Brasil hoje é vista como um 

problema municipal, estadual e nacional, tendo os mesmos a 

obrigação de criar políticas públicas de educação e programas 

governamentais para resolver os problemas daquela região. 

Bovolato (2015), falou sobre como a poluição sempre parece 

afetar mais perigosamente a saúde de pessoas de baixa renda 

e do Norte do país em relação ao Sudeste.  

Pereira (2015), ressalta que o ciclo de não cuidados com 

o plantio e cobertura vegetal, falta de conscientização 

contribuem para a poluição de nascentes e lençóis freáticos que 

a indústria utiliza. Que acaba indo para as mãos de pequenos 

trabalhadores na forma de alimento não tratado, pouco 

adequado em termos nutricionais. E isso pode vir a tornar-se 

um problema de grande escala.    

O dióxido de carbono é um gás perigoso para a saúde 

humana em altas concentrações e sua emissão na atmosfera 

cresceu muito nos últimos anos devido a poluição urbana e 
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industrial, sendo também um dos principais resquícios da 

metabolização de diversos poluentes do solo (OLIVEIRA, 

2017).  

Os principais grupos afetados pela falta de consciência 

ambiental da maioria são as pessoas de baixa renda. Pois, a 

vulnerabilidade dessa população é maior desde o 

acometimento de doenças a dificuldade dos tratamentos 

(HEIDERSCHEIDT, et al., 2016). 

 

Desvantagens da técnica: 

 

Mesmo sendo vista como ecologicamente viável e de 

baixo custo a utilização de microrganismos depende de 

inúmeros fatores. Francisco e Queiroz (2018) ressaltam ainda o 

fato do procedimento não garantir a degradação de todos os 

xenobióticos, por não haver capacidade de degradação total e 

o risco de formação de outras substâncias tóxicas.   

Outro ponto visto por Araújo e colaboradores (2014) foi 

sobre como o tratamento empregado deve ser bem planejado e 

analisado, já que mesmo sendo um tratamento natural uma 

falha pode gerar problemas maiores do que os que se 

buscavam solucionar. Levando em conta a alta capacidade 

mutagênica e imprevisibilidade desses seres.  

Mesmo que um organismo consiga sobreviver em 

circunstancias diversas de temperatura, ph, disponibilidade de 

nutrientes e água, existe o ambiente ideal em que ele terá maior 

atividade enzimática, maior produção enzimas, e maior 

quantidade de metabolização (FARIA, 2017).  
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Vantagens da técnica: 

 

O uso de microrganismos como remediadores da 

poluição no solo é um meio de tratamento considerado limpo, 

por se utilizar de elementos naturais (OLIVEIRA, 2015). 

Por isso também é possível enriquecer um solo pobre em 

nutrientes no meio do processo de tratamento, deixando-o 

ainda mais viável para uso do que estava anteriormente (LIMA, 

2015). 

O custo da biorremediação é competitivo com relação a 

outras técnicas de tratamento de solo e água. Por isso é de 

grande valia a valorização da técnica (CAMPOS, 2014).  

Os objetivos da utilização costumam ter a ver com 

remediar os ecossistemas afetados, águas subterrâneas, solos 

argilosos, entre outros (MALLMANN, et al., 2019). Segundo 

(FARIA, et al., 2017), ainda que a técnica não consiga lidar com 

100% dos resíduos poluentes pelo fato da degradação das 

substancias ser ezimo-específica, ela consegue lidar com a 

maior parte deles.   

Na generalidade dos artigos vistos nessa revisão onde a 

técnica foi empregada  houve um grande demonstrativo de 

resultados dentro ou acima da média esperada. No tocante ao 

combate e remediação contra diversos tipos de agentes 

contaminantes. 

Variações da técnica: 

De acordo com Francisco e Queiroz (2018), as técnicas 

ex situ consistem na biodegradação dos contaminantes fora do 

ambiente poluído. As técnicas mais utilizadas atualmente são 

as biopilhas, biorreatores e landfarming.  

Biopilha consiste na retirada de uma fração do solo, e em 

seguida o acréscimo de microrganismos previamente 

estudados, e outros fatores que irão favorecer atividade desses 
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seres exógenos, como nutrientes, água, fontes de nitrogênio e 

fósforo. Essa última parte exclusivamente pode se chamar de 

bioestimulação (VIOTTI, et al., 2017).  

Biorreatores são tanques fechados onde pode-se 

controlar todos os fatores que influenciam uma reação de 

interação biológica. Nele pode-se manipular o ph, a aeração, os 

nutrientes, a água, temperatura, entre outras coisas. 

Normalmente se utilizam microrganismos aeróbios, mas não é 

obrigatório ser assim (GARCIA, 2014). 

Landfarming se parece com a compostagem, a técnica 

consiste na retirada de uma alíquota de um solo não 

contaminado, do acréscimo de microrganismos capazes de 

digerir o composto desejado neste solo junto com uma amostra 

do composto contaminante. A partir dessa alíquota vai ocorrer 

a ativação dos microrganismos e estes serão colocados no solo 

contaminado digerindo assim os contaminantes do solo 

também. É feito de forma controlada para evitar resultados 

adversos (BERTICELLI, et al., 2016). 

De acordo com Ribeiro e colaboradores (2015), as 

técnicas in situ são interessantes por não necessitarem de 

retirada do solo do local, já que a reação acontece no próprio 

ambiente. As mais utilizadas consistem na biorremediação 

passiva, na bioestimulação, bioaumentação, bioventilação e Air 

Sparging. 

Na biorremediação passiva ocorre a degradação dos 

poluentes do solo de forma natural pelos próprios 

microrganismos daquele solo (SILVA; SANTOS; GOMES, 

2014). 

Na bioestimulação a técnica consiste no acréscimo de 

substancias em um solo contaminado, conhecidas por seu 

potencial de aumentar a atividade de seres degradadores. São 

substancias como biosurfactantes, nitrogênio, fósforo. Sendo o 
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nitrato uma substancia que atua por duas vias bastante útil 

(MACHADO, 2018).  

Bioventilação consiste no processo de aeração ou 

acréscimo de oxigênio no solo contaminado a fim de promover 

o crescimento dos microrganismos e catalisar reações de 

degradação de algumas substancias sendo considerada uma 

técnica promissora e limpa (RIBEIRO, et al., 2016) 

A bioaumentação é a inoculação em um solo de seres 

exógenos com alto potencial de degradação, geralmente 

previamente testados para aquele tipo de poluente. Sendo 

necessário o monitoramento de fatores como ph, temperatura, 

disposição de nutrientes (fósforo, nitrogênio). É preciso de 

cuidado já que a quantidade de microrganismos aumentará 

consideravelmente durante o tratamento (MACHADO, 2018).  

Air Sparging é uma “injeção de ar” digamos assim na 

camada inferior do ponto contaminado do mesmo, gerando 

assim a subida de compostos poluentes e a degradação dos 

mesmos por processos aeróbios (CARDOSO; LODI; BARROS, 

2017).  

 

Principais poluentes: 

 

Segundo a EMBRAPA (2015), é possível definir a 

qualidade de um solo a partir da sua capacidade de manter a 

qualidade de vida humana, animal e vegetal, de produtibilidade 

agrícola e de manter a qualidade do ambiente. 

Maior parte dos dejetos urbanos são denominados “lixos 

pobres” por não possuírem muita capacidade de retorno ou 

transformação, ou seja uma quantidade ínfima de material 

reaproveitável (SILVA, et al. 2015). 

Apesar das leis os resíduos sólidos são vistos de forma 

crescente em todos os estados. E a maior parte dos resíduos 
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sólidos urbanos são descartados sem critério nenhum. Este fato 

afeta a qualidade do solo, ar e água (SILVA; SANTOS; GOMES, 

2014). 

Os contaminantes mais relevantes vistos na literatura, 

sendo o petróleo o mais citado, são resíduos sólidos, óleo cru, 

óleo vegetal, mercúrio, cromo, óleo diesel (MALLMANN, et al., 

2019). 

Um conjunto de hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, 

alguns metais dissolvidos em água e compostos nitrogenados, 

sulfidrilados e oxigenados são a composição da parte liquida do 

petróleo que é chamada de óleo cru. Esses derivados de 

peróleo são contaminantes complexos de degradação 

(HEIDERSCHEIDT, et al. 2016). 

     

 

Quadro1. Composição do petróleo cru típico (% em peso) 

[GM1] 

Fonte: Morais Filho e Coriolano (2016, p. 135).  
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É natural o carbono e o hidrogênio serem encontrados 

em maior quantidades já que os principais poluentes serão os 

hidrocarbonetos. De acordo com Júnior e colaboradores (2018), 

o benzeno é um composto de difícil degradação que dificulta o 

crescimento microbiano por ausência de fontes de carbono 

alternativas a ele.   

O monóxido de carbono é um gás tóxico quando inalado 

resultante da queima incompleta de hidrocarbonetos. Os óxidos 

de nitrogênio são gerados a partir de veículos automotivos e  

combustão de fontes de energia estacionárias, eles podem se 

converter em ácido nitrito e ser levados a atmosfera pela chuva. 

O dióxido de enxofre está relacionado a mortalidade respiratória 

a curto prazo. É resultado da queima de carvão e outros 

combustíveis que contem o elemento (OLIVEIRA, 2017). 

O mercúrio é encontrado em quantidades crescentes nos 

mananciais da Amazônia e é um metal de grande toxicidade 

para a saúde humana, animal e vegetal. O grande problema de 

maior parte dos métodos alternativos de descontaminação do 

mesmo é a insustentabilidade ecológica deles (PINTO, 2016). 

O chumbo também é um metal muito utilizado na 

indústria agrícola e bastante presente na vida do homem por 

este motivo. Ele é um metal pesado considerado de alta 

toxicidade (BOFFE, et al. 2017). 

Ainda é possível ver substancias que se originam a partir 

de venenos empregados para o controle de pragas do campo. 

Substancias como, bifelinas policloradas, hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos, hexaclorobenzeno, entre outros são 

chamados de organoclorados e a maioria entra na categoria de 

substancias tóxicas persistentes (KASEMODEL; PORTO; 

NITCHKE; 2014).  
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Encontrando os microrganismos: 

 

A degradação da matéria no ambiente é feita por 

bactérias e fungos presentes no solo. A escolha desses 

microrganismos é estratégica. Muitos procuram aqueles 

capazes de produzir enzimas lipolíticas pois secundariamente 

elas produziriam biosurfactantes, que são substancias 

anfifílicas com ampla capacidade de degradação(SPERB, et al., 

2015). 

No entanto, tudo irá depender do que está sendo 

remediado, e que substância se quer retirar do solo. Nas 

técnicas in situ se faz muito uso dos próprios seres do próprio 

ambiente com a adição de nutrientes, ou com alguma 

adaptação das espécies que ali já pertenciam (ARAÚJO, et al., 

2014). 

No momento em que se estuda um composto orgânico é 

preciso ficar atento a sua composição microbiológica, ou seja 

seus grupos funcionais, se é uma bactéria ficadora de 

nitrogênio, se é aeróbio ou anaeróbio, sua capacidade de 

prosuzir biosurfactantes (BERTICELLI, et al., 2016).  

 Para Grazziontin (2015), os resultados foram excelentes 

com a Klebsiella pneumoniae e Klebsiella oxytoca isoladas com 

extrado de levedura entre noventa e cem por cento de eficácia. 

Porém essa máxima não é para todos os casos. 

No caso de Thode Filho e colaboradores (2015), foi 

relatado um decréscimo na emissão de CO2 e aumento do 

consumo do poluente quando se utilizou bactérias aeróbias. 

Onde elas foram bioestimuladas e recolocadas no meio.  

Já Kasemodel, Porto e Nitchke (2014), destacaram em 

seu trabalho o uso de grupo das Pseudomonas para o consumo 

de substancias organocloradas persistentes. 
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Ribeiro e colaboradores (2014) utilizou um inóculo de 

uma suspensão bacteriana em água estéril com o grupo 

Pseudomonas aeruginosa. E foi visto a eficiência da técnica na 

decomposição de grupos orgânicos em um solo contaminado.   

Outro estudo mostrou a descontaminação de mercúrio 

com bactérias geneticamente modificadas do gênero E. coli. 

Onde foi adicionado a proteína Operon Mer. Que reduz o 

mercúrio a sua forma menos contaminante (PINTO, 2016).  

Araújo (2019), diminuiu bastante o variedade de 

espécies de bactérias em seu estudo para descobrir genes que 

degradam nitrogênio, enxofre e fósforo, se utilizando da 

bioinformática. Apresentando bons resultados para seu 

objetivo, no lugar de usar uma grande quantidade de 

microrganismos.  

De modo geral é possível se fazer uso de diversos 

microrganismos dependendo do tipo de poluente, do tipo de 

solo. E essa escolha vai estar diretamente ligada a quanto de 

estudo será feito antes da aplicação da técnica (FRANCISCO; 

QUEIROZ, 2018). 

 

CONCLUSÕES 

 

Foi concluído nesta revisão de literatura, com base nos 

artigos utilizados que a biorremediação de cinco anos para cá 

teve um crescimento relevante no Brasil. Este fato se deu 

devido a crescente consciência das grandes potencias 

mundiais com relação as consequências que as ações 

humanas geram ao meio ambiente, e ao retorno das mesmas 

para os próprios seres humanos.   

Ficou entendido também, e concluído por diversos 

autores que, é preciso o estudo e aprimoramento, assim como 

desenvolvimento da biorremediação. Para aprimorar o controle 
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e atividade dos organismos utilizados no ambiente. Além de ser 

necessária a procura de novos microrganismos que possuam a 

capacidade de degradação desses contaminantes. 

É preciso que se tenha uma analise elevada para que 

diminuam-se as chances de se produzir novas toxinas na 

tentativa de se remover as antigas. Foi visto por vários autores 

como o estudo e pesquisa antes da aplicação da técnica faz 

toda a diferença na sua eficácia e bons resultados. 

Por fim, concluiu-se a necessidade de incentivos 

governamentais para que essas pesquisas sejam feitas em 

regiões onde a técnica poderia ser aplicada para diminuir os 

efeitos de processos naturais que podem chegar a fazer 

ecossistemas se perderem, para remediar situações 

catastróficas. É preciso que haja apoio a pesquisa e 

desenvolvimento dessas estratégias biológicas que demandam 

tempo para trazer melhores resultados.    
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RESUMO: As triazinas constituem uma das classes de  
pesticidas mais empregadas na agricultura, no entanto, provoca 
impactos ambientais relevantes. Este trabalho visou investigar 
o potencial biodegradador do Bacilus safensis C1C5502-1 em 
um solo arenoso por meio da avaliação das concentrações 
celulares, sob quatro diferentes condições envolvendo a adição 
de 15 µl de glicerol e 500 µl de biossurfatante. Os ensaios foram 
conduzidos durante 30 dias em microcosmos preenchidos com 
30 g de areia contaminada com 500 µg/mL (m/v) de uma 
solução comercial de ametrina. Uma suspensão da linhagem foi 
preparada e o volume do inóculo correspondeu a 10% da 
massa de solo no microcosmo. As quantificações 
microbiológicas foram realizadas pela técnica do Pour plate no 
5º, 10º, 15º e 30º dia do processo. Foi observada uma 
similaridade nas curvas de crescimento de B. safensis 
C1C5502-1 para todos os grupos experimentais, atingindo 
valores cerca de 108 UFC/g de uma comunidade tolerante ao 
contaminante. A adição do glicerol e de biossurfatante reduziu 
o estresse inicial após introdução da linhagem ao solo, 
sugestivo de que seu emprego pode otimizar o tratamento. 
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Palavras-chave: Biorremediação, Bioaumento, Bioestímulo, 

Triazinas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso de agrotóxicos ou defensivos agrícolas no Brasil é 

intenso, destacando para herbicidas, represantdo o maior valor 

das vendas dentre defensivos empregados nas culturas de 

cana-de-açúcar, soja, milho, algodão, café, arroz de sequeiro e 

pastagem (FERREIRA; VEGRO; CAMARGO, 2011). 

Como líder mundial na produção do bioetanol e um dos 

maiores produtores de açúcar, a indústria agropecuária 

encontra subsídios que justificam o uso de agrotóxicos em larga 

escala no plantio da cana-de-açúcar (UNICA, 2016). Neste 

cenário, o controle de plantas daninhas é fundamentado no uso 

de diferentes classes de herbicidas, especialmente triazinas 

(TROPALDI; BRITO, 2017). 

Os herbicidas podem ser classificados pela NBR 10.004  

(ABNT, 2004), Resolução n° 296 (ANVISA, 2019), bem como 

OMS (WHO, 2009). O mecanismo de ação também pode ser 

empregado como forma de classificação, sendo os inibidores 

da fotossíntese, em nível dos fotossistemas FSI e FSII um dos 

mais empregados (GAZZIERO et al., 2004). 

As triazinas, grupo ao qual pertence a ametrina, são 

herbicidas inibidores do FSII. Sua estrutura molecular é 

composta por anéis heterocíclicos e aromáticos (DURIGON et 

al., 2019).Além de tóxicas, estas substâncias apresentam uma 

natureza persistente, isto é, de difícil remoção ao se sorver nos 

agregados do solo. Dessa forma, relata-se na literatura 

herbicidas triazínicos como persistentes, indicando que o 

acúmulo de herbicidas no solo facilita o processo de lixiviação 
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desses contaminantes (PAULA et al., 2016; STIPIČEVIĆ et al., 

2015). 

Esta característica pode promover impactos importantes 

à matriz em que estão agregadas, bem como à microbiota 

autóctone. Há relatos de alterações na diversidade de 

micorrizas e macrofauna de solos contaminados por herbicidas, 

representadas por alterações do ciclo biológico nos locais 

contaminados (ZALLER et al., 2014). Adicionalmente, 

alterações da diversidade de bactérias também podem ocorre, 

podendo causar prejuízos na manutenção da homeostase 

desses ambientes, como também provocando alterações no 

seu metabolismo (JACOBSEN; HJELMSØ, 2014). 

Em complemento, a presença de compostos triazínicos 

em alimentos de origem animal, tratados com ração 

contaminada, envolve efeitos danosos de bioacumulação e 

biomagnificação, representando risco a humanos e outros 

animais (XIAOMING et al., 2016). 

A ametrina é a trizaina mais empregada na agricultura 

brasileira, dentro do  grupo fdos compostos triazínicos (SILVA; 

RABAZONI; ABATE, 2014). O composto tem como base a 

estrutura molecular da 1,3,5 – triazina ou s-triazina e se encaixa 

na classe I de resíduos sólidos perigosos (grau II), 

medianamente tóxico. O composto é um herbicida de segunda 

geração, com alta solubilidade em água e tem um efeito residual 

médio de 5 a 12 meses (ALTA, 2018). 

A ametrina inibe seletivamente o FSII de plantas 

daninhas na pré e pós-emergência. O composto se liga à 

plastoquinona b (Qb) no sítio A de ligação na proteína, 

impedindo o fluxo de elétrons na cadeia transportadora de 

elétrons de modo que cessa a fotossíntese (TROPALDI; 

BRITO, 2017). A seletividade da ametrina consiste em eliminar 

plantas daninhas sem interferir na produtividade da cana-de-
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açúcar, em função da produção de metabólitos menos tóxicos 

para as plantas, contudo, nocivos para plantas daninhas (SILVA 

et al., 2013). 

Estudos realizados na década de 2010 indicaram que os 

herbicidas promovem a seleção de microrganismos tolerantes, 

que respondem às pressões seletivas com a expressão de 

enzimas antioxidantes como por exemplo, superóxido 

dismutase, catalase, glutationa redutase e glutationa S-

transferase (PETERS et al., 2014). 

A degradação de triazinas envolve a expressão de 

enzimas codificadas pelos genes atzA, atzB, atzC, atzD, atzE, 

atzF e trzN (HUANG et al., 2017). Neste contexto, o principal 

mecanismo de degradação da ametrina é sua protonação, 

catalisada pela enzimas tzrN (SCHÜRNER et al., 2015). Um 

segundo grupo de enzimas envolvido no metabolismo da 

ametrina pertence ao grupo das hidrolases/barbiturases, as 

quais são responsáveis por permitir o uso de compostos 

triazíninos como fonte, principalmente, de nitrogênio para o 

crescimento de microrganismos (SEFFERNICK; WACKETT, 

2016). 

Bacillus safensis é uma bactéria Gram-positiva, aeróbia, 

quimio-heterotrófica, monotríquia, mesófila, acidófila e 

esporuladora, medindo cerca de 0,5-0,7 μm de diâmetro e 1,0-

1,2 μm de comprimento. Quando cultivadas em meios de 

cultura tradicionais as colônias assumem formas arredondadas 

ou onduladas, de cor branca e opacas. Essa bactéria foi 

inicialmente isolada e descrita por pesquisadores da NASA, 

recebendo o epíteto em referência ao local de isolamento, a 

instalação de montagem de espaçonaves, denominada por 

SAF, sigla do inglês spacecraft-assembly facility, em Pasadena, 

Califórnia (SATOMI; LA DUC; VENKATESWARAN, 2006). 
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Por ser isolada de um ambiente altamente limitado em 

termos de recursos, há a premissa de que a espécie é 

caracteristicamente ubíqua e pode resistir à condições 

extremas quando comparada à outros microrganismos, sendo 

por esta razão, objeto de interesse da biotecnologia (LATEEF; 

ADELERE; GUEGUIM-KANA, 2015). Um exemplo é o caso 

reportado por Fonseca et al. (2015), que isolaram B. safensis 

em amostra de óleo advindo da Bacia de Campos, no Rio 

Grande do Norte, revelando a versatilidade metabólica da 

bactéria em utilizar como fonte de carbo e energia, compostos 

recalcitrantes como hidrocarbonetos aromáticos. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial 

biodegradador de ametrina pela linhagem de Bacillus safensis 

C1C5502-1, isolada de solo de canavial do estado da Paraíba, 

com histórico de contaminação pelo herbicida. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de 

Microbiologia Ambiental (LAMA) do Centro de Biotecnologia 

(CBIOTEC) na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

Inicialmente foram investigadas duas linhagens de 

Bacillus safensis gentilmente cedidas pelo professor Demétrius 

Antônio Machado de Araújo (CBIOTEC/UFPB): Bacillus 

safensis C1AC5507-1 (código de acesso ao GenBank: gene 

16S  rRNA – MF326564; gene gyrB – MF346778) e Bacillus 

safensis C1C5502-1 (gene 16S rRNA – MF326565; gene gyrB 

– MF346779), isoladas a partir de amostras de solo de canavial 

próximo à João Pessoa, com histórico de contaminação por 

defensivos agrícolas (PADILHA et al., 2015). 

Ambas as linhagens foram aclimatadas em ametrina, 

empregando a adaptada metodologia descrita por Cavalcanti et 
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al. (2017), empregando meio mineral mínimo (K2HPO4 – 0,5 g/L; 

MgSO4 – 0,5 g/L; FeCl2 – 10 mg/L; CaCl2 – 10 mg/L; MnCl2 – 

0,1 mg/L; ZnSO4 – 0,01 mg/L) e 0,1 g/L de extrato de levedura, 

acrescido 1 ml de uma solução de ametrina (Metrimex®), 

preparada a partir de 100 μL da solução comercial, diluída em 

10 mL de solução salina (NaCl 0,9%) esterilizada, 

correspondendo à concentração de 5 mg/mL. A ametrina 

substituiu a fonte de nitrogênio da composição original do meio. 

A princípio o sistema foi estaticamente incubado por 3 

dias à 30°C. Em seguida, 1 mL da suspensão desenvolvida foi 

transferida para um novo frasco contendo meio mineral mínimo, 

adicionado com concentração superior de ametrina, em 

seguida, foi levado para incubação sob mesmas condições. O 

procedimento foi repetido até atingir a concentração de 

500 mg/mL e incubado até o 8º dia de aclimatação como 

demonstrado na Figura 1. O critério analisado para a troca de 

erlenmayer contendo concentrações gradativamente maiores 

de ametrina foi a presença de turbidez. 

Foi utilizada nos ensaios dos microcosmos a linhagem 

que apresentou o melhor crescimento, na maior concentração 

empregada de ametrina, verificada pela turbidez do meio e 

posterior crescimento em meio sólido, empregando a técnica do 

Pour plate. Uma vez aclimatada, a linhagem foi mantida sob 

refrigeração de 4°C, em ágar nutriente inclinado, sofrendo 

repiques periódicos. 
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Figura 1 – Esquema da aclimatação de Bacillus safensis 

(C1AC5507-1 e C1C5502-1) 

 

 

Fonte: Autor, 2018 

 

O solo empregado no estudo, do tipo arenoso, adquirido 

em uma casa de material de construção, cuja origem foi um 

areal no interior do estado da Paraíba. A caracterização foi 

realizada pelo laboratório Eurofins Anatech, em Recife-PE. A 

Tabela 1 sumariza os parâmetros analiosados. 

O ensaio de utilização da ametrina como fonte de 

carbono pela linhagem de Bacillus safensis foi realizado em 

tubos de centrifugação esterilizados com capacidade para 

50 mL, preenchidos com 30 g do solo autoclavado (Figura 2), 

contaminado com 100 μL da solução comercial de ametrina, 

correspondente a 500 µg/100mL (m/v), essa concentração é 

utilizada para aplicações em culturas de modo a replicar no 

microcosmo o estresse da contaminação de ametrina em 

plantações que usam esse herbicida. A disposição interna do 

solo permitiu um headspace correspondente a 65% da altura 

dos tubos. 
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Tabela 1. Caracterização físico-química do solo 

Ensaios Resultados 

Textura (%)  

Argila 

Silte 

Areia 

Cascalho 

Carbono Orgânico Total (mg/Kg) 

Nitrogênio Total (mg/Kg) 

Fósforo Total (mg/Kg) 

0,99 

1,29 

95,86 

1,86 

0,74 

31,8 

3,04 

pH em água 7,35 

Umidade (%) 0,3 

 

 

Figura 2. Aspecto dos microcosmos  

 

Crédito da imagem: autor (2018) 

  

Foram empregadas 4 condições experimentais, 

sumarizadas na Tabela 2. Em cada microcosmo foi transferido 

o volume da suspensão microbiana, correspondente a 10% da 
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massa de solo presente (CAVALCANTI et al., 2017). A 

suspensão em solução salina esterilizada (NaCl 0,9%) do B. 

safensis C1C5502-1 foi assepticamente preparada a partir de 

uma cultura recente em ágar nutriente à 30ºC por 24 horas. A 

suspensão foi padronizada com o tubo n° 1 da escala de 

MacFarland (aprox.. 300x105 UFC/mL). Utilizou-se 15 μL de 

glicerol PA, equivalente a 0,25 mg/Kg de solo (m/v), como 

cossubstrato, isto é, uma fonte de carbono alternativa para 

produção de biomassa ou dos elementos necessários para 

assimilação e degradação da ametrina (VASCONCELOS; DE 

FRANÇA; OLIVEIRA, 2011). Por outro lado, a solução de 

biossurfatante, produzida pela própria linhagem, dispensada da 

etapa de purificação, no Laboratório de Engenharia de 

Bioprocessos (CBIOTEC – UFPB), foi aplicado num volume de 

500 μL como adjuvante do processo, com finalidade de 

aumentar a biodisponibilidade do contaminante. 

 

 

Tabela 2 – Grupos experimentais nos ensaios em microcosmo 

com Bacilllus safensis C1C5502-1* 

Volumes 

adicionados 

Condições 

A 

 (controle) 

B C D 

Suspensão 3mL 3mL 3mL 3mL 

Biossurfatante# --- 500 μL 500 μL --- 

Glicerol --- 15 μL --- 15 μL 

*Solo contaminado com 100μL de uma solução 500 mg/L de ametrina (m/v) 
#Biossurfatante extraído de cultura de B. safensis na concentração de 
0,1g/mL. 

 



CRESCIMENTO DE Bacillus safensis C1AC5507-1 NA PRESENÇA DE AMETRINA  

295 
 

 

Os experimentos foram conduzidos por 30 dias, em 

duplicata, mantidos à 29±1°C por 30 dias. A quantificação 

celular foi realizada servindo-se de forma indireta para 

verificação da utilização de ametrina por B. safensis C1C5502-

1. Os ensaios foram realizados com 5, 10, 15 e 30 dias de 

processo, empregando a técnica do Pour plate (CAVALCANTI 

et al., 2017). Amostras de 1 g de solo dos microcosmos foram 

transferidas para frascos contendo 10 mL de solução salina e 

após diluições decimais seriadas, o volume de 0,1 mL foi levado 

para placas de Petri, vertendo-se posteriormente com agar 

nutrriente. As placas foram incubadas invertidas por 48h à 30ºC. 

Os resultados foram expressos em Unidades Formadoras de 

Colônia por grama de solo seco (UFC/g de solo seco), 

descontando o porcentual de umidade do solo no microcosmo 

(ARAÚJO, 2017). O teste foi realizado em duplicata. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a etapa de aclimatação em ametrina, ambas as 

linhagens se desenvolveram em meio contendo concentrações 

comerciais de ametrina. Baseado no critério de seleção pela 

maior quantificação em meio sólido, a linhagem B. safensis 

C1C5502-1 foi escolhida (Tabela 3), por ter se demonstrado 

uma concentração aproximadamente 70 vezes superior à 

linhagem B. safensis C1AC5507-1. 

Na aclimatação, a ametrina consistia na única fonte de 

carbono e nitrogênio para uso das linhagens de B. safensis, 

dessa forma a capacidade do uso do herbicida pelo 

microrganismo foi constatado. 
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Tabela 3. População de Bacillus safensis após aclimatação 

em ametrina (106 UFC/mL) 

Linhagens Concenteração celular/mL 

B. safemsis C1AC5507-1 1,0 

B. safemsis C1C5502-1 67,0 

UFC/mL – Unidade Formadora de colônias por mililitro 

 

Nas condições em microcosmo, as curvas de 

crescimento de B. safensis C1C5502-1 foram similares. De 

forma breve, houve um declínio inicial de duas ordens de 

grandeza no início do processo (Figura 3), seguido de um 

aumento gradual e recuperação da concentração celular até o 

trigésimo dia do experimento.  

No tratamento do solo com B. safensis C1C5502-1 

observou-se que a linhagem comportou-se como tolerante à 

ametrina, devido o aumento de contagem de UFC por grama de 

solo seco, ao longo do experimento. Sendo observada 

recuperação da população de B. safensis C1C5502-1 até 

ordem de grandeza de 108 no 30º dia de bioprocesso. 

Nota-se ainda que, assim como no microcosmo controle, 

houve uma redução da população no 5º dia quando analisados 

os tratamentos com biossurfatante e glicerol, individualmente, 

porém o resultado foi minimizado com a associação dos dois 

compostos. 

 

Baseado que a relação entre a ametrina e o carbono 

orgânico total do solo era de praticamente de 100:1, e de 1000:6 

comparada ao glicerol, este resultado sugere que a ametrina 

era a principal fonte de carbono nos microcosmos, mesmo 

quando o cossubstrato estava presente. 
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Figura 3. Curvas de crescimento de Bacillus safensis 

C1C5502-1 em microcosmo 

 

Condições dos tratamentos: A – controle; B – ametrina, biossurfatante e 

glicerol; C – ametrina e biossurfatante; D – ametrina e glicerol. 

 

Além disso, o 10º dia se mostrou o mais importante dos 

intervalos testados, sugerindo maior adaptação da linhagem. O 

fenômeno da tolerância a um determinado xenobiótico é 

estabelecido gradualmente em função do contato, tornando a 

microbiota mais resistente a estresses adicionais, e resultando 

uma biodegradação mais eficiente (HAMAMURA et al., 2006).  

A elevada densidade durante 30 dias de experimento indica que 

a população de B. safensis C1C5502-1 estava tolerante à 

ametrina, sugerindo que havia consumo do herbicida, reforçado 

pelo fato da linhagem ser aclimatada ao contaminante. 

Há poucos relatos do uso de Firmicutes na 

biorremediação de herbicidas triazínicos. Entretanto o gênero 

Bacillus é apontado como degradador destes compostos 

(ZHANG et al., 2014). Outros microrganismos Gram-positivos, 

tais como, Actinobacteria, são reconhecidos por tal 

característica (ALVAREZ et al., 2017), destacando os gêneros 



CRESCIMENTO DE Bacillus safensis C1AC5507-1 NA PRESENÇA DE AMETRINA  

298 
 

Arthrobacter e Nocardioides quando o alvo são as s-triazinas 

(SAGARKAR et al., 2016). Por outro lado, o potencial 

degradador de triazinas não é restrito a Gram-positvos. 

Membros do grupo das proteobactérias também podem 

transformar e mineralizar as triazinas, especialmente, 

Pseudomonas, Comamonas, Klebsiella, Acinetobacter, 

Agrobacterium, Bradyrhizobium, Rhizobium, Methylobacterium 

e Azorhizobium (HUANG et al., 2017; SEFFERNICK; 

WACKETT, 2016). 

Na literatura consultada, pôde-se observar que ainda não 

há relatos sobre o papel de B. safensis na remoção de triazinas. 

O potencial de degradação da ametrina pelo B. safensis 

C1C5502-1 foi determinado neste trabalho, por meio da 

aclimatação. Além disso, os diferentes grupos experimentais do 

teste em microcosmo permitiram analisar a influência da adição 

de biossurfactante, cujo papel é auxiliar o bioacesso ao 

composto sorvido no solo, bem como do glicerol, empregado 

como cossubstrato, isto é, fonte alternativa de carbono para ser 

assimilada enquanto compostos mais persistentes e complexos 

são degradados (VASCONCELOS; FRANÇA; OLIVEIRA, 

2011). Nestes casos, a degradação da ametrina pode ter sido 

acelerada durante o consumo inicial de glicerol e a 

transformação do herbicida pode ter se dado por reações 

metabólicas indiretas (PRATA et al., 2001). Assim, a adição de 

biossurfactante e cossubstrato foi considerada positiva. 

O sucesso de um processo envolvendo a degradação de 

compostos persistentes pode ser garantido por fatores 

abióticos, tais como pH e umidade, que garantem o 

estabelecimento de um cenário favorável ao desenvolvimento 

microbiano, favorecendo sua atividade metabólica 

(TOMASSONI et al., 2014). Contudo, a microbiota é tida como 

chave de todo o mecanismo de transformação. Nesse sentido, 



CRESCIMENTO DE Bacillus safensis C1AC5507-1 NA PRESENÇA DE AMETRINA  

299 
 

o uso de bactérias advindas de solos com histórico de 

contaminação garante melhores resultados, mesmo ainda 

necessitando a fase da aclimatação. 

Esta afirmação é reforçada pelo estudo de Gutiérrez et 

al. (2018), que ao empregar isolados bacterianos obtidos de 

solos impactados com herbicidas, foram exibidas elevadas 

taxas de degradação de contaminantes como as triazinas, de 

modo que considerau-se tais bactérias, especializadas e ativas. 

Neste contexto, já era esperado uma densidade celular elevada 

de B. safensis C1C5502-1. Isto reforça o fato do uso do 

bioaumento como uma garantia na aceleração da taxa de 

degradação de contaminantes. 

Régo et al. (2016) identificaram a fase estacionária de B. 

subtilis frente à ametrina após 80 dias em um estudo de 

biorremediação de solo. Entretanto, no presente experimento 

não foi observada estabilidade da densidade celular e isso pode 

ter ocorrido em função da limitação do tempo do estudo, 30 

dias.  

Singh e Cameotra (2014) observaram que o uso de 

biossufactantes aumenta a degradação de triazinas tornando o 

herbicida mais disponível para bactérias. Nesse sentido, ao 

analisar o microcosmo contendo biossurfatante, observa-se 

recuperação tardia da população bacteriana para os níveis 

iniciais, se comparada ao microcosmo contendo apenas 

glicerol, possivelmente justificada pelo fato do glicerol servir 

como uma fonte adicional de carbono, auxiliando no 

crescimento celular, bem como possibilitando a degradação de 

ametrina, cenário possível de estabelecimento de 

cometabolismo. 

Além disso, no microcosmo apenas na presença de 

biossurfatante, pode-se inferir que o aparente atraso do 

crescimento em comparação ao microscomo contendo glicerol 
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pode ter ocorrido em função de lento aumento da 

biodisponibilidade e não numa possível toxicidade (SEEGER et 

al., 2010). 

É possível observar ainda que o glicerol, quando usado 

no microcosmo isoladamente, permitiu a recuperação da 

microbiota no 15º dia, intervalo anterior quando comparado às 

demais condições. Isto possivelmente ocorreu pela fácil 

assimilação do composto. Adicionalmente, o glicerol apresenta 

propriedade osmorreguladora. Esta é uma vantagem em 

relação a outros cossubstratos empregados na biorremediação 

e também contribui para justificar a manutenção da mesma 

ordem de grandeza da linhagem de B. safenis no microcosmo, 

em que a condição biossurfatante estava associado ao glicerol. 

Com isso, pode-se afirmar que o glicerol diminuiu o 

impacto inicial do estresse causado pela presença da ametrina 

compostos tóxicos, como ametrina. O uso de glicerol para este 

fim já foi relatado em estudos prévios, o que reforça a hipótese 

defendida anteriormente (JUGNIA et al., 2018). 

Ressalta-se que a determinação do contaminante no 

presente estudo não foi realizada em função da não realização 

das metodologias de detecção pelas empresas ou laboratórios 

de análises contatados, adicionado ao fato das dificuldades da 

busca por alternativas para a conclusão deste trabalho, pelas 

quais, culminou na determinação indireta da utilização do 

contaminante pela linhagem teste. 

Ainda assim, os resultados obtidos neste estudo tornam 

possível sugerir que B. safensis C1C5502-1 pode metabolizar 

a ametrina e que a adição de biossurfatantes e glicerol, auxiliam 

na redução do estresse inicial causado pelo contato da 

microbiota introduzida no microcosmo contendo solo 

contaminado por 500 µg/mL de ametrina. 
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Este trabalho contribui pelo testemunho da capacidade 

de B. safensis, como espécie, de se desenvolver em meio 

contendo ametrina, indicativo de aplicação como agente de 

biorremediação de solos congtaminados por este defensivo 

agrícola. 

 

CONCLUSÕES  

 

Nas condições aplicadas neste estudo, B. safensis 

C1C5502-1 utilizou ametrina como fonte de carbono e/ou 

nitrogênio para produção de biomassa e energia, garantindo a 

manutenção dos índices de quantificação celular nos 

microcosmos, indicativo de uma provável tolerância da 

linhagem à ametrina em solo. Além disso, a adição do glicerol 

e de biossurfatante contribuiu para reduzir o estresse inicial 

promovido pela introdução da suspensão microbiana no solo e 

diminuir a fase de adaptação do B. safensis C1C5502-1 em 

microcosmo. Tais evidências podem impactar de forma positiva 

nas intervenções por bioaumento, empregando B. safensis, 

uma vez que o atraso relativo no início do processo, comum 

nesta estratégia, pode ser reduzido. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ABNT. NBR 10004. Resíduos Sólidos – Classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 
2004. 71p. 
ALTA. Ametrina. Weifang: Shandong Weifang Rainbow Chemical CO. LTD., 
2018. Bula. 
ALVAREZ, A.; SAEZ, J. M.; DAVILA COSTA, J. S.; COLIN, V. L.; FUENTES, M. 
S.; CUOZZO, S. A.; BENIMELI, C. S.; POLTI, M. A.; AMOROSO, M. J. 
Actinobacteria: Current research and perspectives for bioremediation of 
pesticides and heavy metals. Chemosphere. v. 166, p. 41–62, 2017. ANVISA. 
RDC nº 296, de 29 jul 2019. Dispõe sobre as informações toxicológicas para 
rótulos e bulas de agrotóxicos, afins e preservativos de madeira. Brasília: DOU. 
29 jul 2019.  



CRESCIMENTO DE Bacillus safensis C1AC5507-1 NA PRESENÇA DE AMETRINA  

302 
 

ARAÚJO, R. O. Produção de biossurfactantes e potencial de degradação do óleo 
diesel por bactérias isoladas de ambientes contaminados por petróleo. 2017. 
Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular), 
Centro de Ciências Exatas e da Natureza, da Universidade Federal da Paraíba, 
João Pessoa.  
CAVALCANTI, T. G.; SOUZA, A. F.; FEREIRA, G. F.; SEVERINO, L. S.; 
MORAIS, J. P. S.; VASCONCELOS, U. Use of agro-industrial waste in the 
removal of phenanthrene. Waste Biomass Valor. DOI 10.1007/s12649-017-
0041-8, 2017.  
DURIGON, M. R.; CAMARA, A. S.; CECHIN, J.; VARGAS, L.; CHAVARRIA, G. 
Does spraying of atrazine on triazine-resistant canola hybrid impair 
photosynthetic processes? Planta Daninha. v. 37, doi: e019190367, 2019. 
FERREIRA, C. R. R. P. T.; VEGRO, C. L. R.; CAMARGO, M. de L. B. Defensivos 
agrícolas: desempenho recorde em 2010 e expectativas de aumento nas vendas 
em 2011. IEA. 2011. Disponível em: 
<http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=12192>. 
FONSECA, F. S. A.; ANGOLINI, C. F. F.; ARRUDA, M. A. Z.; JUNIOR, C. A. L.; 
SANTOS, C. A.; SARAIVA, A. M.; PILAU, E.; SOUZA, A. P.; LABORDA, P. R.; 
DE OLIVEIRA, P. F. L.; DE OLIVEIRA, V. M.; REIS, F. D. A. M.; MARSAIOLI, A. 
J. Identification of oxidoreductases from the petroleum Bacillus safensis strain. 
Biotechnol Rep. v. 8, p. 152–159, 2015. 
GAZZIERO, D. L. P.; ADEGAS, F. S.; BRIGHENTI, A. M.; PRETE, C. E. C. 
Tabela periódica dos herbicidas: folheto. Londrina: EMBRAPA Soja, 2004. 3p. 
GUTIÉRREZ, V. C.; MORA, M. M.; ROJAS, E. C.; LÓPEZ, M. M.; RODRÍGUEZ, 
C. E. R. Impact of oxytetracycline and bacterial bioaugmentation on the efficiency 
and microbial community structure of a pesticide-degrading biomixture. Environ 
Sci Pollut Res. v. 25, p. 1–13, 2018.  
HAMAMURA, N.; OLSON, S. H.; WARD, D. M.; INSKEEP, W. Microbial 
population dynamics associated with crude-oil biodegradation in diverse soils. 
Appl Environ Microbiol. v. 72, n. 9, p. 6316-6324, 2006. 
HUANG, X.; HE, J.; YAN, X.; HONG, Q.; CHEN, K.; HE, Q.; ZHANG, L.; LIU, X.; 
CHUANG, S.; LI, S.; JIANG, J. Microbial catabolism of chemical herbicides: 
Microbial resources, metabolic pathways and catabolic genes. Pestic Biochem 
Physio. v. 143, p. 272–297, 2017.  
JACOBSEN, C. S.; HJELMSØ, M. H. Agricultural soils, pesticides and microbial 
diversity. Curr Opin Biotechnol. v. 27, p. 15–20, 2014. 
JUGNIA, L. B.; MANNO, D.; DROUIN, K.; HENDRY, M. In situ pilot test for 
bioremediation of energetic compound-contaminated soil at a former military 
demolition range site. Environ Sci Pollut Res.  v. 20, doi: 10.1007/s11356-018-
2115-y, 2018.  
LATEEF, A.; ADELERE, I. A.; GUEGUIM-KANA, E. B. The biology and potential 
biotechnological applications of Bacillus safensis. Biologia. v. 70, n. 4, p. 411–
419, 2015.  
1–2, p. 471–480, 2000.  
PADILHA, I.Q.M.; CARVALHO, L.C.T.; DIAS, P.V.S.; GRISI, T.C.S.L.; SANTOS, 
S.F.M.; SILVA, F.L.H.; ARAUJO, D.A.M. Production and characterization of 



CRESCIMENTO DE Bacillus safensis C1AC5507-1 NA PRESENÇA DE AMETRINA  

303 
 

thermophilic carboxymethyl cellulase synthesized by Bacillus sp. growing on 
sugarcane bagasse in submerged fermentation. Braz J Chem Eng., v. 32, no. 
01, p. 35-42, 2015 
PAULA, R. T.; ABREU, A. B. G.; QUEIROZ, M. E. L. R.; NEVES, A. A.; SILVA, 
A. A.. Leaching and persistence of ametryn and atrazine in red–yellow latosol. J 
Environ Sci Health., v. 51, n.2, p. 90-95, 2016. 
PETERS, L. P.; CARVALHO, G.; MARTINS, P. F.; DOURADO, M. N.; VILHENA, 
M. B.; PILEGGI, M.; AZEVEDO, R. A. Differential responses of the antioxidant 
system of ametryn and clomazone tolerant bacteria. PLoS ONE. v. 9, n. 11, p. 
1–12, 2014.  
PRATA, F.; LAVORENTI, A.; REGITANO, J. B.; TOMISIELO, V. L. Degradação 
e sorção de ametrina em dois solos com aplicação de vinhaça. Pesquisa 
Agropecuaria Brasileira. v. 36, n. 7, p. 975–981, 2001.  
RÉGO, A. P. J.; QUITÉRIO, G. M.; DILARRI, G.; BIDOIA, E. D.; CONEGLIAN, 
C. M. R. Análise da qualidade de solo contaminado por ametrina, por meio da 
respiração microbiana. In: I CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA 
AGROPECUÁRIA, AGRÍCOLA E AMBIENTAL (CBMAAA), 1., Jaboticabal. 
Anais... Jaboticabal: Ciência & Tecnologia: FATEC-JB, 2016. 
SAGARKAR, S.; BHARDWAJ, P.; STORCK, V.; DEVERS-LAMRANI, M.; 
MARTIN-LAURENT, F.; KAPLEY, A. s-triazine degrading bacterial isolate 
Arthrobacter sp. AK-YN10, a candidate for bioaugmentation of atrazine 
contaminated soil. Appl Microbiol Biotechnol. v. 100, n. 2, p. 903–913, 2016.  
SATOMI, M.; LA DUC, M. T.; VENKATESWARAN, K. Bacillus safensis sp. nov., 
isolated from spacecraft and assembly-facility surfaces. Int J Syst Evol 
Microbiol. v. 56, n. 8, p. 1735–1740, 2006.  

SCHÜRNER, H. K. V.; SEFFERNICK, J. L.; GRZYBKOWSKA, A.; DYBALA- 
DEFRATYKA, A.; WACKETT, L. P.; ELSNER, M. Characteristic isotope 
fractionation patterns in S-triazine degradation have their origin in multiple 
protonation options in the S-triazine hydrolase trzN. Environ Sci Technol. v. 49, 
n. 6, p. 3490–3498, 2015.  
SEEGER, M.; HERNANDÉZ, M.; MÉNDEZ, V.; PONCE, B.; CÓRDPVA, M.; 
GONZÁLEZ. Bacterial degradation and biorremediantion of chlorinated 
herbicides and biphenyls. J Soil Sci Plant Nutr. v. 10, n. 3, p. 320 - 332, 2010. 
SEFFERNICK, J. L.; WACKETT, L. P. Ancient evolution and recent evolution 
converge for the biodegradation of cyanuric acid and related triazines. J Appl 
Environ Microbiol. v. 82, n. 6, p. 1638–1645, 2016.  
SILVA, R. T.; RABAZONI, B. F. S.; ABATE, G. Estudo para a determinação de 
herbicidas da classe das triazinas por extração no ponto nuvem. Scientia 
Chromatographica. v. 6, n. 3, p 175-185, 2014. 
SILVA, I. P. F.; SILVA-JUNIOR, J. F.; PUTTI, F. F.; LATORRE, D. O.; LUDWIG, 
R. Herbicidas inibidores do fotossistema II - Parte II. Braz J Chem Eng. v. 7, n. 
1, p. 12-22, 2013. 
SINGH, A. K.; CAMEOTRA, S. S. Influence of microbial and synthetic surfactant 
on the biodegradation of atrazine. Environ Sci Pollut Res. v. 21, n. 3, p. 2088–
2097, 2014.  
STIPIČEVIĆ, S.; GALZINA, N.; UDIKOVIĆ-KOLIĆ; JURINA, T.; MENDAŠ, G.; 



CRESCIMENTO DE Bacillus safensis C1AC5507-1 NA PRESENÇA DE AMETRINA  

304 
 

DVORŠĆAK, M.; PETRIĆ, I.; BARIĆ, K.; DREVENKAR, V. Distribution of 
terbuthylazine and atrazine residues in crop-cultivated soil: The effect of 
herbicide application rate on herbicide persistence. Geoderma, v.259-260, p. 
300-309, 2015. 
TOMASSONI, F.; SANTOS, R. F.; SANTOS, F. S.; CARPINSKI, M.; SIVEIRA, 
L. Técnica de biorremediação do solo. Acta Iguazu. v. 3, n. 3, p. 46-56, 2014. 
TROPALDI, L.; BRITO, I. Herbicidas inibidores do fotossistema II em pré- 
emergência no controle de espécies de capim-colchão. Rev Bras Herb. v.16, 
n.1, p.30-37, 2017. 
UNICA – UNIÃO DA INDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR. Disponível em: 
http://www.unica.com.br/noticia/705197392033158412/pib-do-setor-
sucroenergetico-gerou-mais-de-r-por-cento24-113-bilhoes-em-2015/. Acesso 
em: 18 de mai de 2018.  
VASCONCELOS, U. DE FRANÇA, F. P.; OLIVEIRA, F. J. S. Removal s high-
molecuar weight polycyclic aromatic hydrocarbons. Quim Nova. v. 34, n. 2, p. 
218-221, 2011. 
WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION.  The WHO recommended 
classification of pesticides by hazard and guidelines to classification. Sttutgard: 
WHO, 2009. 78p. 
XIAOMING, G.; LIJUN, Y.; HONGTAO, W.; RONGGUI, M.; KUIYING, D. 
LIQIANG, G.; JUN, S. Determination os sym-triazine residues in animal-derived 
food by liquid chromatgraphy-high resolution mass spectrometry. Anim Feed Sci 
Technol. v. 8, n. 3, p. 146-150, 2016. 
ZALLER, J. G.; HEIGL, F.; RUESS, L.; GRABMAIER, A. Glyphosate herbicide 
affects belowground interactions between earthworms and symbiotic mycorrhizal 
fungi in a model ecosystem. Sci Rep. v. 4, p. 1–8, 2014.  
ZHANG, H.; ZHANG, Y.; HOU, Z.; WU, X.; GAO, H.; SUN, F.; PAN, H. 
Biodegradation of triazine herbicide metribuzin by the strain Bacillus sp. N1. J 
Environ Sci Health Part B. v. 49, n. 2, p. 79–86, 2014.  
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Os autores agradecem ao CNPq pelo fomento à pesquisa, por meio da 

parceria vinculada à Chamada MCTI/CNPq/FNDCT Ação Transversal - Redes 

Regionais de Pesquisa em Ecossistemas, Biodiversidade e Biotecnologia nº 

79/2013.



DOS MECANISMOS DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS AOS AVANÇOS E 

DESAFIOS NO MANEJO DE EPIDEMIAS DE ARBOVIROSES 

305 
 

CAPÍTULO 16 
 

DOS MECANISMOS DE RESISTÊNCIA A 
INSETICIDAS AOS AVANÇOS E DESAFIOS 

NO MANEJO DE EPIDEMIAS DE 
ARBOVIROSES 

 

Giulian César da Silva SÁ 1 

Pedro Thiago Ramalho de FIGUEIREDO 2  

Laísa Vilar CORDEIRO 3 

Thamara Rodrigues de MELO 3 

1 Doutorando em Bioquímica, UFRN - Laboratório de Proteomas (Instituto de Medicina 
Tropical do Rio Grande do Norte); 2 Doutorando em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, 

UFPB - Laboratório de Fitoquímica; 3 Doutorandas em Produtos Naturais e Sintéticos 
Bioativos, UFPB - Laboratório de Microbiologia.  

giuliancesarsa@gmail.com 

 

RESUMO: Aedes spp. têm ganhado destaque no cenário 
mundial por serem vetores dos agentes etiológicos de 
arboviroses, como dengue, chikungunya, febre amarela e zika. 
Os impactos causados por tais arboviroses ocorrem por não se 
ter disponíveis vacinas capazes de prevenir a infecção, nem 
drogas específicas para combater os vírus, sendo o controle do 
vetor a solução comumente disponível. Desse modo, a presente 
pesquisa objetivou socializar as fragilidades encontradas nas 
estratégias de controle de Aedes, além de apontar os avanços 
e desafios no manejo de arboviroses. Os achados apontam que 
esforços nacionais e internacionais vêm sendo lançados na 
erradicação de Aedes spp. e seu controle costumeiramente 
envolve o emprego de inseticidas químicos. Devido seu uso 
intensivo, cenários de resistência vêm sendo reconhecidos, 
tornando evidente a necessidade de minimizar sua 
dependência e viabilizar estratégias ecologicamente 
sustentáveis. Neste cenário, os pesticidas botânicos vêm 
ganhando destaque por serem biodegradáveis e apresentarem 
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composições químicas complexas com diferentes mecanismos 
de ação. No entanto, existem alguns fatores que podem ser 
limitantes em sua aplicação. Como alternativa, 
nanoformulações podem ser utilizadas por serem capazes de 
veicular o acesso de biomoléculas aos seus sítios ativos. 
Acreditamos que esforços coletivos precisam ser lançados e 
que o emprego dos 17 objetivos para o desenvolvimento 
sustentável seja imprescindível na conquista de melhorias na 
qualidade de vida. 
Palavras-chave: Aedes. Doenças Tropicais Negligenciadas. 
Arboviroses. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O mundo inteiro enfrenta o desafio da co-circulação de 

arboviroses de grande importância para a saúde pública 

(dengue, chikungunya, febre amarela e febre zika), cujos 

vetores dos agentes etiológicos são artrópodes do gênero 

Aedes (FUJIWARA et al., 2017). A febre zika tem ganhado 

maior ênfase por sua associação com má formação congênita 

e microcefalia (FRANÇA et al., 2018), mas todas essas 

arboviroses apresentam alto risco de disseminação, morbidade 

e mortalidade humana em muitos países, pois ainda não há 

vacina para prevenir a infecção de todas elas e nem drogas 

específicas para combater os vírus, sendo o controle do vetor a 

solução comumente disponível (PATTERSON; SAMMON; 

GARG, 2016).  

É necessária uma análise sobre os aspectos históricos e 

distribuição geográfica desses vetores, detendo-se a 

correlacionar os locais de incidência das arboviroses com a 

chegada dos mosquitos, em especial, ao cenário brasileiro. 

Paralelamente, estudos envolvendo a bioecologia e o ciclo de 
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vida de Aedes spp. também são essenciais para melhor 

compreensão de seu desenvolvimento e possibilita,  a partir 

disso, elaborar estratégias eficazes para o controle, auxiliando 

na redução de surtos de doenças por eles causadas (AUTERI 

et al., 2018).  

O ciclo de vida do mosquito constitui-se de duas fases: 

uma terrestre, onde os adultos vivem; e uma aquática, onde 

ocorre a evolução de todas as formas imaturas. Essa 

versatilidade de habitats é ecologicamente vantajosa por 

possibilitar uma diferenciação de nichos e a fase imatura 

restringe os insetos à vulnerabilidade a ataques de predadores 

ou inserção de medidas antropogênicas de controle 

populacional (CARVALHO; MOREIRA, 2017).  

A Organização Mundial da Saúde, por meio do Vector 

Control Advisory Group e do Department of Control of 

Neglected Tropical Diseases, vem reconhecendo a importância 

de avaliar, desenvolver e disponibilizar novas ferramentas que 

tragam benefícios significativos à saúde humana, como a 

inclusão de estratégias necessárias ao controle de populações 

de Aedes (GVCR, 2017). As ações disponíveis na redução de 

densidades de Aedes spp. são focadas em abordagens 

mecânicas (eliminação ou proteção dos locais de reprodução), 

biológicas (emprego de espécies predadoras ou 

entomopatogênicas) e/ou químicas (uso de inseticidas 

sintéticos), sendo esta última a costumeiramente empregada 

(BELLINATO et al., 2016).  

Embora seja de conhecimento que no Brasil já existem 

programas de incentivo ao combate à arboviroses, como o 

Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), ainda não 

há perspectivas para a erradicação das arboviroses em curto 

prazo e a eficácia das estratégias empregadas na erradicação 
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de epidemias não tem sido comprovada, por conta dos 

elevados índices de resistência aos inseticidas nos mosquitos-

alvo (BHARATI; RAI; SAHA, 2019; BRAGA; VALLE, 2007; 

BRASIL, 2002). 

Assim, os objetivos dessa pesquisa contemplaram a 

socialização das fragilidades encontradas nas estratégias 

recorrentes de controle de Aedes, apontando seus mecanismos 

de atuação e resistência, bem como socializar os avanços e 

desafios no manejo de epidemias de arboviroses. Estimulando 

a sociedade a absorver o conceito de vigilância sanitária e 

utilizar os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável da 

Agenda 2030, visando reduzir danos causados por arboviroses. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo baseou-se nas diretrizes 

metodológicas para realização de uma revisão integrativa, 

organizada em cinco etapas. A primeira, constou da 

identificação do tema e seleção da hipótese, pautada na 

premissa de examinar diversas intervenções voltadas aos 

avanços e desafios no manejo de epidemias de arboviroses. A 

segunda etapa contemplou o estabelecimento de critérios para 

inclusão e exclusão de estudos, realizadas pelos autores de 

forma independente. A evidência de investigação foi demarcada 

mediante busca eletrônica no banco de dados virtual PubMed. 

A terceira etapa consistiu na definição dos critérios de 

elegibilidade dos estudos, contemplando apenas aqueles que 

tratassem do cenário e manejo das arboviroses e das 

estratégias de controle do vetor. A quarta etapa deteve-se a 

avaliar os estudos incluídos na revisão integrativa, elegendo 

aqueles cuja metodologia e resultados do estudo estivessem 
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adequados ao fluxo da pesquisa, de modo que sua questão de 

pesquisa respondesse às análises.  

Já a quinta e última etapa compreendeu a fase de 

interpretação dos resultados, visando identificar lacunas 

existentes na literatura no que tange o manejo de arboviroses, 

permitindo destacar sugestões pertinentes para futuras 

pesquisas direcionadas para a melhoria da assistência à saúde. 

 O propósito dessa revisão está alinhado com o terceiro 

objetivo da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Cujas metas norteadoras foram a 3.3 e 3.d, que concernem, 

respectivamente, em controlar as doenças tropicais 

negligenciadas e combater outras mazelas até 2030; e reforçar 

a capacidade de todos os países, particularmente aqueles em 

desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e 

gerenciamento de riscos nacionais e globais à saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Aspectos bioecológicos da ocorrência e distribuição 

geográfica de Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) 

 

O subgênero Stegomyia do gênero Aedes contém 

aproximadamente 110 espécies descritas (MOTOKI et al., 

2018), dentre elas, A. aegypti, nomenclatura usada pela 

primeira vez por Linnaeus, em 1762, para um mosquito que 

provavelmente não era reconhecido como A. aegypti (POWELL; 

GLORIA-SORIA; KOTSAKIOZI, 2018). Acredita-se que este 

mosquito tenha migrado para as Américas em navios 

escravagistas europeus durante os séculos XV e XVII, período 

característico do comércio escravocrata entre o Velho e Novo 

Mundo. Porém, não se sabe ao certo se os navios 
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transportavam A. aegypti na África Ocidental ou se já 

conduziam a forma doméstica quando se originou na Europa 

(PLESS et al., 2017). Mas é certo que A. aegypti só conseguiu 

ocupar e procriar em reservatórios de armazenamento de água 

nos porões destes navios graças a evolução das características 

domésticas em uma espécie que era originalmente silvestre 

(KRAEMER et al., 2015).  

A bioecologia desses insetos cosmotropicais contempla 

ambientes urbanos, principalmente no intra e peridomicílio 

humano, sendo difícil de ser encontrados em ambientes 

semisilvestres ou onde não há a constante presença do 

homem. Seus criadouros podem ser naturais ou artificiais, que 

acumulam água em períodos chuvosos. Quanto à alimentação, 

machos e fêmeas adultos dependem da ingestão de 

carboidratos. Porém, adicionalmente, as fêmeas apresentam 

hábito alimentar hematófago, preferencialmente de sangue 

humano, para obtenção de ferro e posterior maturação dos 

ovários, tornando o poder de transmissão dos vírus 

exclusivamente delas (CARVALHO; MOREIRA, 2017).  

Aedes spp. apresentam desenvolvimento holometábolo, 

organizado em quatro estágios distintos: ovicida, larvicida, 

pupicida e adulticida, que podem se completar entre 1,5 a 3 

semanas. Os ovos são depositados individualmente por fixação 

na parede do criadouro, logo acima da superfície da água, ou 

depositados diretamente na superfície aquosa. Após 2-7 dias 

da postura, os ovos eclodem e as larvas irão se alimentar do 

microplâncton presente em seus criadouros, cujo estágio larval 

perdura aproximadamente 8 dias e contempla quatro fases 

larvais. Na fase de pupa, ocorre a metamorfose no mosquito, 

durante a qual não se alimenta, e, em seguida, se transforma 

no adulto. Quando emergem, os adultos permanecem próximos 
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ou na superfície dos corpos aquáticos dos criadouros até que 

estejam aptos ao voo em busca de abrigo em áreas úmidas e 

protegidas da luz e do vento. Os mosquitos adultos, machos e 

fêmeas, diferem quanto à certas características que são 

específicas daquele sexo, deixando evidente a existência de 

dimorfismo sexual (CARVALHO; MOREIRA, 2017).  

 

Principais estratégias comumente empregadas no 

controle de Aedes spp. e manejo de arboviroses 

 

Em 1947, por intermédio do Programa de Erradicação 

de A. aegypti no Hemisfério Oeste, a Organização Pan-

Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde 

decidiram coordenar sua erradicação no continente. Em 1976, 

foi confirmada a reintrodução do mosquito no Brasil, que não 

conseguiu ser contido por combate químico, possibilitando 

novamente sua dispersão. Com isso, o Ministério da Saúde 

começou a implantar programas de erradicação do mosquito, 

inicialmente coordenado pela Superintendência de Campanhas 

de Saúde Pública (SUCAM), por intermédio do Programa 

Nacional de Controle da Febre Amarela e Dengue.  

Como demanda vigente, em 1990, a Fundação Nacional 

de Saúde (Funasa) foi criada e passou a ser responsável pela 

coordenação das ações de controle da dengue, através da 

erradicação do mosquito pelo Plano de Erradicação do Aedes 

aegypti (PEAa), elaborado pelo Ministério da Saúde que se 

preocupava principalmente com os casos de dengue 

hemorrágica, uma vez que este quadro poderia levar o paciente 

a óbito. Mas, em 2001, a Funasa começou a focar no controle 

do mosquito e não mais na sua erradicação. No mesmo ano foi 

implantado o Plano de Intensificação das Ações de Controle da 



DOS MECANISMOS DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS AOS AVANÇOS E 

DESAFIOS NO MANEJO DE EPIDEMIAS DE ARBOVIROSES 

312 
 

Dengue (PIACD), que priorizou as ações em municípios com 

maior transmissão da doença.uj o ano seguinte, foi implantado 

o PNCD, que deu continuidade a algumas propostas do PIACD 

e acrescentou novas, tendo como principais objetivos reduzir a 

infestação do A. aegypti, a incidência da dengue e a letalidade 

por febre hemorrágica (BRAGA; VALLE, 2007; BRASIL, 2002). 

Frente às limitações no monitoramento entomológico de 

populações de Aedes spp., faz-se necessária a utilização de um 

método mais eficaz no controle dos mosquitos, como o 

emprego de armadilhas. Já se têm registros do uso de 

armadilhas desde a captura de ovos até a captura de fêmeas 

adultas grávidas (LIU et al., 2019), além de sua utilização na 

captura dos mosquitos por substâncias e estruturas adesivas 

(CAPUTO et al., 2015) ou por liberação de substâncias atrativas 

(CILEK; KNAPP; RICHARDSON, 2017). 

No Brasil, grandes esforços foram direcionados para o 

desenvolvimento de armadilhas que capturassem fêmeas 

grávidas e adultas de A. aegypti, sendo duas armadilhas 

produzidas: Adultrap e MosquiTrap. A Adultrap captura fêmeas 

durante a oviposição, utilizando água como principal atrativo. A 

MosquiTrap permite a captura, identificação e contagem de 

mosquitos adultos, especialmente fêmeas grávidas e raramente 

espécimes paridos e nulíparos, com base em infusões de 

gramíneas voláteis (DEGENER et al., 2015).  

 

Aspectos críticos do controle de arboviroses por 

inseticidas sintéticos e seus mecanismos de atuação e 

resistência  

 

Inseticidas químicos têm sido empregados para controlar 

populações de pragas ao longo dos anos, cujo mecanismo de 
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ação pode comprometer nervos e musculatura, o crescimento 

e desenvolvimento, o intestino ou a respiração do inseto. O 

Insecticide Resistance Action Committee (IRAC) enfoca o 

gerenciamento de resistência a inseticidas a longo prazo, e 

propôs o IRAC International MoA Working Group, que 

contempla os principais instrumentos de controle químico e 

biológico utilizados no controle de pragas, bem como os sítios 

de ação primários desses bioativos.  

O controle de populações de A. aegypti, em especial, 

envolve comumente o emprego de quatro classes de inseticidas 

químicos que atuam no Sistema Nervoso Central (SNC) dos 

insetos, sendo eles: organoclorados (OC), organofosfatos (OP), 

carbamatos (CA) e piretróides (PY) (BELLINATO et al., 2016). 

Os OC contemplam hidrocarbonetos clorados como o 

Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT), metoxiclor, dieldrin, 

clordano, lindano e benzeno hexacloreto, todos com toxicidade 

crônica e alta natureza bioacumulativa (RANI; SHANKER; 

JASSAL, 2017). O DTT foi o primeiro inseticida utilizado no 

manejo de mosquitos (NAQQASH et al., 2016). Ele age nos 

canais iônicos dependentes de voltagem, mantendo-os abertos 

continuamente, levando a um desequilíbrio dos íons sódio e 

potássio dos axônios, causando disparo repetitivo e/ou bloqueio 

da condução nervosa e interferindo na transmissão normal dos 

impulsos nervosos dos insetos, acarretando na sua paralisia e 

morte (DU et al., 2016). 

Os OP são inseticidas formados por ésteres de ácido 

fosfórico, sendo o temephos o mais recorrente. Eles se 

degradam rapidamente por hidrólise na exposição à luz, ao ar 

e ao solo, e atuam por inativação irreversível da enzima 

acetilcolinesterase (AChE), que tem como função hidrolisar as 
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moléculas de acetilcolina, um neurotransmissor importante do 

SNC dos insetos (JAYARAJ, MEGHA; SREEDEV, 2016). 

Os CA são compostos orgânicos derivados do ácido 

carbâmico, cujos grupos funcionais são formados por ésteres 

de carbamato (JAYARAJ; MEGHA; SREEDEV, 2016). Assim 

como os OP, têm como mecanismo de ação a inibição da AChE, 

perpetuando o impulso elétrico para ocasionar paralisia e morte 

do inseto. Porém, a inibição da enzima neste caso ocorre de 

maneira reversível, tendo a chance do seu uso não causar a 

morte do vetor caso seja administrado em baixas doses 

(JAYARAJ; MEGHA; SREEDEV, 2016). Contudo, os CA têm 

sido associados a casos de toxicidades, incluindo alertas de 

mutagenicidade (HEMINGWAY; FOWKES; WILLIAMS, 2017). 

As propriedades inseticidas dos PY são derivadas de 

ésteres cetoalcoólicos de ácidos crisântemos e piretróicos. 

Assim como o DDT, porém com um efeito mais atenuado, os 

PY atuam mantendo abertos os canais iônicos dos neurônios 

dos insetos, levando a um descontrole da transmissão nervosa, 

preservando a célula sempre despolarizada, deixando o inseto 

paralisado (JAYARAJ; MEGHA; SREEDEV, 2016).  

Muito embora, no Brasil, o PNCD faça uso de pesticidas 

químicos em conformidade com o WHO Pesticide Evaluation 

Scheme, é notório o desenvolvimento de resistência nos insetos 

por seu uso intensivo e prolongado (BELLINATO et al., 2016), 

resultando no fracasso do controle de vetor. O desenvolvimento 

de resistência a um inseticida resulta no fracasso em atingir o 

controle de vetor (BHARATI; RAI; SAHA, 2019).  

Os principais mecanismos responsáveis pelo 

desencadeamento da resistência são: redução da taxa de 

penetração do inseticida no inseto, maior biodegradação 

enzimática (resistência metabólica) e mutações estruturais no 
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sítio-alvo dos inseticidas no SNC. Dentre estes, a redução da 

taxa de penetração do inseticida no inseto, causada por 

modificações em sua cutícula, é a menos compreendida em 

Aedes spp., pois ainda não se sabe de como desenvolve-se a 

resistência no inseto (MOYES et al., 2017). 

O mecanismo de resistência metabólica consiste na 

superexpressão ou mudança conformacional das enzimas 

metabólicas envolvidas nas famílias de genes citocromo P450 

monooxigenases (P450), glutationa S-transferases (GST) e 

carboxil/colinesterases (CCE), afetando sua capacidade em 

metabolizar os xenobióticos, transformando-os em moléculas 

mais solúveis. É notória a ocorrência desses mecanismos em 

AChE, nos canais de sódio ou nos receptores do ácido gama-

aminobutírico (GABA) (MOYES et al., 2017). 

Por fim, o último mecanismo de desenvolvimento de 

resistência a inseticidas é relativo às mutações estruturais que 

estes induzem nas proteínas de seus sítios-alvos nos insetos. 

OP e CA atuam promovendo mutações na AChE, mesmo que 

de forma superficial, induzindo a mudança da glicina pela serina 

no códon 119 (mutação G119S), posição comumente 

encontrada em Aedes spp. PY e DDT atuam promovendo 

mutações no canal de sódio controlado por voltagem (VGSC), 

com 10 mutações em 8 posições de códon relatadas nos 

domínios VGSC II-IV de Aedes spp. (MOYES et al., 2017). 

 

Avanços e desafios no manejo de epidemias de 

arboviroses: um desafio para a saúde pública brasileira  

 

Mesmo conhecendo os efeitos corriqueiros e danosos da 

resistência dos inseticidas em Aedes spp., ainda faltam dados 

robustos sobre sua prevalência e os mecanismos envolvidos, 
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em locais geográficos específicos. Uma vez disponíveis, esses 

dados orientarão os programas nacionais na escolha de 

produtos mais eficazes ou alternativos em cada caso de 

resistência (AUTERI et al., 2018; MOYES et al., 2017).  

Enquanto esses dados não se concretizam, estudos que 

apontam estratégias de manejo baseadas em biocontrole por 

esponjas (WANTAH; MANGINDAAN; LOSUNG, 2018), insetos 

(BYTTEBIER; FISCHER, 2019), crustáceos (BALDACCHINO et 

al., 2017), urocordados (ARUMUGAM et al., 2019), peixes 

(AZEVEDO-SANTOS et al., 2016), anfíbios (KHATIWADAA et 

al., 2016), répteis (CORONA et al., 2018) e aves (SARWAR, 

2015) já vem sendo realizados e apresentam resultados 

significativos. Porém, mesmo provendo a redução de Aedes 

spp., essa estratégia de biocontrole não é completamente 

eficaz, pois esses agentes de biocontrole estão sujeitos a 

infecções secundárias e podem comprometer o ecossistema 

em que serão inseridos, configurando-se como potenciais 

invasores ecológicos, gerando distúrbios ambientais.  

O controle biológico de Aedes spp. ainda pode ser feito 

por fungos entomopatogênicos. Contudo, a eficácia dessa 

estratégia é comprometida pela longevidade dos fungos, pela 

dose letal viabilizada ao inseto (ACHEE et al., 2019) e pela 

resistência à infecção fúngica, mesmo que esta seja muito mais 

lenta que a de inseticidas sintéticos, pelo fato de o mecanismo 

de virulência contemplar a produção de várias toxinas letais aos 

insetos (BENELLI; JEFFRIES; WALKER, 2016). 

Infelizmente, há poucos registros do uso de bactérias 

entomopatogênicas no controle de Aedes spp., onde cerca de 

98% dos pesticidas bacterianos disponíveis no mercado são 

produzidos das subespécies de Bacillus thuringiensis 

(PRUSZYNSKI et al., 2017). A subespécie Bacillus thuringiensis 
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israelensis (Bti) é um micróbio de solo livre de contaminantes e 

exotoxinas, com baixa toxicidade para mamíferos, incluindo 

humanos (TISSERA et al., 2018), e é um dos larvicidas mais 

adequados para controlar A. aegypti (CARVALHO et al., 2018). 

Outra estratégia disponível é a Incompatible Insect Technique 

(GOINDIN et al., 2018), baseada no uso de Wolbachia, 

bactérias intracelulares obrigatórias que parasitam inúmeros 

nematoides e insetos (BALAJI; JAYACHANDRAN; 

PRABAGARAN, 2019). Wolbachia é capaz de alterar os 

processos reprodutivos de seus hospedeiros através da 

indução de incompatibilidade óvulo-espermatozoide, chamada 

de incompatibilidade citoplasmática, que torna os mosquitos 

incapazes de transmitir patógenos (JIGGINS, 2017).  

Todos esses problemas têm evidenciado a necessidade 

de minimizar a dependência de pesticidas sintéticos e procurar 

estratégias alternativas ecologicamente sustentáveis no 

controle de Aedes spp. (DATTA et al., 2019). Neste cenário, os 

pesticidas botânicos vêm ganhando destaque por serem mais 

duráveis e potentes, menos nocivos a organismos não-alvo, 

biodegradáveis e apresentarem composições químicas 

complexas, com diferentes mecanismos de ação; aumentando 

sua eficácia como bioinseticida e reduzindo os índices de 

resistência a seus metabólitos secundários em insetos-alvos 

(GOODARZI et al., 2019). Outras vantagens dos pesticidas 

botânicos é a sua obtenção a partir de recursos renováveis 

(KRZYZANIAK et al., 2017) e podem ser produzidos a partir de 

combinações botânicas de múltiplos compostos químicos, os 

quais atuarão de forma sinérgica e favorecerão o controle de 

mosquitos-alvo (RAVI et al., 2018).  

Em ambientes naturais, os vegetais apresentam seus 

próprios mecanismos de defesa contra patógenos e pragas que 



DOS MECANISMOS DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS AOS AVANÇOS E 

DESAFIOS NO MANEJO DE EPIDEMIAS DE ARBOVIROSES 

318 
 

agem sob diferentes formas (BAKAR et al., 2018). São 

reconhecidos por serem abundantes em compostos bioativos e 

facilmente degradáveis (CHELLAPPANDIAN et al., 2019). 

Esses compostos bioativos apresentam potencial efeito 

antifeedant, que ao serem liberados irão repelir ou comprometer 

os processos fisiológicos e bioquímicos dos insetos, causando 

sua morte (DATTA et al., 2019). A toxicidade para os insetos-

alvo varia com a espécie vegetal, idade, parte utilizada, local de 

coleta e método de extração (HARI; MATHEW, 2018). 

No entanto, embora essas preparações botânicas sejam 

excelentes bioinseticidas, existem alguns fatores que podem 

ser limitantes em sua aplicação. Dentre eles, a baixa 

solubilidade em água, baixa absorção e biodisponibilidade 

pelos organismos-alvo, e toxicidade humana ou ambiental 

(BAZANA et al., 2019). Para superar tais limitações, tecnologias 

inovadoras como a nanotecnologia vêm sendo desenvolvidas e 

várias abordagens estão disponíveis para a preparação de 

nanoformulações capazes de aprimorar a estabilidade físico-

química, a biodisponibilidade e a atividade biológica de 

compostos bioativos por meio de seu direcionamento em 

sistemas biológicos (CHEN; STEPHEN INBARAJ, 2019). 

Dentre as opções de nanossistemas existentes, as 

nanoemulsões se destacam por ser um dos sistemas de 

veiculação de compostos bioativos lipofílicos mais promissoras, 

capazes de conferir melhorias na estabilidade desses 

compostos bioativos em sistemas biológicos (BAZANA et al., 

2019). Além de serem as mais recorrentes na indústria 

farmacêutica e alimentícia (CHEN; STEPHEN INBARAJ, 2019). 

As nanoemulsões são sistemas coloidais cineticamente 

estáveis e termodinamicamente instáveis, opticamente 

transparentes ou semitransparentes (CHEN; STEPHEN 
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INBARAJ, 2019), com partículas com tamanho diminuto (500-

20 nm), área superficial mais ampla e menor sensibilidade a 

alterações físico-químicas. Sua composição é feita a base de 

uma ordenada mistura de surfactantes/co-surfactantes, óleo e 

água (BAZANA et al., 2019). Devido a relação área/volume de 

superfície, as nanoemulsões propiciam uma maior estabilidade 

contra a separação e agregação gravitacional (CHEN; 

STEPHEN INBARAJ, 2019). 

No que compete a atuação de nanoemulsões a base de 

extratos vegetais como nanoinseticidas, tem-se que essa 

técnica é benéfica, em relação às outras formas de abordagem 

de manejo de pragas, por se tratar de formulações 

extracelulares capazes de veicular o acesso de drogas em seus 

sítios ativos. A atividade exibida pelos nanoinseticidas pode ser 

atribuída aos componentes empregados em sua composição, 

que conferem a obtenção de uma formulação cineticamente 

estabilizada com duas fases distintas e imiscíveis. O tamanho 

nanométrico da nanoemulsão também aprimora sua 

especificidade e entrega ao alvo, resultando em maior eficácia 

e consequente baixa toxicidade (MISHRA et al., 2017).  

 

CONCLUSÕES  

 

A bioecologia dos insetos do gênero Aedes contempla 

diferentes ambientes, com desenvolvimento holometábolo 

organizado em quatro estágios distintos, cada qual com suas 

peculiaridades. Como estratégia de controle de primeira linha, 

inseticidas químicos têm sido empregados para erradicar suas 

populações há muitos anos, sem sucesso. 

Esse insucesso é atribuído aos crescentes índices de 

resistência dos inseticidas sintéticos em Aedes spp., o que tem 
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evidenciado a necessidade de minimizar sua dependência e 

procurar estratégias alternativas e ecologicamente sustentáveis 

ao controle do mosquito. Neste cenário, os pesticidas botânicos 

vêm ganhando destaque por serem menos nocivos a 

organismos não-alvo, biodegradáveis e apresentarem 

composições químicas complexas, com diferentes mecanismos 

de ação. No entanto, embora essas preparações botânicas 

sejam excelentes bioinseticidas, existem alguns fatores que 

podem ser limitantes em sua aplicação. Como alternativa, a 

nanotecnologia vem sendo empregada e várias abordagens 

estão disponíveis para a preparação de nanoformulações 

capazes de aprimorar as estratégias de controle de arboviroses. 

Logo, acreditamos que esforços coletivos precisam ser 

sustentados por múltiplos setores e requerem coordenação 

entre os programas de saúde pública, interesse político, 

recursos humanos qualificados, subsídio financeiro e, 

principalmente, engajamento e mobilização da comunidade 

desde o início das intervenções. Sendo de fundamental 

importância que a sociedade consiga absorver o conceito de 

vigilância sanitária e utilizar os 17 objetivos para o 

desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, e que se aplique 

a filosofia do manejo integrado de vetores com a utilização de 

produtos menos impactantes ao ambiente e à saúde humana. 
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RESUMO: Nos processos biotecnológicos a capacidade 
fisiológica dos fungos em sintetizar enzimas e excretá-las 
auxilia na remediação de ambientes poluídos. Neste trabalho 
foram utilizadas três cepas fúngicas, Cunninghamella 
bertholletiae, C. elegans e C. echinulata. As quais foram 
inoculadas em dois tipos de efluentes oleosos (água de 
lavagem de bombonas com óleo de fritura), usando como 
critério de seleção à capacidade de crescimento dos fungos 
filamentosos nessas condições extremas. A extração de ácidos 
graxos das biomassas dos fungos, pós-tratamento, detectaram 
a prevalência dos ácidos: palmítico, linoléico e oléico, o que 
caracteriza a produção de biodiesel de origem microbiana. A 
cepa que se destacou como a maior produtora de ácidos graxos 
foi selecionada para ensaios em biorreatores, após a 
fermentação, o líquido metabólico foi usado para análises de 
fitotoxicidade. A C. bertholletiae destacou-se entre as espécies 
testadas como a maior produtora lipase, sendo usada para o 
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tratamento enzimático em biorreatores, observou-se que os 
resultados foram acima de 85% de DBO e 77% para DQO, com 
91% para o Índice de Germinação no teste de fitotoxicidade, 
considerado não tóxico. Os resultados atendem as exigências 
dos órgãos ambientais e demonstram um grande potencial para 
uso industrial e na remediação de efluentes contaminados com 
óleo de fritura. 
Palavra-chave: Biorremediação, Cunninghamella sp., Óleo de 
fritura. 
 

1. INTRODUÇÃO 

As lipases (triacilglicerol acil hidrolases, E.C. 3.1.1.3) são 

enzimas degradadoras de lipídios, possuem uma larga 

utilização industrial por realizam reações como: hidrólise, 

esterificação, interesterificação e transesterificação 

(RODRIGUES, 2015). Assim como para outras enzimas, o 

mercado econômico está em crescimento devido à expansão 

do desenvolvimento biotecnológico, engenharia genética, 

enzimologia e sua ampla utilização, como: biodegradadores, 

biossensores, biodiesel, cosméticos, detergentes, indústrias 

alimentícias, indústrias de processados de aves e couro, 

fármacos, tratamento de efluentes entre outras aplicações 

(CARVALHO et al., 2015; COLLA, et al.,  2012; RIBEIRO et al.,  

2011; ALBERTON  et al.,  2010; MENDES  et al.,  2005).   

As lipases microbianas apresentam maior interesse em 

aplicações industriais por serem mais estáveis, não requererem 

cofatores, apresentarem ampla especificidade a substratos e 

alta enantiosseletividade (GRIEBELER et al., 2011; 

CONTESINI et al.,  2010).  Muitos microrganismos são 

conhecidos como produtores de lipases extracelulares, 

incluindo bactérias, fungos filamentosos e leveduras (RABBANI 

et al., 2013; TREICHEL et al., 2010). 
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Os efluentes industriais, sejam eles líquidos ou sólidos, 

são um grande problema para o meio ambiente, devido à 

complexidade dos compostos neles presentes. Os lipídios são 

um grupo heterogêneo de compostos incluindo gorduras, óleos, 

esteróis, ceras e compostos relacionados; podendo ser 

classificados em: simples, complexos, derivados e percursores. 

Nos processos biotecnológicos na área ambiental, a utilização 

de bactérias, fungos e/ou enzimas são utilizados como uma 

alternativa à biorremediação de ambientes contaminados por 

óleos (DUFRECHE, et al., 2007; OLIVEIRA, et al., 2014; 

CARVALHO, et al., 2015).  

A capacidade dos fungos de adaptarem o seu 

metabolismo a diferentes fontes de carbono e energia é um 

fator essencial para a sua sobrevivência. Essa flexibilidade 

metabólica se deve a capacidade catalítica, ao fato de 

possuírem hifas que penetrem no substrato, alcançando os 

poluentes, um sistema enzimático que atua como um processo 

tecnológico mais eficiente, com elevado rendimento e poucos 

danos ao meio ambiente (CHRITTOPHER, et. al., 2014; 

NIGAN, 2013; VICENTE et al., 2009; AMARA et al., 2009; 

HASAN et al., 2006; JAEGER et al., 2002).  

A disposição dos resíduos no ambiente, por meio de 

emissões de matérias e de energias lançados nas águas ou no 

solo devem ocorrer após sofrerem tratamento e serem 

enquadrados nos padrões estabilizados na legislação 

ambiental brasileira. A Resolução de nº 357 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de 17 de março de 

2005, alterada pelas resoluções 410/2009 e 430/2011; para não 

causarem poluição e danos maiores ao meio ambiente, serão 

permitidos até 20 mg.L-1 para a concentração de óleo mineral 

e até 50 mg.L-1 de óleos e gorduras vegetais e animais. Esses 
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materiais não aproveitados em atividades humanas podem ser 

provenientes de setores industriais, comerciais, hospitalares e 

residenciais (CONAMA, 2011).  

Por conseguinte os resíduos são um grande problema 

ambiental, sanitário e econômico devido às despesas 

relacionadas à descontaminação das áreas por ele afetadas, 

sendo, portanto necessárias buscas por um tratamento e a 

destinação adequada. A legislação brasileira sancionou leis que 

regem a destinação adequada desses resíduos, protegendo 

tanto o ambiente quanto os seres vivos. Na Lei Nº 12.305, de 

02 de Agosto de 2010; foi instituída a política Nacional de 

Resíduos, que altera a lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; 

e dá outras providências, bem como: 

Art 3º, inciso VII - destinação final 

ambientalmente adequada: destinação de 

resíduos que inclui a reutilização, a 

reciclagem, a compostagem, a recuperação 

e o aproveitamento energético ou outras 

destinações admitidas pelos órgãos 

competentes do SISNAMA, do SNVS e do 

SUASA, entre elas a disposição final; 

observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos 

à saúde pública e à segurança, e a minimizar 

os impactos ambientais adversos (BRASIL, 

2010). 

O tratamento dos efluentes é fundamental para a 

preservação do meio ambiente, melhoramento da qualidade de 

vida humana e reutilização de recursos não renováveis; isso faz 

com que sejam geradas legislações, que tendem a 
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regulamentar as indústrias no descarte de efluentes em águas 

e solos, estimulando novos conceitos e práticas sustentáveis 

para o tratamento desses resíduos (SILVA, 2016; CARVALHO 

et. al., 2015). 

O tratamento de águas residuais é dificultado devido a 

grande presença de óleos e graxas residuais (OGRs) que se 

caracterizam como uma considerável fonte de contaminante do 

solo e de recursos hídricos. Os lipídios (ou gorduras) presentes 

nesta suspensão são ésteres com alto peso molecular, 

formados por ácidos graxos superiores com longas cadeias 

carbônicas (C12 e C22) e glicerol. A baixa solubilidade em água 

das longas cadeias carbônicas provoca o entupimento nas 

tubulações, por incrustação de resíduos nas estações de 

tratamentos de efluentes (ETE’s) (BRASIL, 2010; OLIVEIRA et. 

al., 2014; JAISWAT et al., 2017). 

O lançamento sem tratamento prévio nos corpos hídricos 

geram diversos tipos de alterações ambientais; como aumento 

do DQO (Demanda Química de Oxigênio) e DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio) na água; que formam películas de 

lipídios que impedem a penetração da luz solar altera a 

quantidade de oxigênio dissolvido no meio, aumentam à 

temperatura e a concentração de sólidos solúveis e proliferação 

de doenças veiculadas a água; são exemplos das 

consequências geradas por esse desequilíbrio (BARANA et. al., 

2012; MONTEFRIO, 2010; SANTOS et. al., 2009; BELO, 2009, 

MENDES et. al., 2005).   

Neste contexto, foi proposto ao presente trabalho, 

avaliação da fitotoxicidade dos subprodutos gerados na 

produção de enzimas lipolíticas para a biorremediação pela 

Cunninghamella sp., usando como meio alternativo o efluente 

contaminado com óleo de lavagem de fritura. 
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2.  MATERIAIS E MÉTODOS 

Amostras de efluente 

Os efluentes foram cedidos pela empresa ASA Ind. e 

Com. - Fábrica Recife, que recolhe o óleo de fritura em 

residências, restaurantes, hospitais, hotéis e comunidade em 

geral para a produção de sabão. Entretanto, para a lavagem 

dos recipientes de coleta do óleo a ASA tem tido problemas na 

descontaminação, pois a água ainda contém um percentual 

elevado de óleo e não podem ser descartados nos corpos 

hídricos; por isso a empresa vem procurando meios para 

minimizar os problemas na estação de tratamento de efluente e 

a diminuição dos altos custos gerados pelos tratamentos 

químicos. A utilização de micro-organismos é uma alternativa 

viável, visto que existem espécies descritas como excelentes 

produtoras de lipases.  

Nesse trabalho foram denominados de Efluente Oleoso 

1, sendo este mais concentrado com um alto teor de óleo e 

agentes emulsificantes e o Efluente Oleoso 2, mais fluido do 

que o primeiro (Figura 1). 

 
Figura 1. Fotografia mostrando a diferença visual entre os Efluentes 1 e o 

2. Fonte: autoria própria  
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Fungos filamentosos 

 As cepas fúngicas foram obtidas através da Rede Norte 

Nordeste de Fungos Filamentosos de Caatinga e da Amazônia 

(CNPq NO. 563382/2010-4) e foram cedidos pela Coleção de 

Culturas UCP (UNICAP), as espécies foram: Cunninghamella 

elegans (URM 7655), C. bertholletiae (URM 7658) e C 

echinulata (URM 7660). 

Seleção de linhagens 

 Os micro-organismos foram selecionados pela 

capacidade de crescimento em meio de cultura contendo 

concentrações da água de lavagem de bombonas contendo 

óleo de fritura. Cada micro-organismo foi submetido a três 

diferentes concentrações (1, 3, e 5%) para os dois tipos de 

efluentes, preparados em 50 mL do meio Busshell Haas (BH) e 

transferidos para frasco de Erlenmeyer  (capacidade de 250 

mL) contendo 3 blocos de gelose. Durante 144 horas o 

experimento permaneceu estático a temperatura de 30ºC, após 

esse período o material foi filtrado em papel de filtro 

quantitativo; aos que produziram biomassa, esta foi lavada com 

detergente e água destilada para remoção das partículas de 

óleo aderidas de forma superficial ao micélio fúngico. 

Detecção de atividade lipolítica 

Para a detecção da lipase foi seguido o método descrito 

por Winkler e Stukmann (1979) e modificado por Lima et al. 

(2004). Baseia-se na hidrólise do palmitato de p-nitrofenila pela 

enzima, em meio aquoso contendo como surfactantes a goma 

arábica (Sigma) e o Triton X-100 (Sigma). Ocorreu a liberação 
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do p-nitrofenol, de coloração amarela e em seguida realizada a 

leitura em espectrofotômetro a 410 nm. O ensaio foi realizado 

com a mistura de 1 mL da solução de palmitato de p-nitrofenila 

(Sigma) em isopropanol, em uma concentração de 3 mg.mL-1, 

com 9 mL da solução de 2g de Triton X-100 e 0,5g de goma 

arábica, em 450 mL de tampão fosfato 0,05 mol.L-1 (pH 7,0). 

Para calcular atividade lipolítica foi utilizada a equação abaixo, 

sendo uma Unidade de Atividade Enzimática (U) definida como 

a liberação de 1 μmol de pNP (p-nitrofenol) por minuto. O 

coeficiente de extinção molar do pNPP, em pH 7,0, (9,78.103 

L.mol-1.cm-1) foi utilizado para relacionar a concentração do 

produto com a absorbância obtida na leitura. 

Para calcular a atividade específica foi utilizado o método 

de Bradford (1976), o ensaio colorimétrico para determinar 

proteínas totais, de absorbância do corante Azul Brilhante de 

Coomassie G-250 que se ligam as proteínas, a leitura foi 

realizada por espectrofotometria a 595nm. Para a determinação 

da Atividade Especifica foi realizada a relação entre as 

equações para determinar a quantidade de lipases totais com a 

quantidade de proteínas totais. 

Tratamento do efluente em biorreatores 

Nesse ensaio como modelo de biorreator, foram utilizados 

5 aquários com capacidade máxima de 6.000 mL Cada  

biorreatores continha o meio BH como base sendo divididos 

em: A (BH, glicose e C. bertholletiae); B (BH, efluente oleoso 1 

e C. bertholletiae); C (BH e efluente oleoso 1); D  (BH, efluente 

oleoso 1, glicose e C. bertholletiae) e E (BH, efluente oleoso 1 

e glicose) com o pH ajustado para 7,0. O volume total utilizado 

do biorreator foi de 2.000 mL, permanecendo estático a 
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temperatura ambiente durante 7 dias, simulando as possíveis 

variações das condições de uma estação de tratamento 

convencional. Após os 7 dias, foi realizada a filtração com papel 

filtro qualitativo 185 mm. A determinação do pH das amostras 

foi medido em um pHmetro digital. 

O filtrado foi submetido a dosagens enzimáticas e 

determinação do DQO e DBO, dependendo da magnitude da 

relação adimensional pode-se concluir sobre a 

biodegradabilidade do despejo nele presente e de qual método 

a ser empregado para esse tratamento (SPELING, 2005). 

Avaliação da fitotoxicidade 

Para a avaliação de efeitos de fitotoxicidade do material 

residual, foram empregadas sementes de Cucumis sativus 

(pepino) de acordo com Tiquia et. al., (1996). Após a 

desinfestação, dez sementes foram colocadas equidistantes 

em placas de Petri com papel filme duplo, nas quais foram 

embebidos com 2 ml de material residual de cada ensaio. Os 

experimentos foram realizados em triplicata e com dois 

controles (um com água destilada como controle positivo e o 

outro apenas com o efluente, o controle negativo). Após o 

período de incubação (± 30ºC por 5 dias) em incubadora BOD, 

foi calculado a percentagem do índice de germinação medido 

com o auxílio de um paquímetro. O Índice de Germinação (IG) 

é calculado combinando o Percentual de Germinação (%G) e o 

Percentual de Crescimento das Raízes (%CR): formando as 

seguintes equações.   
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Efluente Bruto 

 Foram feitas análises dos efluentes brutos para fins de 

comparação com o efluente tratado biologicamente, para a 

água de lavagem do óleo de fritura 1, correspondente  ao 

efluente oleoso mais concentrado, às determinações não 

puderam ser  realizadas devido aos  altos teores de óleo 

presentes na amostra. Para calcular a eficiência da remoção do 

DQO e do QBO, foram usados os parâmetros obtidos no 

efluente oleoso 2, com o fator de diluição  multiplicado por 

1.000. Assim, obtivemos DQO 216.200 mg/L e DBO 145.780 

mg/L. 

O efluente oleoso 2 (mais diluído); foram obtidos os 

seguintes valores: DQO 216,2 mg/L, DBO 145,78 mg/L, nitrito 

0,870 g, nitrato 0,047g, fosfato 0,654g, condutibilidade 601 

µS/cm e sólidos totais 301 mg/L. 

Seleção das linhagens  

A Cunninghamella bertholletiae (URM 7658) foi a melhor 

cepa testada com atividade lipolítica de 0,055 U/g (Tabela 1), 

podendo ser comparados com os valores obtidos em trabalhos 

com avaliação de produção lipolítica de 52 cepas de fungos 

filamentosos (ainda não identificados) isoladas do Cerrado do 

estado de Tocantins, com atividade enzimática variando entre 

0,072 e 0,053 U/g (SOARES, et. al., 2015) 

Sales, et. al., 2017, em seus experimentos com 

Cunninghamella echinulata obtiveram uma produção de 5,84 

U/ml de lipase, com meio enriquecido com azeite de oliva em 
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fermentação submersa que corroboram com os resultados 

obtidos nesse estudo. 

 

Tabela 1. Atividade específica do tratamento do Efluente 

oleoso 1 de espécies de Cunninghamella, para a concentração 

de 5%:  

Microrganismo Atividade Específica 

C. elegans URM 7655  0,0269 U/g 

C. bertholletiae URM 

7658  

0,0551 U/g 

C. echinulata URM 7660 0,0481 U/g 

 

Biorreator 

Para o ensaio com Cunninghamella bertholletiae em 

biorreator (Tabela 2) a atividade especifica do sobrenadante 

variou de 77,68 a 124,27 U/g. 

Em trabalhos com avaliação de atividade lipolítica de micro-

organismos isoladas do Cerrado tocantinense, a atividade 

enzimática variou de 0,072 a 0,067 U/g (SOARES, et. al., 2015).  

Com o tratamento enzimático observou-se que os 

resultados estavam à cima de 85% da remoção do DBO e DQO, 

atendendo assim as exigências estabelecidas pelo CONAMA 

com a resolução 430/11; a legislação determina como valor 

mínimo na remoção do DBO de 60% (CONAMA, 2011). 
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Tabela 2. Atividade específica do tratamento em biorreator de 

Cunninghamella bertholletiae, 

 

A (BH, glicose e C. bertholletiae); B (BH, efluente oleoso 1 e C. bertholletiae); C (BH 

e efluente oleoso 1); D  (BH, efluente oleoso 1, glicose e C. bertholletiae) e E (BH, 

efluente oleoso 1 e glicose). 

 

O pH do meio enriquecido com glicose diminuiu devido ao 

consumo do carbono, gerando metabólitos ácidos excretados 

no meio e sínteses metabólicas, como é o caso das enzimas 

lipolíticas. Diferentes trabalhos com atividade lipolítica fúngica 

com pH ácido com espécies de Aspergillus sp., Mucor sp., 

Rhizopus sp., (RAMANI, et. al., 2010; SEXANA, et. al., 1999). 

Segundo Brigda et. al.; (2014), as quantidade de oxigênio 

dissolvido no meio, temperatura, pH e fontes como nitrogênio e 

carbono, são fatores determinantes na produção de lipase. 

A alteração do pH do meio de cultura passando do neutro 

para ácido não prejudicou a produção enzimática. O 

crescimento microbiano e a produção de enzimas lipolíticas não 

possuem fatores dependentes e a produção enzimática foi mais 

expressiva na fase estacionária do crescimento (FURINI, 2017; 

MOUBASHER et al, 2016; ALMEIDA, 2014; NASCIMENTO & 

MARTINS, 2006).  

Para a eficiência do tratamento biológico, o biorreator B 

(contendo o efluente oleoso 1 e a C. bertholletiae)¸ obteve valor 

satisfatório, segundo os parâmetros estabelecidos por Von 

Biorreator Atividade especifica pH 

A 124,27 U/g 5,5 

B 104,48 U/g 7,0 

C 77,68 U/g 6,0 

D 53,14 U/g 5,5 

E 63,62 U/g 5,0 
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Sperling (2005), pois os resultados da relação adimensional 

próximos de 5 indica a eficiência do tratamento biológico.  Já 

para os abaixo valores inferiores a 2,5 possuem um índice de 

biodegradabilidade considerado elevado e a tendência é essa 

relação aumentar após o início do tratamento, ocasionada pela 

redução da matéria biodegradável presente no efluente. 

Teste de fitotoxicidade 

O Índice de Germinação (IG) foi determinado através de 

equações que combinam %G (Percentual de Germinação), 

%CR (Percentual de Crescimento das Raízes); os dados se 

apresentam em porcentagem e foram observados através 

medição do comportamento das sementes de Cucumis sativus, 

frente aos subprodutos de fermentação de C. bertholletiae 

testado em biorreatores, com o efluente oleoso 1 com e/ou 

adição de glicose. A tabela 1 apresenta os dados obtidos e 

aplicados das equações para obtenção do IG. O teste foi 

realizado em triplicata e os resultados obtidos estão 

evidenciados na tabela a baixo (figura 3 e 4).  

Figura 3.  Percentual de crescimento das raízes de Cucumis 
sativus submentidos ao subproduto de fermentação em 
biorreatores 
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 CO: controle; A (BH, glicose e C. bertholletiae); B (BH, efluente oleoso 1 e C. 

bertholletiae); C (BH e efluente oleoso 1); D  (BH, efluente oleoso 1, glicose e C. 

bertholletiae) e E (BH, efluente oleoso 1 e glicose). 

 

Figura 4. Valores do percentual de germinação (%G), de 
Crescimento das Raízes(%CR) e Índice de Germinação(IG)  do 
ensaio de fitotoxicidade com sementes de Cucumis sativus em 
biorreator 

Biorreator 

Percentual (%) 

G CR IG 

A 92,85 25,95 24,09 

B 100 91,77 91,77 

C 90,47 66,05 59,75 

D 85,71 32,15 27,55 

E 100 35,68 35,68 

 

O biorreator B (efluente oleoso 1 e C. bertholletiae) 

apresentou 88,83% no IG, considerado não tóxico. Alguns 

autores descrevem valores limites como parâmetros em relação 

à toxicidade no Índice de Germinação em relação ao composto 

do efluente tratado; valores a baixo de 50% são considerados 

tóxicos, entre 50 e 80% são considerados moderadamente 

tóxicos e os valores a cima de 80% são considerados não 

tóxicos (TIQUIA, et. al., 1996; ZUCCONI et. al.,1986). 

Na quantificação dos ácidos graxos miceliais da C. 

bertholletiae (figura 5), podem ser comparados com a 

quantificação obtida através em estudos com a biomassa da 

Candida lipolytica, demonstram um perfil de estéreis de ácidos 

graxos, próximos a os valores encontrados no óleo de soja 

sendo o oléico 41,4%, Ácido palmítico 27,4% e o linoléico 

18,4% (SOUZA, 2016).  
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Figura 5. Quantificação dos ácidos graxos da biomassa de 

C. bertholletiae 

Ácidos Graxos 

Concentração do efluente (%) 

1 2 

1 3 5 1 3 5 

AC PALMITICO 28,14 30,40 26,52 * 38,07 35,42 

AC LINOLEICO 14,29 11,60 - * - 6,33 

AC OLEICO 39,77 - - * - 45,85 

AC PETROSELINICO 11,29 14,43 - * - - 

AC ESTEARICO 6,52 7,78 6,78 * - 10,21 

AC OCTADECENOICO - 34,80 8,20 * 48,98 - 

AC HEXADECENOICO - - 0,79 * - - 

AC OCTADIENOICO - - 56,35 * 12,95 - 

AC GAMA LINOLENICO - - 0,57 * - 2,20 

AC EICOSANOICO - - 0,27 * - - 

AC METIL 

NONADECANOATO 

- - 

0,33 

* - - 

AC BEHENICO - - 0,19 * - - 

 

(-) Não detectado o ácido graxo na amostra;  

(*) Não apresentou produção significativa para liofilização da biomassa para 

realização do ensaio 

Na figura 2, podemos observar o perfil de ácidos graxos 

quantificados por cromatografia gasosa e a comparação dos 

óleos usados como matéria prima de biodiesel no Brasil, sendo 

estes comestíveis ou não. Uma das vantagens de utilizar os 

resíduos como fonte alternativa é o reaproveitamento e a 

retirada desses poluentes do ambiente e não competem com a 

indústria alimentícia como é o caso do óleo de soja. 

Sendo este uma das principais fontes de matéria-prima para 

a produção de biodiesel no Brasil, Estados Unidos e na Europa, 

que possuem o ácido linoléico (aproximadamente 54%) de 

forma predominante, seguido pelo oléico (aproximadamente 

22%) e os demais saturados. A predominância desse tipo de 

ácido graxo do tipo poli-insaturado faz com que sejam 
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necessárias medidas como o aumento do iodo no biodiesel 

(VICENTE, et al., 2010). 

 

Figura 2. Comparação dos perfis de ácidos graxos 

encontrados na biomassa fúngica com óleos vegetais usados 

para a produção de biodiesel 

 
Fonte: autoria própria 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Devido à composição química e por apresentar potencial 

para produção de biomassa e metabólitos microbianos para a 

produção de lipase por biorreatores, o efluente oleoso 1 (o mais 

concentrado) se destacou como o principal componente do 

meio de cultivo. 

A alteração do pH do meio de cultura passando do neutro 

para ácido não prejudicou a produção enzimática. 

A produção de lipase por fungos filamentosos, atuando 

como biorremediadores de ambientes contaminados com o 

efluente de lavagem do óleo de fritura; e ao final do processo 

15

14

8

45

49

35

23

76

62

9

38

51

62

10

30

46

12

14

0 20 40 60 80 100 120

Soja

Oliva

Canola

C. bertholletiae (Ef2- 5%)

C. bertholletiae (Ef1- 3%)

C. bertholletiae (Ef1- 1%)

Saturado Mono-insaturado Poli-insaturado



TRATAMENTO DE EFLUENTE OLEOSO POR FUNGOS FILAMENTOSOS  

PRODUTORES DE LIPASE EXTRACELULAR  

341 
 

obter um subproduto menos tóxico, que atende as normas 

exigidas pela legislação ambiental.  

As lipases microbianas produzidas por Cunninghamella sp., 

possuem potencial para atuam como biorremediadores de 

ambientes contaminados com o efluente de lavagem do óleo de 

fritura, a adição de glicose atuou como um fator negativo pois 

aumentou a toxicidade do subproduto gerado pelos 

biorreatores, ao final do processo foi obtido um subproduto 

menos tóxico e com produção lipolítica considerável. 

O biodiesel para ser considerado de qualidade depende 

diretamente do tipo matéria-prima e da composição dos ácidos 

graxos; não são todos os micro-organismos que podem atuar 

nesse ramo de biocombustíveis, devido à presença ou ausência 

de determinado componente, ocasionando assim em outro tipo 

de aproveitamento industrial. 

Com a quantificação dos ácidos graxos analisados na 

biomassa, podemos concluir que o perfil gerado pode ser usado 

como fonte de matéria prima na produção de biodiesel, 

necessitando de testes complementares ajustes de parâmetros.  
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RESUMO: Ambientes contaminados por hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos são desafios que podem ser 
minimizados com o uso de microrganismos com potencial de 
degradação. O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade 
de degradação do antraceno e pireno por Aspergillus niger. Os 
ensaios duraram 25 dias, à temperatura ambiente, em 
microcosmos contendo 30 mL de água destilada, contaminada 
com 50 mg/L do pireno ou antraceno, sob incubação estática. 
Para cada ponto de análise, foi mensurado pH, densidade 
celular, viabilidade celular, proteínas totais e atividade 
enzimática. O A. niger cultivado em presença dos 
contaminantes apresentaram viabilidade ao longo de 20 dias do 
bioprocesso. Não foi observado atividade específica para 
lacase ou manganês peroxidase nos isolados testados, não 
sendo possível correlacionar a capacidade de degradação com 
a atividade específica destas enzimas. Entretanto, ao analisar 
os resultados de proteínas totais, observou-se que ao longo dos 
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25 dias houve aumento nas concentrações de proteínas totais 
em presença dos contaminantes. O teor dos contaminantes foi 
determinado por cromatografia gasosa acoplada à 
espectrometria de chama após 25 dias do bioprocesso.  
Descontadas as perdas abióticas, O A. niger degradou 28,11% 
e 30,70% do pireno e antraceno. Os resultados demonstram  
potencial de biorremediação de A. niger para remoção de pireno 
e antraceno, aparentemente independente da produção de 
manganês peroxidase e lacase. 
Palavras-chave: Biorremediação. Degradação. 
Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) 

compreendem uma das mais importantes classes de 

contaminantes lançados no ambiente, especialmente água e 

solo. A origem destes contaminantes podem ser natural, em 

caso de erupções vulcânicas ou incêndios florestais, assim 

como por interferência humana, onde esta última é a mais 

impactante (AZEVEDO et al., 2013).  

Com o desenvolvimento dos centros urbanos e aumento 

do consumo de derivados do petróleo, a produção e emissão 

diversificaram. O descarte corriqueiro de produtos contendo 

HPAs estão presentes na rotina social atual. Ainda, centros de 

abastecimento de combustíveis, se mal estruturados, podem 

permitir o extravasamento de combustíveis dos tanques e 

consequente contaminação do solo e lençóis freáticos (ADAMS 

et al., 2014).  

Quimicamente, HPAs podem ser divididos em duas 

categorias: hidrocarbonetos policíclicos aromáticos de baixa 

massa molecular, com dois ou três anéis; e os de alta massa 



UTILIZAÇÃO DE Aspergillus niger COMO AGENTE BIOTECNOLÓGICO DE 

DESCONTAMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO 

348 
 

molecular, com quatro ou mais anéis (MASIH et al., 2012; KIM 

et al., 2013). A primeira categoria representa os comumente 

emitidos em fase gasosa ou em suspensões. Devido a natureza 

físico-química destes compostos, estes apresentam alta 

mobilidade em ar, solo e água (BAKLANOV et al., 2007). Os 

HPAs possuem baixa solubilidade em água, e esta propriedade 

diminui de acordo com o aumento do número de anéis. Dado o 

potencial hidrofóbico, os HPAs são absorvidos pelos 

mamíferos, através de rotas de exposição dérmica, ingestão ou 

inalação. O mecanismo de toxicidade é considerado pela sua 

interferência na função da membrana celular assim como 

desestabilização de enzimas associada a membranas 

(ARMSTRONG et al., 2004). Dentre eles, o benzeno, antraceno 

e pireno são destacados como os mais tóxicos (KIM et al., 2013; 

ABDEL-SHAFY e MANSOUR, 2016). A contaminação do solo 

por hidrocarbonetos derivados do petróleo surge como um 

grande desafio, devido a complexidade da composição química 

e a variação das propriedades físico-químicas, geoquímicas e 

bioquímicas de sua adição ao solo (HEIDERSCHEIDT et al., 

2016). 

Diante desta problemática, métodos de 

descontaminação se fazem necessário para minimizar os 

impactos causados por este tipo de HPA. O grande desafio é 

enfrentar este problema de degradação ambiental de forma 

segura e ambientalmente racional com baixos custos (ADAMS 

et al., 2015). Diante disto, a biorremediação vem ganhando 

espaço como uma biotecnologia faz uso de microrganismos 

como agentes de descontaminação para mineralização destes 

componentes (EL-SHEEKH et al., 2016). 

Os fungos lignocelulolíticos se mostram agentes 

promissores na degradação de HPAs presentes em ambientes 
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contaminados. Estes fungos produzem enzimas extracelulares 

com extrema especificidade para determinados tipos de 

substrato, como a lignina (LEE et al. 2014). Na maioria das 

espécies fúngicas, as enzimas da classe peroxidase estão 

diretamente associadas a degradação de hidrocarbonetos, 

como a lignina peroxidase, manganês peroxidase e lacase 

(KADRI et al., 2017).  

Com o potencial metabólico de fungos lignocelulolíticos 

em degradação de compostos aromáticos, assim como HPAs, 

o objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de 

degradação do antraceno e pireno de um isolado de Aspergillus 

niger durante 25 dias em meio líquido. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Local dos experimentos e estratégia experimental 

 Os experimentos foram realizados no Centro de 

Biotecnologia (CBiotec) da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), nos laboratórios de Microbiologia Ambiental (LAMA) e 

no Laboratório de Biotecnologia de Organismos Aquáticos 

(LABOrA). 

 

2.2 Biorremediação 

 

2.2.1 Contaminantes 

Foram avaliados dois HPAs,  o antraceno (Merck, 96% 

de pureza) de baixa massa molecular e pireno (Merck, 98% de 

pureza) de alta massa molecular. Cada contaminante foi 

dissolvido em acetona pura (Sigma) e posteriormente 

adicionados em cada microcosmo separadamente. A 
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concentração final dos contaminantes em cada microcosmo foi 

de 50 mg/L. 

 

2.2.2 Microrganismos 

O Aspergillus niger foi cedido gentilmente pela Prof. 

Edeltrudes de Oliveira Lima (DCF/CCS/UFPB). 

Consequentemente submetido à aclimatação em pireno e 

antraceno. 

Inicialmente, o fungo foi aclimatado em incubação a 30 

°C em erlenmyers de 250 mL contendo 100 mL de meio mineral 

mínimo com extrato de levedura (0,1 g/L), acrescido de 5 mg/L 

do contaminante. Após 24h, uma alíquota foi retirada e 

adicionada em um segundo erlenmeyer, na proporção 10% v/v, 

contendo meio mineral mínimo com extrato de levedura (0,1 

g/L), acrescido de 25 mg/L do contaminante. Após 24h, uma 

alíquota foi retirada e adicionada em um terceiro erlenmeyer, 

com as mesmas composição de meio, mas, acrescida de 50 

mg/L do contaminante. Para esta última etapa de aclimatação, 

foi necessário 48h para observar turbidez, totalizando um tempo 

de aclimatação de 96h. 

 Por fim, o microrganismo foi repicado e armazenado em 

tubos inclinados contendo meio de manutenção ágar. 

 

2.2.3 Desenho experimental 

 O experimento de biorremediação foi realizado ao longo 

de 25 dias, com pontos de análises nos dias 0, 3, 5, 10, 15, 20 

e 25. O  fungo foi suspenso em solução de NaCl (0,85%), 

tomando como base o tubo número 1 da escala da MacFarland 

(≈ 108 UFC/mL). O inóculo foi adicionado ao caldo nutriente e 

incubado por 24h a 30 °C. Após incubação, este  inóculo foi 

adicionado aos microcosmos.  
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Cada microcosmo era composto por 30 mL de Meio de 

Cultura (Meio Mineral Mínimo acrescido de 0,1 g/L de Extrato 

de Levedura), 6 mL de inóculo e 1,5 mL do HPA dissolvido em 

acetona pura. Foi utilizado microcosmos independentes para 

cada tempo de amostragem como estratégia para evitar 

contaminação por manipulação. 

Durante todo o experimento, a temperatura do ambiente 

foi monitorada por termômetros posicionados em três 

localizações representativas das condições experimentais. Nos 

tempos 0, 3, 5, 15, 20 e 25 de biorremediação, cada 

microcosmo foi analisado para determinação de pH, viabilidade 

celular, densidade de células e proteína. A determinação da 

taxa de remoção dos contaminantes foi realizada apenas nos 

tempos 0 e 25 dias de biorremediação para os diferentes grupos 

experimentais. 

 

2.3 Viabilidade Celular 

 O ensaio foi realizado em placa de 24 poços, adicionado 

1 mL do meio teste acrescido de 1 mL de solução de resazurina 

(1% v/v). O resultado foi baseado de acordo com a redução do 

composto, onde a cor altera  de azul para rosa, indicando a 

presença de atividade metabólica do microrganismo em 24h 

(O’BRIEN et al., 2000). 

 

2.4 Ensaio enzimático 

O método de atividade enzimática da MnP foi adaptado 

dos métodos propostos por Wariish, Valli e Gold (1992) e Kuan, 

Johnson e Tien (1993) em que foram adicionados 450 µL de 

água Milli-Q, 250 µL de tampão acetato de sódio ( 200mM, pH 

4,5), 100 µL de MnSO4 (20 mM), 100 µL de lactato de sódio 

(250 mM) e 50 µL do sobrenadante centrifugado da cultura. A 
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reação foi iniciada com a adição 50 µL de H2O2 (50 µM) e a 

produção do complexo lactato-Mn foi seguida a 270 nm por 10 

min em espectrofotômetro (EVEN IL0082-Y-BI). Para cada 

momento de análise, foi feito um controle positivo da MnP, 

obtida do fungo lignocelulolítico Bjerkandera adjusta (Sigma-

Aldrich 68528). 

O método de mensuração da atividade enzimática da 

lacase foi adaptado de Arora, Chander e Gill (2002). Foi 

formulado um mix de reagentes contendo tampão acetato de 

sódio (200 mM, pH 4,5) e 68 µL de guaiacol (5 mM) a serem 

adicionados na amostra. O ensaio foi realizado em placa 

multipoços (96 poços) onde cada poço continha 224 µL do mix 

e 13 µL do sobrenadante da cultura centrifugado. A placa foi 

submetida a leitura a 450 nm em leitor de microplacas (MindRay 

MR-96A) . As amostras foram lidas em 0, 5, 10, 15 e 30 minutos 

após adição do mix contendo o substrato. Para cada momento 

de análise, foi feito o ensaio com o controle positivo da lacase, 

obtida do fungo ligninocelulolítico Trametes versicolor (Sigma-

Aldrich 38429). 

 

2.5 Proteína Total 

 O método de quantificação de proteínas totais utilizado 

foi o método descrito por Sedmark e Grossberg (1977) 

utilizando Coomassie Brilliant Blue G250. O corante Coomassie 

G250 foi preparado em HCl a 2,2% (p / v: 0,6 N) e foi filtrado 

através de papel de filtro Whatman N1. para remover qualquer 

material não dissolvido. As amostras foram distribuídas em 

leitor de placa multipoços, onde havia 150 µL do sobrenadante 

da cultura e 150 µL do corante. A quantificação foi realizada em 

comprimento de onda de 630 nm e 450 nm, onde, onde a razão 

das médias de cada comprimento de onda foi substituída na 
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equação da reta da curva de calibração obtida com albumina de 

soro bovino (Sigma-Aldrich) como proteína padrão. 

 

2.6 Densidade de células  

 A densidade óptica das células foi quantificada pelo 

método espectrofotométrico (GIRO et al., 2007). Uma alíquota 

de cada grupo foi submetida a análise de absorbância a 600 

nm, em espectrofotômetro (EVEN IL0082-Y-BI). Como branco, 

foi utilizado o meio mineral ou meio mineral com contaminante. 

 

2.6 Monitoramento de Temperatura 

 A temperatura foi mensurada a partir da média da 

temperatura de três frascos com água, submetidos ao mesmo 

ambiente de incubação das amostras ao longo dos pontos de 

análise do experimento. 

 

2. 7 pH 

 O pH  foi mensurado com uso de potenciômetro (MS 

TECNOPON LUC-210). 

 

2. 8 Determinação da concentração dos HPAs 

  Os ensaios foram realizados pelo Laboratório Eurofins 

Brasil. Os HPAs foram determinados por cromatografia gasosa 

acoplada à espectrometria de massa, conforme o método 

USEPA 8270C. Antes da injeção, os extratos foram obtidos 

seguindo o método USEPA 3540C (Soxhlet extraction) 

empregando o diclorometano seco com solvente. A pré-

concentração das amostras foi realizada em atmosfera inerte, 

N2. A preparação dos extratos (clean-up) anterior à 

cromatografia seguiu o método USEPA 3630C com uso de 

cartuchos descartáveis de sílica gel.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O grupo contendo A. niger (Figura 1), sem a presença de 

HPA, apresentou crescimento no número de células até o dia 

10 de cultivo. O pH, apresentou características ácidas, com 

valores em torno de 5. A partir do dia 15, a biomassa tende a 

diminuir mantendo-se constante até o dia 20. Este 

comportamento se mostra como o esperado, visto que a única 

fonte de carbono presente neste meio foi o extrato de levedura, 

que possivelmente se esgotou, justificando a queda da 

biomassa. 

 

Figura 1. Variação de biomassa e pH do grupo Aspergillus niger 

isento de contaminantes 

 

 
V: células viáveis; NV: células não viáveis 

 

Quando observamos o cultivo contendo o microrganismo 

e pireno (Figura 2), é visto comportamento celular semelhante 

ao controle. Entretanto, não há decaimento contínuo das 

células, havendo manutenção das concentrações até o final do 

cultivo. Quanto ao pH ácido, este foi neutralizado, havendo 
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queda no dia 20. A manutenção das concentrações de célula 

quando comparada ao controle pode ser justificada pela 

atividade do fungo em degradar o pireno como substrato para 

manutenção metabólica. A manutenção da viabilidade das 

células até o vigésimo dia, assim como manutenção da 

concentração de células, pode estar correlacionada ao uso do 

pireno como fonte de carbono (TENG, WU e GONG, 2019). 

Diversos trabalhos relataram a capacidade deste fungo 

filamentoso em degradar e aumentar a biomassa quando 

incubados com pireno (GUNTAPALLI et al., 2016; 

PARSHIKOV, WOODLING e SUTHERLAND, 2015). 

 

Figura 2. Variação de biomassa e pH do grupo com Aspergillus 

niger acrescido de pireno (50mg/L).  

 

 
V: células viáveis; NV: células não viáveis 

 

Para o grupo experimental contendo antraceno (Figura 

3), foi visto que a biomassa teve seu pico no dia 5, e a partir 

deste dia, também começou a decair. As células se 

apresentaram inviáveis apenas no dia 25 do experimento 

quando submetidas ao teste com resazurina.  O pH aumentou 
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ao longo do cultivo, onde no dia 25 apresentou pH 8. O 

antraceno é um HPA de baixa massa molecular, contendo três 

anéis aromáticos, quando degradados propicia o acúmulo de 

seus derivados como a antroquinona, antrona e anidrido ftálico 

(JOVÉ et al., 2016), que somados aos metabólitos comuns 

podem apresentar efeitos mais nocivos às células quanto os 

metabólitos do pireno. Mohammed et al. (2018) e Ye et al. 

(2011), ao realizar ensaios de biorremediação com o gênero 

Aspergillus identificou a capacidade do microrganismos em 

degradar o antraceno. O A. niger, por ser um fungo filamentoso, 

pode ter consumido o substrato após degradação por 

peroxidases, enfatizando a atividade da lignina peroxidase, 

como relatado por outros autores que utilizaram este gênero 

para degradaçãoo de anthraceno (TENG, WU e GONG, 2019; 

ABIDIN et al., 2017; MAUTI et al., 2016; JOVÉ et al., 2015; YE 

et al., 2011) 

 

Figura 3. Variação de biomassa e pH do grupo com Aspergillus 

niger acrescido de antraceno (50mg/L). 

 

 
V: células viáveis; NV: células não viáveis 
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Ainda, quando comparado a viabilidade celular nos 

grupos testados, observou-se que apenas no dia 25 as células 

se mostraram inviáveis. Este resultado pode ser explicado pelo 

acúmulo de metabólitos tóxicos e escassez de fonte de 

carbono. Ainda, Doriya et al. (2016), ao comparar as 

características do cultivo submerso, puderam observar que a 

desestabilização de enzimas é mais comum quando comparado 

ao cultivo em estado sólido, assim como ocorre agregação 

excessiva de isolados que se diferenciam, podendo inviabilizar 

outras células. 

Assim como no grupo controle, os grupos experimentais 

apresentaram alcalinização do pH, indicando que, de alguma 

forma, o HPA foi consumido, gerando metabólitos. O pH, como 

fator químico, afeta diretamente a atividade microbiana devido 

às concentrações de H+, podendo viabilizar ou inviabilizar 

atividades enzimáticas. A variação deste indicador, pode ser 

observada ao longo do processo, e que o seu aumento pode ter 

influenciado positivamente na disponibilidade de macro e 

micronutrientes no meio, permitindo que os isolados em cultivo 

possuíssem atividade catabólica para assimilação e 

crescimento da biomassa (JACQUES et al., 2007). 

As médias das temperaturas de três pontos de análise 

do local do experimento variaram de 23,5 °C a 24,5°C ao longo 

do experimento (Figura 4). A variação da temperatura ao longo 

do bioprocesso estava dentro da faixa esperada para 

degradação de hidrocarbonetos em temperatura ambiente, 

mimetizando condições reais. Sabe-se que a temperatura é um 

fator físico que influencia diretamente no consumo do substrato 

pela microbiota, e quando se trata de HPAs como 

contaminantes, a baixa temperatura pode limitar a degradação, 

devido ao aumento da viscosidade destes, enquanto a atividade 
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metabólica da microbiota diminui. Em contrapartida, 

temperaturas elevadas diminuem a viscosidade de HPAs, 

aumentando sua toxicidade, podendo inviabilizar a atividade 

metabólica de bactérias e fungos (WETLER-TONINI, 

REZENDE e GRATIVOL, 2010). 

Não foi observada atividade enzimática no sobrenadante 

do cultivo nem no lisado celular (pellet lisado). Junto aos 

momentos de avaliação, foram realizados ensaios com os 

controles positivos da lacase e manganês peroxidase, ambos 

mostraram atividade esperada, comprovando a validade da 

técnica e dos reagentes empregados. 

Figura 4. Resultados referente a variação de temperatura. 
Apresentados em média e desvio padrão. 

 

 
 

Foi observado que para o grupo controle (Figura 5), no 

dia 0, as concentrações de proteína foram de 2,22 µg/mL e no 

dia 25, apresentou 18,49 µg/mL. Entretanto, este resultado não 

apresentou diferença significativa. O cultivo na presença de 
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pireno apresentou crescimento de 3,24 µg/mL no dia 0, para 

14,32 µg/mL no dia 25. Para o cultivo na presença de 

antraceno, a variação do início para o final do cultivo foi de 1,97 

µg/mL para 12,66 µg/mL. O A. niger apresentou crescimento 

das concentrações até o dia 20 do bioprocesso e queda das 

concentrações no dia 25. Esses resultados corroboram com 

outos estudos, indicando que, mesmo em condições de 

estresse em presença de antraceno ou pireno, o Aspergillus 

niger apresentou metabolismo e síntese protéica (TENG, WU e 

GONG, 2019; ABIDIN et al., 2017 DORIYA et al., 2016; 

PARSHIKOV, WOODLING e SUTHERLAND, 2015). 

 

Figura 5. Variação da concentração de proteína total para 

Apergillus niger ao longo de 25 dias em diferentes condições de 

cultivo. 
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As variações de concentração dentro da mesma condição foram 

significativas apenas para os grupos A. niger + Pireno (P=0,040) e A. niger 

+ Antraceno (P=0,000). 

 

Os resultados de degradação dos HPAs ao longo dos 25 

dias de cultivo estão apresentadas na Tabela 1. As taxas de 

degradação referentes aos grupos estão apresentadas com as 

perdas abióticas descontadas. O antraceno apresentou perda 

abiótica superior ao pireno. Para o A. niger, o pireno foi 

degradado em 28,11% e o antraceno 30,70%. Esse percentual 

de degradação foi obtido após 25 dias de bioprecesso. 

 

Tabela 1. Percentual de degradação do pireno e antraceno por 
P. aeruginosa e A. niger após 25 dias 

Grupos Taxa de degradação de 

HPA 

A. niger + pireno* 28,11% 

A. niger + antraceno* 30,70% 

*descontada as perdas abióticas 

 

 A taxa de degradação do antraceno apresentado pela 

atividade do A. niger corresponde a valores aproximados 

encontrados na literatura (TENG, WU e GONG, 2019). Ainda, 

estudos encontraram atividade degradadora de 

hidrocarbonetos policíclicos para o gênero Aspergillus com 

taxas de degradação semelhantes ou superiores aos 

encontrados neste trabalho em diferentes condições de cultivo 

(HARITASH e KAUSHIK, 2016). Entretanto, alguns autores 

apresentam taxas de degradação superiores aos encontrados 

neste trabalho. Estes resultados podem ser justificados devido 
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somatória da perda abiótica do HPAs junto a perda por 

metabolismo do fungo (ABIDIN et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

Foi visto que o Aspergillus niger apresentou capacidade 

de adaptação a meio com concentrações elevadas de 

antraceno ou pireno, assim como utilizou estes hidrocarbonetos 

como fonte de carbono para manutenção das células. Com isto, 

este fungo filamentoso se mostra como um importante agente 

biotecnológico para descontaminação de áreas contaminadas 

por HPAs. 
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RESUMO: A intensificação do processo de transformação 
socioespacial, observada especialmente a partir do século XX, 
vem promovendo mudanças na produção e consumo do espaço 
urbano, possibilitando e potencializando diversas modificações 
neste meio, como por exemplo, a proliferação de imóveis 
verticais nas cidades. Assim, o presente estudo teve por 
objetivo analisar a partir das arguições linguísticas observadas 
na fala do sujeito coletivo, as implicações socioambientais 
provenientes de se morar e viver no e em meio ao cenário 
vertical. Para tanto, lançou-se mão, do método exploratório-
descritivo com abordagem qualitativa, auxiliado pela pesquisa 
bibliográfica e pela observação direta não participante, com o 
uso de entrevistas semiestruturas, e que partiu do contexto 
dinâmico de uma realidade local, a cidade de Campina Grande-
PB. Para análise dos dados, aplicou-se a metodologia do 
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC).  Foi possível observar que 
a verticalização é um processo que se encontra em franca 
expansão na cidade, especialmente concentrada na região 
central. Por outro lado, através do DSC observa-se implicações 
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de ordem socioambiental derivadas dessa expansão, que 
perpassam desde a sensação de isolamento do convívio com a 
cidade até a percepção de restrição à liberdade individual, bem 
como, a sobrecarga no uso dos recursos naturais, de forma que 
a promoção desse cenário vertical tem se desenvolvido sob 
limitada preocupação ambiental, ainda submetida ao cálculo 
das racionalidades econômicas. 
Palavras-chave: Cenário Vertical. Implicações 

Socioambientais. Campina Grande-PB. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A intensificação do processo de transformação 
socioespacial, observada especialmente a partir do século XX, 
vem promovendo mudanças na produção e consumo do espaço 
urbano, possibilitando e potencializando diversas modificações 
no meio urbano, como por exemplo, a proliferação de imóveis 
verticais nas cidades. Todavia, o processo de verticalização 
aponta para um aspecto em torno do simbolismo social, através 
dos ganhos provenientes do uso e domínio sobre a paisagem e 
o solo urbano, de maneira que a natureza das relações 
estabelecidas entre o edifício e a cidade não são apenas 
volumétricas e econômicas, mas, essencialmente, simbólicas. 
Assim, ao passo em que o edifício alto supõe desenvolvimento 
tecnológico, se estabelece manifestações das forças de 
mercado e implica-se em novas formas de consumo 
(SÁNCHEZ, 2001; SOMEKH, 1997). 

Logo, com a massificação do consumo de bens e 
serviços, mudou-se radicalmente o modo de vida, os valores, a 
cultura e o conjunto do ambiente construído. Assim, desde a 
ocupação do espaço urbano até o interior das moradias as 
mudanças foram profundas, o que não significa que foram 
homogêneas, acentuando um cenário pós-moderno marcante 



A VERTICALIZAÇÃO NO CONTEXTO DAS TRANSFORMAÇÕES 
SOCIOESPACIAS CONTEMPORÂNEAS E AS IMPLICAÇÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

367 
 

no padrão de urbanização especialmente em relação às 
moradias (BAUMAN, 2008; SILVA; MACÊDO, 2009). 

Diante disso, a proliferação de edifícios no meio urbano, 
não só vem modificando a imagem da cidade, como também a 
vida nela. Em meio ao contexto da verticalização, o edifício 
passou a se relacionar com a presença de novos valores, 
signos, simbologias e expectativas em torno do viver e morar 
no espaço urbano. A moradia é uma das mercadorias mais 
almejadas pelo homem e, na contemporaneidade, a 
necessidade em adquiri-la está para além da satisfação das 
utilidades em torno do suprimento de abrigo do homem e sua 
prole, mas passaram, em grande medida, a ser (re) orientadas 
também, a partir de necessidades simbólicas e de signo. 

Nesse sentido, o edifício é artefato compositivo das 
recentes transformações urbanas, e elemento ideal para a 
construção de imagens modernas, ao mesmo tempo em que 
abriga em si características espetaculares, que o torna cada vez 
mais atrativo, e que, consolidado pelas estratégias de 
marketing, em grande parte, reorienta o comportamento da 
demanda ao influenciar as preferências do consumidor, 
acoplando ao valor de uso do bem, novas necessidades de 
signo (SAHR, 2000; SLATER, 2002; SPÓSITO, 2003). 

Assim, a verticalização ao modificar a imagem que se vê 
da cidade, transforma o espaço mas também, o corpo das 
percepções sociais, de modo que os indivíduos passam a 
associar o empreendimento vertical a sensações simbólicas 
que remetem, por exemplo, ao progresso da cidade ou mesmo 
ao progresso pessoal relacionado ao prazer de consumir esta 
mercadoria, não apenas pela sua utilidade e funcionalidade, 
mas também por seus valores de signo, como por exemplo, o 
status social (PADINHA, 2017; OLIVEIRA, 2012). 

Por outro lado, em meio as recentes transformações 
socioespaciais, observa-se que as intervenções antrópicas ao 
meio ambiente causam impactos que podem alterá-lo de forma 
insustentável provocando diversos problemas que vão desde 
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perturbações ao meio ambiente até o aprofundamento de 
desequilíbrios sociais.  

Logo, a observação do cenário vertical, introduz 
necessariamente uma preocupação não apenas com relação 
aos aspectos econômicos, mas, especialmente, com as 
questões sociais e ambientais. De acordo com Goldblatt (1996), 
as mudanças que ocorrem na atual cultura de consumo 
impulsionam e realçam no capitalismo o papel do consumo, 
enquanto causa estrutural de transformação da sociedade 
moderna. Na visão do autor, não apenas o setor produtor 
privado e público, mas também o papel do agente consumidor, 
tornaram-se essenciais dentro da dinâmica capitalista pós-
industrial, de maneira que, o comportamento do consumidor é, 
em grande medida, a resposta, não só para delimitar o ritmo de 
produção das economias, mas, sobretudo, para explicar grande 
parte da rápida e intensa degradação ambiental atual. 

Desse modo, as forças modernizadoras ao longo dos 
tempos foram remodelando as relações sociais de produção e 
consumo, tudo isto em meio a um contexto intensamente 
complexo. Complexidade encontrada não apenas nas relações 
socioeconômicas, mas, sobretudo ambientais, ou seja, em meio 
à complexidade dos ecossistemas, em que as preocupações 
amplamente acentuadas em meio às discussões de ordem 
ambiental, apresentam-se como fruto das problemáticas 
contemporâneas, marcadas, particularmente, por crises que se 
manifestam pelo “fracionamento do conhecimento, 
logocentrismo da ciência moderna, pela degradação ambiental, 
pelo transbordamento da economização, guiados pela 
racionalidade tecnológica e pelo livre mercado” acentuadas em 
meio ao próprio desenvolvimento global, pós-fordista (LEFF, 
2000, p.32). 

Desse modo, em meio ao contexto controverso entre o 
crescimento econômico e o meio ambiente, o desenvolvimento 
apresenta-se a partir de uma transformação estrutural da 
economia, uma realização do potencial de atendimento das 
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necessidades básicas, uma mudança qualitativa, reduzindo os 
graus de liberdade do processo econômico e sujeitando-o aos 
condicionantes ecológicos, procurando, simultaneamente, 
torná-los mais equitativos e socialmente justos, de maneira que, 
a efetivação de um desenvolvimento econômico nesses 
moldes, por si mesmo, pressupõe a noção da sustentabilidade. 

Diante desta preceptiva, as cidades passaram a conviver 
intensamente com as complexidades socioeconômicas e 
ambientais, no qual se iniciou a partir de então, uma reflexão 
acerca de novas formas de se gerir o ambiente urbano de modo 
mais eficiente, ético e equânime, com vistas a equacionar as 
diversas problemáticas observadas no âmbito das cidades 
modernas. Isto tem corroborado para que os debates em torno 
do desenvolvimento sustentável, passassem a ser considerado 
no domínio das políticas públicas voltadas para o meio urbano.  

De acordo com o Relatório Nosso futuro comum (1988, 
p. 46) o desenvolvimento sustentável “é um processo de 
transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 
investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e 
a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial 
presente e futuro, a fim de atender às necessidades e 
aspirações futuras”. 

Assim, diante do novo paradigma do desenvolvimento 
sustentável, adotado como condição necessária à manutenção 
dos ecossistemas, o objetivo do presente estudo é analisar a 
partir das arguições linguísticas observadas na fala do sujeito 
coletivo, as implicações socioambientais provenientes de se 
morar e viver no e em meio ao cenário vertical. É neste aspecto 
que se encontra o escopo do presente estudo, pois elucida a 
problemática socioambiental em torno das transformações 
socioespaciais, a partir da percepção do indivíduo consumidor, 
de sorte que elucidar, compreender e descomplexificar tais 
dinâmicas tem se configurado como um desafio, na tentativa de 
conciliar a expansão deste segmento com o desenvolvimento 
sustentável, tendo em vista a contumaz soberania da 
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racionalidade econômica na dinâmica das relações sociais e de 
produção. 

 
MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva com 
abordagem qualitativa dos dados e informações. De acordo 
com Gil (2008), as pesquisas exploratórias têm como finalidade 
proporcionar maior familiaridade com o problema a ser 
estudado, de modo a torná-lo mais explícito, levando ao 
aprimoramento das ideias ou à descoberta de intuições. Por sua 
vez, o método descritivo é utilizado quando se deseja descrever 
e demonstrar as características de um fenômeno e sua relação 
com outros fenômenos. 

Seguindo o critério baseado nos procedimentos técnicos, 
a pesquisa pode ser classificada como bibliográfica. Ademais, 
a pesquisa foi conduzida através de um estudo de campo, uma 
vez que, a mesma se debruça sobre uma realidade de estudo, 
a saber: a cidade de Campina Grande-PB. Proporcionando 
assim, amplitude na cobertura de todos os aspectos da 
pesquisa, de modo a permitir uma maior compreensão do 
objeto de estudo, aliada também, à técnica da observação 
direta não participante. Esta técnica “consiste na observação de 
fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na 
coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que 
se presumem relevantes, para analisá-los” (LAKATOS; 
MARCONI, 1991, p.186).  

Ainda como instrumento de coleta de dados, a presente 
pesquisa fez uso de entrevistas semiestruturadas que, de 
acordo com Gil (2008) é o tipo de entrevista que é guiada por 
uma relação de pontos de interesse em que o entrevistador vai 
explorando ao longo de seu curso, pois, mesmo que as 
respostas possíveis não sejam fixadas anteriormente, o 
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entrevistador guia-se por algum tipo de roteiro, que pode ser 
memorizado ou registrado em folhas próprias.  

Assim, a pesquisa foi desenvolvida, a partir dos 
seguintes procedimentos metodológicos: primeiramente 
delimitou a(s) área(s) com maior concentração de 
empreendimentos verticais na cidade de Campina Grande-PB. 
Para isso, utilizou-se a técnica de amostragem por julgamento, 
uma vez que, a escolha das áreas de análise se deu de forma 
intencional, a partir da crença de que a amostra é representativa 
e possui maior significado para o estudo. Para tanto, tomou-se 
como ponto de partida a indicação e vivência de funcionários 
que trabalham na Secretaria de Planejamento (SEPLAN) do 
município, onde, através de entrevistas informais1, de caráter 
preliminar e aleatório, relataram, a partir de suas experiências 
técnicas, os bairros da cidade onde se evidencia maior número 
de empreendimentos verticais. De maneira que tais 
informações foram confrontadas com o método da observação 
direta não participante.  

O segundo passo da pesquisa foi a espacialização dos 
dados em ambiente de sistema de informação geográfica. 
Assim, foi elaborado um mapa dos perímetros urbanos 
delimitados na pesquisa, com base na coleta dos dados da 
etapa anterior. O mapa foi produzido a partir do uso do software 
de geoprocessamento QGIS, um programa de Sistema de 
Informação Geográfica com código aberto e licenciado sob a 
Licença Pública Geral (GNU). 

O terceiro passo da pesquisa foi a elaboração e 
aplicação de entrevistas individuais. Foram entrevistados 26 
moradores residentes em 18 edifícios, presente na amostra dos 
perímetros anteriormente selecionados. Para seleção dos 

                                            
1 Este tipo de entrevista é o menos estruturado possível e só se distingue da 
simples conversação porque tem como objetivo básico a coleta de dados. 
Seu objetivo é a obtenção de uma visão geral do problema pesquisado, bem 
como a identificação de alguns aspectos do objeto de estudo (GIL, 2008).   



A VERTICALIZAÇÃO NO CONTEXTO DAS TRANSFORMAÇÕES 
SOCIOESPACIAS CONTEMPORÂNEAS E AS IMPLICAÇÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

372 
 

moradores entrevistados, a amostragem foi não probabilística, 
guiada pela técnica do snowboll, onde um sujeito selecionado 
de forma intencional indica outro sujeito para participar da 
amostra, e assim por diante. 

O quarto passo no desenvolvimento metodológico da 
pesquisa, se deteve a análise das informações coletadas. Para 
tanto, lançou-se mão da metodologia da análise do discurso do 
sujeito coletivo. Uma metodologia que tem por objetivo a análise 
do próprio discurso a partir da compreensão da comunicação 
verbal, com o entrecruzamento de diversos saberes 
disciplinares com ênfase para a linguística, incluindo a 
linguagem na história e também incluindo o sujeito no discurso 
(GODIM; FISCHER, 2009). 

Estas indicações objetivaram a construção do Discurso 
do Sujeito Coletivo (DSC), cujo desafio é a expressão da 
representação social, uma vez que o sujeito do discurso não é 
portador de uma individualidade deslocada do contexto social. 
Desse modo, a metodologia do DSC busca analisar os 
depoimentos verbais extraindo de cada um deles as ideias 
centrais a partir das expressões-chave para compor, com a 
análise do pesquisador, discursos-síntese do sujeito coletivo 
(LEFEVRE; LEFEVRE, 2003). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização da área de estudo 

O estudo se debruçou sobre a realidade da cidade de 
Campina Grande que está localizada na mesorregião do 
Agreste Paraibano, na Zona Centro Oriental do estado da 
Paraíba, no trecho do planalto da Borborema, compondo o 
bioma da caatinga. A mesma, é caracterizada como um centro 
submetropolitano e destaca-se por compor o segundo maior 
município em população do estado da Paraíba. As recentes 
configurações em torno do espaço urbano do município de 
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Campina Grande vêm alterando a paisagem da cidade e 
promovendo transformações no espaço urbano, fato que se 
evidencia não apenas ao espectro do visível, de modo que a 
cidade, encontra-se em crescente expansão, caracterizando-se 
como um espaço atrativo-mercadológico, sobretudo para o 
ramo imobiliário.  

Uma das transformações socioespaciais recentes está 
em torno do processo de verticalização, com destaque para a 
malha urbana do centro urbano, mas que também se dá de 
forma espraiada para as demais regiões da cidade (COSTA, 
2013; SILVA, 2012). É nesse contexto que, especialmente nos 
últimos dez anos, o município de Campina Grande - PB vem se 
destacando dentro do vertiginoso movimento de crescimento 
urbano dos municípios brasileiros ao longo das últimas 
décadas, o que contribuiu para elevar a concentração da 
população residente na zona urbana potencializando as 
transformações em torno do espaço urbano, com especial 
destaque para a proliferação de empreendimentos verticais.  

Assim, a Figura 1 faz referência as áreas com maior 
concentração de empreendimentos verticais na cidade de 
Campina grande-PB, em que foram selecionados seis bairros 
da cidade, a saber: 1 – Alto Branco; 2 – Lauritzen; 3 – Prata; 4 
– Centro; 5 – Catolé e 6 – Mirante. Em seguida foram 
delimitados três perímetros de análise, de sorte que a criação 
dos perímetros escolhidos só foi possível devido à continuidade 
territorial que existe entre os bairros. 
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 Figura 1. Perímetros com maior concentração de 
empreendimentos verticais 
 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Assim, observa-se que, embora a verticalização na 
cidade de Campina Grande-PB, configure-se como um 
processo em andamento, nota-se maior presença de edifícios 
nos últimos anos, ao longo do perímetro urbano central, e 
disseminando-se com mais evidência sobre os bairros com 
maior proximidade do bairro Centro, a partir das evidências da 
espacialização dos edifícios aqui apresentada. Essa 
observação, não apenas aponta para um processo de 
expansão da verticalização em si, mas, sobretudo, revela que a 
anuência em relação ao consumo deste modelo de mercadoria 
tem se manifestado como uma imagem notória, evidenciando 
que a formulação destes espaços com significativa densidade 
construtiva encontra-se como um fenômeno em franca 
expansão na cidade. 
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As implicações socioambientais através do discurso social 

Assim, após a espacialização das áreas com maior 
concentração de empreendimentos verticais na cidade de 
Campina Grande-PB, conforme exposto, inseriu-se a 
necessidade de trabalhar com a percepção da população, em 
especial o agente consumidor, deste modelo de mercadoria, 
com o intuito de identificar através das informações verbais 
elementos que corroboram para a presença de implicações 
socioambientais provenientes de se morar e viver no e em meio 
ao cenário vertical.  

Para tanto, adotou-se a metodologia do Discurso do 
Sujeito Coletivo (DSC), com base do referencial teórico de 
Lefevre e Lefevre, (2003). Num primeiro momento, buscou-se 
transcrever todos os discursos proferidos em uma matriz 
preliminar que teve como ponto de partida a análise dos 
discursos separadamente, questão por questão. Na sequência 
iniciou-se a construção das ideias centrais (IC) presentes nos 
discursos individuais, que tiveram como objetivo prover uma 
síntese dos discursos, buscando associá-los integralmente 
através de curtas expressões. A partir da seleção das ideias 
centrais ainda buscou-se identificar o que a literatura denomina 
como ancoragem, que dentro da análise do discurso assume 
um sentido mais amplo. Em geral identifica-se nos discursos 
expressões que manifestam relação direta com os constructos 
ideológicos, teóricos e/ou crenças culturais presentes na 
memória do sujeito social e que se revelam através de sua fala. 

Com o desenvolvimento deste procedimento 
metodológico e com base no material verbal coletado, foi 
possível a elaboração de uma matriz final que evidencia de 
modo sintético as ideias centrais e a construção de um Discurso 
do Sujeito Coletivo (DSC) a partir da análise e congregação de 
todos os discursos individuais. Dessa maneira, esta seção 
apresenta o curso dos DSC construídos através dos Quadros 
1,2,3,4,5 e 6. 
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De acordo com Lefevre e Lefevre (2003, p. 16) o discurso 
do sujeito coletivo expressa uma referência coletiva, pois, à 
medida que um indivíduo fala, expressa uma manifestação 
linguística que fala pela ou em nome da coletividade e que 
viabiliza um pensamento social, de modo que, em suas 
palavras, a “sociedade ou as culturas podem ser lidas como 
texto”. Cabe destacar que houve a preocupação em eliminar 
particularismos e ideias repetitivas, introduzindo-se elementos 
textuais conectivos que não alterassem o sentido da fala dos 
entrevistados, de modo a manter uma estrutura lógica e 
coerente na construção do discurso, obedecendo a 
sistematização de um pensamento que possui começo, meio e 
fim. 

Nesse sentido, o Quadro 1 revela que na atualidade o 
viver e morar em edifícios está ancorado, em grande medida, a 
partir das aspirações do discurso social em sentimentos que 
trazem a sensação de segurança, praticidade e modernidade. 
Em outros termos, o discurso social evidencia, que o viver e 
morar no edifício provém de ideias agradáveis que rementem, 
por exemplo, a sensação de uma certa modernidade.  

Por outro lado, o DSC 01 permite a observação de que, 
o viver e morar em edifícios esta permeado de conflitos 
intrapessoais gerados pelos simulacros das imagens, que 
implicam, como observado, em ausência de liberdade, 
sensação de ser um indivíduo privilegiado ou, ainda, que está 
alheio ao convívio da cidade, evidencia que a difusão do 
consumo deste estilo de moradia, atinge a construção do 
simbolismo social, que passa a ver e a depositar nesse estilo 
de moradia as aspirações de realizações de consumo. 
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Quadro 1. DSC 01: Pra você o que significa morar em um 
edifício? Qual a imagem e/ou o sentimento que vem a sua 
mente? 

DCS 01. A imagem que vem à mente é, segurança, praticidade e modernidade, 

agora o sentimento é aquela sensação de coisa pequena, sem liberdade, me sinto 
um tanto esquisito e ao mesmo tempo privilegiado, pois construí tipo um gueto, 
que mantém o distanciamento das coisas da cidade. As vezes vejo a reação das 
pessoas quando digo que moro em um condomínio, as pessoas acham que isso 
é status, porém é necessidade e não uma opção, mas nem ligo, porque só sinto 
que estou em casa, meu lar, quando abro a porta do meu apartamento. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 
Em análise complementar o Quadro 2 buscou evidenciar 

através das arguições linguísticas do sujeito social os fatores 
que influenciaram na sua escolha de consumo deste estilo de 
moradia.  

 
Quadro 2. DSC 02: Que fatores influenciaram na sua escolha 
de morar em um edifício?  

DSC 02. Primeiramente foi a segurança quando comparado a uma casa, além de 
ser uma habitat mais moderno, uma tendência. A praticidade pelo local ter um 
espaço mais reduzido, menos obrigações domésticas e também porque muitas 
responsabilidades como, por exemplo cuidado com os jardins são repassadas 
para administração do condomínio, além da área lazer e várias ofertas de 
serviços, sobretudo para os filhos e também pensando no futuro quando a idade 
chegar. Localização e também a facilidade financeira para adquirir o imóvel.  

Fonte: Elaboração própria. 

 
Observa-se que os elementos, segurança modernidade, 

praticidade, voltam a evidenciar-se no discurso social. Assim, 
um dos fatores que sobressaem, no discurso está relacionada 
a necessidade dos indivíduos buscarem mais segurança, o que 
leva a inferência de que, em meio ao desamparo das ações e 
política públicas, que promova maior segurança aos cidadãos, 
uma parte da população passa a procurar, por meios próprios, 
formas de maior proteção, ou seja, buscam modelos de 
moradias que possam proporcionar maior segurança. Por 
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conseguinte, a demanda por esse estilo de moradia eleva-se. 
Além de fatores sociais, o discurso também revela que fatores 
econômicos também estão relacionados no processo de 
escolha dos agentes.  

O Quadro 3, buscou averiguar quais as vantagens e 
desvantagens de se morar e viver em meio ao cenário vertical, 
conforme segue:  
 
Quadro 3. DSC 03: Quais as vantagens e desvantagens de 
morar em um edifício? 

DSC 03: As vantagens são sem dúvida a segurança e a tranquilidade, sobretudo 
na hora de viajar, além da comodidade devido as ofertas de serviços dentro do 
condomínio, além do espaço ser menor para a manutenção. Tem também a 
questão da localização, é ótima a infraestrutura do bairro, com muitas coisas 
próximas, incluindo escolas. Em relação as desvantagens, você tem que saber 
conviver com muitas cabeças, há pouca privacidade, muito barulho e muitas 
regras. Não tem jardim, nem quintal, não se pode criar animal. Nem parece que é 
seu, falta liberdade e existe a questão da obrigatoriedade do condomínio.  

Fonte: Elaboração própria. 

 
O DSC 03, reforça o sentimento e simbolismo observado 

nos discursos anteriores. Contudo, através do discurso do 
sujeito coletivo 03, observa-se que a população que tem optado 
por este tipo de moradia, encontra-se em um constante dilema 
de restrições à liberdade e a privacidade, chegando a 
apresentar sentimentos de não pertencimento ao habitat 
escolhido, em meio a um excesso de regras e normas e 
dificuldades de conviver em coletividade, de modo que a 
mercadoria é consumida, mas sua satisfação não se realiza por 
completo, pois gera-se a sensação para o sujeito social que tal 
mercadoria não lhe pertence. Com o intuito de apreender as 
implicações também para o âmbito da cidade, o sujeito social 
foi questionado acerca da representação social do 
empreendimento vertical também para o contexto da cidade, 
como observado través do Quadro 4.  

O DSC 04 evidencia que para a população da cidade de 
Campina Grande – PB, a verticalização é um processo 
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nitidamente perceptível. Para o sujeito social, este processo 
está atrelado a um certo modismo que é fruto inicialmente da 
crença globalizante de que a cidade do progresso deve estar 
caracterizada por arranha-céus, que reflita um glamour e 
ascensão socioeconômica associado a essa lógica. Assim, no 
contexto do sujeito coletivo, para a cidade esse fenômeno da 
verticalização pressupõe a imagem do desenvolvimento, porém 
para a população, os edifícios representam uma imagem de que 
os indivíduos estão alcançando um certo status, assemelhando-
se ao consumo deste modelo de mercadoria ao consumo de 
uma grife.  

 
Quadro 4. DSC 04: Para você na atualidade o edifício traz 
algum significado ou representa algum símbolo para a cidade? 

DSC 4: Para a sociedade de modo geral dá a ideia de progresso, avanço 
econômico, status, é como consumir uma grife, o povo acha que a cidade só é 
grande e desenvolvida de se tiver prédios, o edifício virou sinônimo de 
desenvolvimento e a cidade fica mais moderna e segue a tendência das 
metrópoles, a verticalização faz com que a cidade vá perdendo a sua 
característica de cidade do interior, mas essas construções tem uma 
funcionalidade ao passo que promove o acesso a moradias, atende-se aos 
interesses do capital mas na verdade reflete uma desigualdade, por outro lado a 
população está crescendo, então é inevitável construir edifícios para absorver 
essa demanda além de cada vez mais as pessoas estarem aprisionadas em seus 
apartamentos por medo da violência.  

Fonte: Elaboração própria. 
 

Sendo assim, investe-se em imagens que promovam a 
cidade e que elevem sua categoria, enquanto espaço promotor 
do desenvolvimento econômico, fazendo o espaço urbano 
aparecer como ambiente atrativo, apto para a recepção de 
investimentos, para consumir, para entreter. Mas o discurso 
social também expressa a dinâmica da economia interna diante 
do aquecimento do setor da construção civil para atender as 
dinâmicas de produção e consumo em meio ao crescimento 
populacional. E novamente pode se observar que o sujeito 
social identifica que a maior procura por esse tipo de moradia 
também está em função da insegurança urbana.  



A VERTICALIZAÇÃO NO CONTEXTO DAS TRANSFORMAÇÕES 
SOCIOESPACIAS CONTEMPORÂNEAS E AS IMPLICAÇÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

380 
 

No DSC 04 ainda é possível identificar basicamente 
implicações sociais desse processo de estilização. Inicialmente, 
tem-se a criação de uma padronização da imagem da cidade, a 
promoção de um embelezamento monótono. Por conseguinte, 
observa-se também, a perda das características culturais e 
arquitetônicas que aos poucos vão minando a imagem de 
Campina Grande – PB como uma cidade interiorana.  

Além das implicações sociais, a pesquisa objetivou 
identificar as implicações ambientais derivadas desse processo. 
Desse modo, o Quadro 5 investigou se na percepção do sujeito 
social existe a crença de que esse cenário vertical em expansão 
tem sido promovido diante de uma maior preocupação 
ambiental. 

 
Quadro 5. DSC 05: Em sua visão acredita que a preocupação 
com a questão ambiental tem sido inserida nos projetos de 
empreendimentos verticais? 

DSC 5. A nível de marketing social sim, mas eles fazem isso com interesse de 
vender mais, e não por uma preocupação ambiental, por isso acho muito mais 
uma maquiagem. Tem mudado um pouco por causa da legislação, o cerco legal 
está bem mais fechado hoje em dia, e mesmo assim acredito que devem burlá-la. 
O lucro é a ideia, a questão econômica é ainda preponderante, pois a gente vive 
em uma sociedade capitalista e os efeitos para o meio ambiente são 
irrecuperáveis. É uma questão um tanto problemática.  

Fonte: Elaboração própria. 
 

O DSC 05 revela que na percepção da população a 
preocupação com o meio ambiente no que tange aos projetos 
de empreendimentos verticais, estão inicialmente 
desenvolvidos a nível de marketing com o objetivo estritamente 
econômico, o lucro ainda é a questão preponderante em 
detrimento dos danos ao meio ambiente, em sua visão, o sujeito 
coletivo, afirma que as mudanças recentes são fruto de avanços 
na legislação e não proveniente de mudanças culturais por uma 
maior preocupação com o meio ambiente, de maneira que, o 
sujeito social tem consciência de que ações econômicas 
(produção e consumo de empreendimentos verticais) geram 
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efeitos irreversíveis para o meio ambiente. Em análise 
complementar o Quadro 6 que faz menção ao DSC 06 buscou 
identificar se nos edifícios dos indivíduos entrevistados, os 
quais compõe o discurso do sujeito coletivo, haviam iniciativas 
voltadas para a preservação ambiental. 

Observa-se que o questionamento do DSC 06 traz duas 
respostas coletivas. De acordo com Lefevre e Lefevre (2003), 
em um situação em que o discurso do sujeito coletivo apresenta 
um antagonismo dentre os discursos coletados, a apresentação 
destes deve se dar em campos separados, uma vez que 
refletem discursos coletivos distintos. 
 
Quadro 6. DSC 06: Em seu edifício tem alguma iniciativa 
voltada para a preservação do meio ambiente? 

DSC 6 a) Tem projeto de coleta seletiva e ações de incentivo a redução do 
consumo de energia e da água, mas vejo que é mais em virtude do momento 
que estamos vivendo em nossa cidade, além da questão econômica, mas não 
propriamente ambiental, e há apenas plantio de árvores que cuidamos.  

 

  DSC 6 b) Não há. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Em relação ao DSC 06, grande parte dos entrevistados 
da pesquisa expressaram que não há nenhuma ação que preze 
pelas questões de ordem ambiental em seus edifícios, 
precisamente mais da metade da amostra e mesmo os que 
informaram ter alguma inciativa desse tipo, quase que 
unanimemente resumem tais iniciativas, à coleta seletiva do lixo 
e o uso racional da água, mas que, apesar disso, está muito em 
função da crise hídrica vivenciada pelo município nos últimos 
anos, conforme ressalta as expressões linguísticas do sujeito 
coletivo, evidenciando que as preocupações de ordem 
ambiental ainda são limitadas diante da realidade da expansão 
do cenário vertical na cidade. 
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CONCLUSÕES  

 

Na contemporaneidade, o espaço urbano vem 
apresentado diversas transformações, dentre as quais destaca-
se um intenso processo de verticalização, que tem sido 
observado em grandes cidades, mas também em cidades de 
porte médio, a exemplo de Campina Grande-PB. Nesse 
sentido, a partir da espacialização dos edifícios realizada na 
pesquisa, foi possível observar que a verticalização é um 
processo que se encontra em franca expansão na cidade de 
Campina Grande-PB, especialmente concentrada na região 
central da cidade e ao entorno do bairro Centro, embora sua 
distribuição também se dê de forma espraiada. Essa 
observação também é acolhida no discurso do sujeito coletivo 
DSC. Para além do processo de verticalização, o estudo 
destaca a anuência em relação ao consumo deste modelo de 
mercadoria, que tem se manifestado como uma imagem 
notória, evidenciando que a formulação destes espaços com 
significativa densidade construtiva encontra-se como um 
fenômeno em franca expansão na cidade e com ampla 
aderência ao consumo. 

Assim, a partir das arguições linguísticas observadas na 
fala do sujeito coletivo, observou-se implicações 
socioambientais provenientes de se morar e viver no e em meio 
ao cenário vertical, da cidade de Campina Grande-PB. 

Dentre tais implicações, o estudo evidenciou que na 
categoria social, viver e morar em meio ao cenário vertical 
promove implicações como dificuldades com o viver em 
coletividade, conflitos de ordem interpessoal, sensação de 
isolamento do convívio com a cidade. Por sua vez, na dimensão 
agregada, as implicações para a cidade, é a perda de 
características arquitetônicas e culturais presentes nos imóveis, 
e que remetem a sensação de que Campina Grande-PB está 
perdendo sua característica de cidade interiorana.  
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Todas estas implicações sociais, somam-se às 
implicações de ordem simbólica, pois, ao mesmo tempo os 
indivíduos sentem-se restritos em relação a sua liberdade, 
convivendo sob um mix de sensações que vão desde o 
privilégio proveniente do consumo desta mercadoria até a 
sensação de estarem mais seguros. Assim, o discurso social 
revela que, por exemplo, para se ter mais segurança, opta-se 
por morar e viver em um edifício, ao mesmo tempo abre-se mão 
da liberdade. De modo semelhante, as contradições se revelam 
para a cidade, cujas implicações em um primeiro momento 
apresentam-se sobre o viés da positividade tendo em vista que, 
para o sujeito social o cenário vertical promove para a cidade 
as aspirações do progresso e desenvolvimento, mesmo que 
diante desse processo sua imagem seja padronizada e sua 
característica de cidade interiorana se dilua. 

Por fim, o estudo revela a partir das arguições 
linguísticas observadas no DSC, que as implicações para a 
categoria ambiental, apresentam-se de forma mais alarmante, 
visto que a presença do cenário vertical remonta a uma 
sobrecarga dos recursos naturais, de tal forma que a 
construção desse cenário ocorre ainda sob limitada 
preocupação ambiental, ou seja, a percepção social local, infere 
que a produção do cenário vertical está basicamente submetida 
ao cálculo das racionalidades econômicas, se restringindo as 
exigibilidades das obrigações legais.  

Observa-se assim, que a dinâmica das relações 
contemporâneas, especialmente em torno do espaço urbano 
ainda confere ao eixo econômico o seu poderio, restringindo o 
desenvolvimento das sociedades urbanas à racionalidade 
econômica em detrimento de uma racionalidade 
socioambiental. 
 

  



A VERTICALIZAÇÃO NO CONTEXTO DAS TRANSFORMAÇÕES 
SOCIOESPACIAS CONTEMPORÂNEAS E AS IMPLICAÇÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

384 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BAUMAN, Z. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em 
mercadoria. Rio de Janeiro –RJ. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. 
Editora Zahar, 2008. 
COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
(CMMAD). Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: Fundação Getulio 
Vargas, 1988. 
COSTA, B. L. Estruturação da cidade de Campina Grande: as 
estratégias e intencionalidades do mercado imobiliário. 2013. Dissertação 
(Mestrado em Geografia). Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa - 
PB, 2013, 185 p. 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
GONDIM, S. M. G.; FISCHER, T. O discurso, a análise de discurso e a 
metodologia do discurso do sujeito coletivo na gestão intercultural. 

Cadernos Gestão Social, Salvador, v.2, n.1, pp.09‐26, set.‐ dez. 2009. 
Disponível em: <vwww.cgs.ufba.br> 
GOLDBLATT, D. Capitalismo, industrialismo e a transformação da 
natureza. In: Teoria Social e Ambiente. Lisboa. Instituto Piaget, 1996, 
312p. 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de Metodologia 
Científica. São Paulo: Atlas, 3ª ed, 1991. 
LEFEVRE, F.; LEFEVRE, A.M.C. Discurso do Sujeito Coletivo: um novo 
enfoque em pesquisa qualitativa. Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2003, 256p. 
LEFF, Enrique. Complexidade, Interdisciplinaridade e Saber Ambiental. 
In: Interdisciplinaridade em Ciências Ambientais. São Paulo: Signos, 2000, 
327p. 
OLIVEIRA, G. A. S. Verticalização urbana em cidades médias: o caso 
de Santa Cruz do Sul – RS. Dissertação (Programa de PósGraduação em 
Desenvolvimento Regional) Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. 
Santa Cruz do Sul-RS, 2012, p.187. 
PADINHA, M. R. A verticalização da imponência e a negação do 
espaço. Revista Geo Amazônia – ISSN: 2358-1778 (on line) 1980-7759 
(impresso), Belém, n. 01,  v. 01, p. 72 - 92, jan./jun. 2013. Disponível em: < 
http://www.geoamazonia.net/index.php/revista/article/view/7> 
SAHR, C. L. L. Dimensões de análise da verticalização: exemplos da 
cidade média de Ponta Grossa/PR. Revista de História Regional. Editora 
UEPG, v. 5 n. 1, p. 9-36, 2000. 



A VERTICALIZAÇÃO NO CONTEXTO DAS TRANSFORMAÇÕES 
SOCIOESPACIAS CONTEMPORÂNEAS E AS IMPLICAÇÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

385 
 

SÁNCHEZ, F. A reinvenção das cidades na virada de século: agentes, 
estratégias e escalas de ação política. UFRJ. Rev. Sociologia. Política. 
Curitiba, 16, p. 31-49, jun. 2001. 
SILVA, C. S. Processo de verticalização da cidade de Campina 
Grande-PB: Um crescente processo na urbanização e no crescimento. 
2012. Monografia (Licenciatura em Geografia). Universidade Estadual da 
Paraíba, Campina Grande-PB, 2012. 
SILVA, R. C. N.; MACÊDO, C. S. A urbanização brasileira. Caderno de 
geografia urbana, nº 5. Programa Universidade a distância – UFRN/UEPB. 
2009. Disponível em: < 
http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/cursos/Geografia%20-
%20Reing/Geografia%20Urbana/Geo_Urb_A05_WEB_ZBM_SF_SI_SE_1
61209.pdf> 
SOMEKH, N. A cidade vertical e o urbanismo modernizador. São Paulo: 
Studio Nobel: Editora da Universidade de São Paulo: FAPESP, 1997. 
SLATER, D. Cultura do consumo & modernidade. São Paulo: Nobel, 
2002. 
 

 

 

 

 



INFLUÊNCIA DO BANHO ELETROLÍTICO NA PEGADA DE CARBONO 

ASSOCIADA À PRODUÇÃO DE SUPERFÍCIES SOLARES SELETIVAS DE 

CROMO NEGRO 

386 
 

CAPÍTULO 20 
 

INFLUÊNCIA DO BANHO ELETROLÍTICO 
NA PEGADA DE CARBONO ASSOCIADA À 
PRODUÇÃO DE SUPERFÍCIES SOLARES 

SELETIVAS DE CROMO NEGRO 
 

Tiago O. de Belmont FONSECA 1  

Gabriela Oliveira GALVÃO2 
Kelly Cristiane GOMES3 

Monica CARVALHO4 

 

¹ Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energias Renováveis, UFPB, 
thyagobelmont@hotmail.com 
² Mestranda do Programa de Pós-Graduacao em Engenharia Mecânica, UFPB, 
gabriela.galvao@cear.ufpb.br 
3 Orientadora/Professora do PPGER/UFPB e do PPGEM/UFPB. Departamento de Engenharia 
de Energias Renováveis, UFPB, gomes@cear.ufpb.br 
4 Co-orientadora/Professora do PPGER/UFPB e do PPGEM/UFPB. Departamento de 
Engenharia de Energias Renováveis, UFPB, monica@cear.ufpb.br 
 

RESUMO: uso de fontes renováveis tornou-se indispensável à 
vida humana, exemplo disso, é a utilização da energia solar 
explorada como fotovoltaica (eletricidade) e térmica (calor). A 
energia solar térmica baseia-se no aquecimento de fluidos 
utilizando coletores solares, nos quais, superfícies solares 
seletivas (SSS) atuam na eficiência destes coletores, 
minimizando os fatores limitantes em temperaturas acima de 
100 °C. A fabricação dos componentes das SSS gera impactos 
ambientais. Diante disso, o objetivo deste estudo é quantificar 
a pegada de carbono associada a dois tipos de banhos 
eletrolíticos utilizados na fabricação das SSS a base de cromo 
negro obtidas pela técnica de eletrodeposição, utilizando-se a 
metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). Os recursos 
(materiais e energia) foram quantificados para cada tipo de 
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banho eletrolítico e avaliados utilizando o software SimaPro 
9.0.0.35 e a base de dados EcoInvent versão 3.5. Foi possível 
verificar a pegada de carbono associada às etapas do processo 
de fabricação dos filmes com banhos eletrolíticos diferentes, e, 
avaliar a influência de cada recurso utilizado. Assim, 
evidenciou-se que, para o Banho Eletrolítico 1 obteve-se uma 
pegada de carbono mais eficiente comparada ao Banho 
Eletrolítico 2. Observou-se ainda, em ambos os casos, que o 
consumo de eletricidade foi responsável por mais de 90% da 
pegada de carbono. Logo evidenciou-se a otimização da 
demanda energética através da técnica de eletrodeposição. 
Palavras-chave: Superfícies seletivas solares. Cromo Negro. 
Avaliação de Ciclo de Vida. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O uso de energia durante toda a história da humanidade 

é parte determinante no desenvolvimento socioeconômico das 

populações. Com a crescente demanda energética no país 

eleva as fontes renováveis a um papel primordial para o 

suprimento de energia.  

Desde a crise do petróleo na década de 1970, têm-se 

desenvolvido uma preocupação com o colapso das reservas de 

energias não-renováveis. Nesse sentido, essa problemática 

ambiental destaca-se como um dos principais desafios 

ambientais a ser solucionado pelo homem moderno 

(ESPINOSA; LAURENTB; KREBS, 2015; FIGUEREDO, 2017). 

Dessa forma, as energias renováveis vêm ganhado espaço no 

setor energético pela sua diversidade, sustentabilidade e 

capacidade de geração de energia com menor agressão ao 

meio ambiente   
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Na década de 90, uma ampla discussão em torno das 

energias advindas de fontes não renováveis resultou com a 

assinatura do protocolo de Kyoto. Neste, ficou acordado que 

para os próximos 50-100 anos a redução de aproximadamente 

50% da emissão de gases nocivos ao meio ambiente deverá 

ser efetivada (SILVA NETO, 2017).  

Nesse contexto, o uso de recursos energéticos 

renováveis é importante para atender às demandas crescentes 

de energia da população.  

Todavia  em se tratando das questões ambientais, 

diminui a dependência de recursos fósseis, atenuará a poluição 

ambiental decorrente do descarte dos sistemas produtivos 

energéticos não renováveis, além de fornecer a população uma 

fonte de energia limpa que não degrade o meio ambiente 

(MEDEIROS, 2016).  

A diversidade de fontes alternativas e renováveis de 

energia, tais como energia solar, eólica e da biomassa, têm 

recebido notariedade e fortalecido pesquisas envolvendo a 

utilização destas formas de energia a nível mundial (BERIZZI et 

al., 2015). 

A energia solar surge como uma fonte renovável 

importante, podendo ser majoritariamente explorada como 

energia solar fotovoltaica para fins de conversão em 

eletricidade ou energia solar térmica para fins de calor (NUNES 

et al., 2018).  

No entanto, a conversão solar térmica apesar de 

proporcionar uma boa relação de custo-benefício de produção, 

possui alguns desafios tecnológicos que precisam ser levados 

em consideração para que esta técnica de conversão possa se 
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consolidar de forma viável na geração de energia aplicadas em 

processos (MENEZES et al., 2017).  

Um dos pontos mais cruciais para conversão da energia 

solar em energia térmica, utilizando coletores solares para o 

aquecimento de um fluido, é a baixa eficácia da conversão 

solar, apresentando na maioria dos casos limitações de 

estabilidade de suas temperaturas de trabalho, em aplicações 

de média s temperaturas (100 ºC a 400ºC) e alta temperaturas 

acima de 400ºC (MEDEIROS, 2016). 

Estes entraves estão ligados ao fato e que quanto maior 

for a temperatura do coletor solar, maior será a temperatura do 

coletro solar, maior será a quantidade de calor emitida para o 

meio ambiente.  

Para minimizar essas limitações são aplicados, nestes 

coletores, revestimentos mais comumente conhecido como 

Superfície Solar Seletiva (SSS),  que tem como função serem 

os principais agentes na absorção da radiação solar com 

características de alta absortividade no espectro solar e baixa 

emissividade na faixa espectral do infravermelho 

(SELVAKUMAR et al., 2015; HERNANDEZ-PINILLA et al., 

2016; MEDEIROS, 2016; SONG et al., 2017; RODRIGUEZ-

PALOMO et al., 2018).  

Diversos estudos tem se preocupado em otimizar a 

seletividade óptica das superfícies seletivas pela combinação 

de materiais que possuem características de seletividade 

elevadas com alta absortividade e baixa emitância na 

temperatura de trabalho (MENEZES et al., 2017).  

Por meio de processos tecnológicos, tais como 

processos de fabricação e aplicação de novos materiais no seu 

desenvolvimento é possível aperfeiçoar a eficiência das SSS 
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reduzindo perdas relacionadas à troca de calor e otimizando a 

conversão fototérmica da energia (GONG; DARLING; YOU, 

2015; LIU et al., 2015; SELVAKUMAR et al., 2015; MEDEIROS, 

2016; SILVA NETO, 2017).  

Dessa forma, existe uma grande variedade de técnicas 

de deposição para obtenção destas SSS e dentre elas destaca-

se a técnica de eletrodeposição que é um método muito 

utilizado na indústria para obtenção de revestimentos metálicos 

com elevada aderência, versatilidade, baixo custo, obtenção de 

grandes áreas de deposição simultânea, boas propriedades 

físicas e qualidades mecânicas e químicas (MENEZES et al., 

2017; MEDEIROS et al, 2019).  

Contudo, no processo da eletrodeposição são gerados 

resíduos, tais como os reagentes utilizados para a preparação 

das soluções eletrolíticas.  No qual, podem  causam impactos 

ambientais, tanto no processo produtivo, quanto no seu devido 

descarte (MENEZES et al., 2017). 

Desta forma, a eco-eficiência do uso da conversão solar 

térmica, não se limita simplesmente a busca pela eficiência 

energética, mas sim na extração do potencial máximo dos 

materiais e energia (uso eficiente) com a consequente 

minimização de cargas ambientais e custos (CARVALHO; 

FREIRE; BRITO, 2016).  

Com isso, a redução de cargas ambientais somente pode 

ser confirmada após sua quantificação. Nas últimas décadas, 

diferentes técnicas de avaliação ambiental global foram 

desenvolvidas, tais como: Pegada Ecológica, Pegada Hídrica, 

Pegada de Carbono, Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), entre 

outras (CARVALHO; FREIRE; BRITO, 2016; DELGADO; 

CARVALHO, 2017; MENEZES et al., 2017). 
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A ACV fornece uma visão abrangente dos aspectos 

ambientais de um produto ou processo e uma imagem das 

verdadeiras compensações ambientais na seleção de produtos 

e processos (ROSENBAUM, 2018).  

A metodologia da ACV está internacionalmente 

normatizada pela International Organization for Standardization 

(ISO, Organização Internacional para Padronização) em suas 

normas ISO 14040 (2006) e ISO 14044 (2006).  

O artifício mencionado é considerado uma dos mais 

eficazes para se identificar e avaliar os impactos ambientais 

associados a uma atividade, produto ou processo (HUNKELER, 

2016; ROSENBAUM, 2018).  No Brasil, a Normativa 

Internacional foi traduzida pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) nas normas NBR 14040 (2014a) e 

NBR 14044 (2014b).  

A ACV é desenvolvida seguindo quatro fases distintas 

(ABNT, 2014a): 

i) objetivos e alcance da análise; 

ii) inventário com a compilação de dados e modelização de 

sistemas;  

iii) análise do impacto do ciclo de vida; e  

iv) interpretação dos resultados.   

A normativa metodológica na qual a ACV está inserida 

(ABNT 2014a; ABNT, 2014b) permite que diversos métodos de 

avaliação de impacto ambiental sejam aplicados para avaliar 

diferentes pontos de vista, como uso de energia ou material, 

impactos ambientais e pegada ecológica (PFISTE; 

HUIJBREGTS, 2015). Mais detalhes acerca da ACV podem ser 

consultados em Hunkeler (2016) e Rosenbaum (2018).  
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Nessa temática, a aplicação da metodologia da ACV no 

processo de fabricação de SSS é de extrema relevância, em 

especial para o desenvolvimento de novas tecnologias 

energéticas e de novas aplicações no setor produtivo, a fim de 

diminuir a degradação ambiental.  

Estudos recentes sobre a aplicação da ACV, 

demonstram uma importante contribuição relacionada à 

variabilidade de materiais e das técnicas aplicadas para a sua 

obtenção, bem como no que se refere a adaptação de 

processos já presentes em inventários para representar 

corretamente as superfícies estudadas (CHATZISIDERIS et al., 

2016). 

O estudo de Meijer et al. (2003) utilizaram a ACV na 

avaliação da produção de módulos fotovoltaicos em camadas 

finas, com destaque especial para os aspectos ambientais 

causados pelo seu desenvolvimento.  Mohr et al. (2007) aplicou 

os princípios e etapas envolvidos da ACV na produção de 

módulos solares, levando em consideração a energia 

consumida em diferentes tipos de módulo e suas 

especificidades.  

Gong, Darling e You (2015) inseriram a ACV, em seus 

estudos, para avaliar a produção de módulos solares de 

perovskita com o uso de dois tipos de soluções, afim de 

esclarecer o desempenho ambiental desses materiais 

produzidos.  

Nesse contexto, a variabilidade de materiais e das 

técnicas empregadas para a obtenção das SSS e na busca do 

desempenho ambiental tantos dos filmes das superfícies 

seletivas quanto do processo de obtenção das mesmas, se faz 

necessário estudos mais sistemáticos acerca da influência tanto 
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dos materiais precursores, quanto de todo o sistema produtivo 

na obtenção das superfícies solares seletivas. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é avaliar a pegada 

de carbono associada aos processos de fabricação das 

superfícies com aplicação do Cromo Negro obtidos pela técnica 

de eletrodeposição utilizando dois tipos de banhos eletrolíticos, 

levando em conta a influência dos materiais utilizados nos 

banhos, bem como a pegada de carbono associada ao 

consumo energético de cada processo de fabricação, utilizando 

a metodologia da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Fluxograma: Etapas do processamento 
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Para o desenvolvimento da Avaliacao de Ciclo de Vida 

(ACV), avaliou-se o inventário de matéria e energia  empregada 

nos processos de eletrodeposição utilizando a modelagem do 

software Simapro 9.0.0.35 (PréConsultants, 2019).  

Devido às preocupações recentes com as mudanças 

climáticas, selecionou-se o método de avaliação de impactos 

ambientais IPCC (IPCC, 2013), que contabiliza as emissões 

atmosféricas e as converte para uma métrica comum, em kg 

CO2-eq (também denominada de pegada de carbono). A base 

de dados utilizada neste trabalho foi a EcoInvent (2019) versão 

3.5. 

 

Processos de Eletrodeposição 

 

A unidade funcional aqui utilizada, que relaciona todos os 

fluxos de entrada e saída (matéria e energia) foi à realização de 

um processo de deposição: Eletrodeposição para o Banho 

Eletrolítico 1 e 2 (MENEZES et al., 2017).  

Para o estudo da eletrodeposição utilizando o Banho 

Eletrolitico tipo 1 foi realizado o levantamento da composição 

do eletrodo que possui 95% de chumbo (Pb) e 5% de Antimônio 

(Sb) com total em peso de 3g. Também foi utilizado 700 ml de 

água destilada, 247 g/l de Trióxido de Cromo (CrO3) e 0,854 g/l 

de Ácido hexafluorossilícico (H2SiF6) de acordo com a 

metodologia adotada por Medeiros et al. (2017). 

A solução eletrolítica do Banho 1 conseguiu promover 

2726 deposição para um substrato de 25 x 25 mm. 

Considerando o fornecimento de suprimento energético, o 

consumo realizado foi de 0,0135 kWh. Cada eletrodo possui 
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duração de 100 soluções eletrolíticas significando um total de 

272.600 eletrodeposições.  

Também foi utilizado o Banho Eletrolitico tipo 2, no qual  

foi realizado o levantamento da composição do eletrodo que 

possui 95% de chumbo (Pb) e 5% de Antimônio (Sb) com total 

em peso de 3,65g. Para a preparação do banho foi utilizado 400 

ml de água destilada, 364 g/L de Trióxido de Cromo (CrO3) e 

1,8 ml/L de Ácido hexafluorossilícico (H2SiF6), 9,1 g/L de 

Carbonato de Bário (BaCO3) e 2,3 g/L de Nitrato de Potássio 

(KNO3), conforme metodologia adota por Aguilar et al. (2003) 

na obtenção de superfície solar seletiva a base de cromo. 

A solução eletrolítica do Banho 2 conseguiu promover a 

2182 deposição para um substrato de 25 x 25 mm. 

Considerando o fornecimento de suprimento energético, o 

consumo realizado foi de 0,015 kWh. Cada eletrodo possui 

duração de 100 soluções eletrolíticas significando um total de 

218.200 eletrodeposições. 

Referente ao consumo de eletricidade, o mix elétrico 

considerado segue a metodologia adotada por Delgado e 

Carvalho (2017) que utiliza os dados mais recentes publicados 

pelo Operador Nacional do Sistema (2018) como podemos 

observar na figura a seguir. 
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Figura 1: energia produzida no Brasil -2018 

 
Fonte: Carvalho (2017) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo de Menezes et al. (2017) corroborou, para a 

compilação  dos resultados encontrados nesta pesquisa, em 

termos de processo relacionados a contribuição da pegada de 

carbono, associado ao seu consumo de eletricidade envolvidos 

no sistema. Dessa forma, foi realizado a montagem dos dados 

obtidos através de tabelas que se  relacionam através  da 

pegada de carbono para o banho 1 e 2. 

Pelas Tabelas 1 e 2 pode-se observar que, excluindo-se 

o consumo de eletricidade, o tipo de material utilizado na 

preparação dos banhos é de suma importância na redução dos 
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impactos ambientais associado ao processo produtivo, onde a 

adição de BaCO3 e KNO3, associado a maiores teores de CrO3 

e H2SiF6, do banho eletrolítico tipo 2, acarretaram em um 

aumento de aproximadamente 10% na emissão de CO2-eq. 

Após contabilização dos fluxos de matéria e energia 

envolvidos em cada processo estudado, procedeu-se a 

avaliação de impacto ambiental com a obtenção da pegada de 

carbono associada a cada alternativa. O consumo de 1 kWh da 

rede elétrica nacional, de acordo com o mix detalhado 

anteriormente (DELGADO; CARVALHO, 2017), correspondeu 

a emissão de 258 g CO2-eq.  

As Tabelas 1 e 2 mostram o detalhamento das pegadas 

de carbono obtidas e a Figura 1 apresenta o percentual de 

contribuição de cada processo envolvido da deposição do 

cromo para cada banhos eletrolíticos. 

 

Tabela 1: Pegada de Carbono Associado ao Banho 1. 

Processo Pegada de Carbono (g CO2-eq) 

Solução Eletrolítica  0,297 

 

Eletrodo 7,720 x 10-5 

Consumo de Eletricidade 3,486 

Total 3,784 

Fonte: Autoria própria. 

 
Pela Tabela 1 é possível observar que o processo que 

mais contribui para a pegada de carbono associada a 

eletrodeposição utilizando o Banho 1, foi a eletricidade 

consumida (representando 92,12% da pegada de carbono total 

vinculada ao processo).  
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Para o Banho 1, a solução eletrolítica representou 7,85% 

da pegada de carbono total. Porém ,não foi levado em 

consideração o descarte, processo que em futuros trabalhos 

será avaliado.   

 
Tabela 2: Pegada de Carbono Associado ao Banho 2. 

Processo Pegada de Carbono (g CO2-eq) 

Solução Eletrolítica 0,287 

 

Eletrodo 1,180 x 10-4 

Consumo de Eletricidade 3,874 

Total 4,161 

Fonte: Autoria própria. 

 

Pela Tabela 2, observa-se que o processo que mais 

contribui para a pegada de carbono, associada ao Banho 

eletrolítico tipo 2, também foi o consumo de eletricidade que 

representou 93,10% da pegada de carbono final. A solução 

eletrolítica representou 6,90% da pegada de carbono total.  

Pela Figura 2, pode-se observar que o consumo de 

eletricidade, associado a ambos os processos de deposição 

(dois tipos diferentes de banhos eletrolíticos), foi o responsável 
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Figura 2: Percentuais de Pegada de Carbono associado a cada 

etapa do processo de deposição em cada tipo de banho. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

pela maior porção da pegada de carbono total.  

Contudo, há limitada produção científica no que se refere 

à ACV, vinculada ao estudo de superfícies solares seletivas, em 

especial, estudos sistematicos relacionados a demanda 

energética para sua produção, bem como vinculados a 

avaliação do impacto ambiental gerado no decorrer de todo o 

processo de fabricação das superficies seletivas.  

Pesquisas mais específicas, relacionadas a superfície 

solar seletiva, tais como o de Menezes et al. (2017) compararam 

as técnicas de fabricação (eletrodeposição e Sputtering) por meio 

da pegada de carbono, ou seja, das emissões de gases do efeito 

estufa, concluindo que o processo de eletrodeposição foi aquele 
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que apresentou menor impacto ambiental em termos de 

processo de fabricação.  

No entanto, alguns estudos foram realizados em áreas 

afins, tais como o trabalho de Berger et al. (2010) que aplicaram 

a metodologia da Avaliação de Ciclo de Vida na avaliação da 

reciclagem de filmes finos. Já o estudo de Delgado e Carvalho 

(2017) aplicou a ACV  a todas as etapas do Sistema Elétrico 

Brasileiro, para quantificar as emissões associadas ao consumo 

de 1 kWh de eletricidade no Brasil.  

O estudo de Figueredo (2017) utilizou a ACV para o 

levantamento quantitativo de materiais alternativos (supra e 

infraestrutura, alvenaria e estruturas de coberta) necessários  a 

construção de edificações, considerando o impacto ambiental 

oriundo de materiais tradicionais e de materiais alternativos a 

base de material alcalinamente ativado, tidos como mais 

sustentáveis e amigáveis ao meio ambiente. 

Pozzo et al. (2019) realizaram estudos sobre a pegada 

ambiental de um geopolímero com resistência ao fogo 

comparando os resultados a revestimentos comerciais, 

avaliando os limites do sistema baseados em um ciclo de vida 

do berço ao túmulo. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com o emprego da metodologia da Avaliação de Ciclo 

de Vida no desenvolvimento e processamento de superfícies 

absorvedoras, ou seja, superfícies solares seletivas, vêm a 

proporcionar um aumento significativo da eficiência ambiental 

dos coletores solares, elevando seu potencial de aplicação 
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aliado as novas tecnologias energéticas desenvolvidas no 

setor. 

Neste estudo foram quantificados a pegada de carbono 

associada a dois tipos de banhos eletrolíticos na fabricação das 

superfícies solares seletivas a base de cromo negro obtidas a 

partir da técnica de eletrodeposição, onde a metodologia da 

ACV foi empregada considerando o processo de uma 

eletrodeposição.  

Para o Banho eletrolítico tipo 1 (água destilada, CrO3 e 

H2SiF6), obteve-se uma pegada de carbono igual a 3,784 g 

CO2-eq/processo e para o Banho eletrolítico tipo 2 (água 

destilada, CrO3, H2SiF6, BaCO3, KNO3) obteve-se uma pegada 

de carbono de 4,161 g CO2-eq/processo.  

Após a realização do estudo foi possível determinar que 

o consumo de eletricidade foi o maior responsável no impacto 

ambiental gerado, atingindo um patamar maior que 90% da 

pegada de carbono total, aplicados para o banho1 e para o 

banho 2.  

Observou-se, ainda, que a aplicação da metodologia da 

ACV conseguiu identificar os processos responsáveis pela 

maior parte das emissões e indica para onde os esforços 

deverão ser concentrados para atingir uma redução nos 

impactos ambientais gerados após o processamento de 

eletrodeposição.  

Em trabalhos futuros serão incluídos uma análise de 

sensibilidade quanto à origem da eletricidade consumida, 

incluindo eletricidade solar fotovoltaica como recurso 

disponível, bem como a aplicação da ACV para avaliar a 

influência do tipo de material aplicado na obtenção das 

superifices solares seletivas comercialmente mais utilizadas, 
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com a finalidade de compara os resultados e dimensionar os 

principais aspectos encontrados. 

Dessa maneira, após a análise dos resultados, conclui-

se que há potencial de mitigação de mudanças climáticas 

associado a utilização do Banho eletrolítico 1. 
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RESUMO: O presente trabalho propõe relacionar os temas de 
sociedade, tecnologias espaciais e meio ambiente através de 
estudo de caso de problemas ambientais brasileiros, orientado 
pelo uso de técnicas de imageamento feito por satélites. Este 
estudo, que teve início no Curso de Inverno de Introdução às 
Tecnologias Espaciais de 2019 ministrado pelo INPE (Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais), e procurou integrar os temas 
acima com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da ONU. A utilização de tecnologias espaciais, desta 
forma, foi proposta como método para o estudo de problemas 
ambientais nas cidades, de modo a explorar o planejamento 
urbano de maneira sustentável e inteligente. O estudo de caso 
foi realizado em cinco cidades brasileiras representando cada 
macrorregião do país e seus problemas característicos, tais 
como saneamento básico e de alagamentos. Através da 
utilização de ferramentas permitidas pelo sensoriamento 
realizado por satélites, bem como o Sistema de Informação 
Geográfica (GIS), foi possível caracterizar as cidades quanto 
aos seus problemas escolhidos e propor soluções práticas de 
planejamento urbano. Como um modo de organizar tais 
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propostas, finalmente, foi criado o conceito de um Sistema 
Integrado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
(SIMADU), que agiria com o papel de unificar as técnicas de 
análise de planejamento urbano com tecnologia satelital. 
Palavras-chave: Planejamento Urbano. Problemas 

ambientais. Satélites. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo “planejamento urbano” engloba muitas 

definições, em âmbitos como econômico, ambiental e social. 

Entretanto, em todas estas frentes é possível, segundo a Escola 

de Planejamento Urbano da Universidade de McGill (2019), 

definir o conceito como uma série de iniciativas técnicas e 

políticas voltadas ao bem-estar comum, controle na utilização 

de terrenos, esquadrinhamento do território urbano incluindo 

malhas de transporte e comunicação, e proteção e melhoria da 

natureza. Desta forma, o planejamento urbano adequado, 

utilizando tecnologias aplicadas e integradas, tais como aquelas 

utilizadas na área espacial, pode contribuir de forma efetiva 

para que as cidades caminhem em direção ao desenvolvimento 

sustentável. 

Este trabalho busca propor estratégias que integrem, 
efetivamente, sociedade, tecnologia e meio ambiente, seguindo 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU da 
Agenda 2020 (ONU,2015). No contexto de cidades, 
considerando problemas como o crescimento desenfreado, 
carência de infraestruturas resilientes, pressões ambientais e 
mazelas sociais, evidencia-se a necessidade de uma diretriz 
para um planejamento urbano sustentável. Tal planejamento 
utiliza-se de diversos instrumentos importantes para sua 
aplicação eficaz, dentre eles: o zoneamento econômico e 
ecológico, licenciamento ambiental, código florestal, planos de 
manejo de unidades de conservação e planos diretores 
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(SANTOS, 2009). Nesse sentido, o uso de dados e informações 
obtidas através de tecnologias espaciais se torna 
imprescindível para a elaboração de planejamentos urbanos 
consistentes e realizáveis, trazendo, assim, um retorno tangível 
para a sociedade a médio e longo prazo. 

Atualmente, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), em cooperação com diversas instituições nacionais e 
internacionais, conta com satélites de baixa, média e alta 
altitude na captação de dados terrestres e do espaço. Segundo 
política interna de funcionamento do Instituto, os dados de 
sensoriamento remoto, imageamento, aspectos físicos e 
atmosféricos do sistema terrestres são disponibilizados 
gratuitamente ao público. Isso ocorre como forma de contribuir 
para a disseminação do conhecimento científico e uso de dados 
confiáveis no auxílio a políticas de gestão urbana. 

Dessa forma, o presente trabalho espera reunir 

elementos em torno de um projeto que busque contribuir para o 

cumprimento do objetivo definido pelo Curso de Introdução às 

Tecnologias Espaciais de 2019 do INPE, a saber: “[...] criar 

estratégias de ações individuais ou coletivas, públicas ou 

privadas, no âmbito local, regional ou global, envolvendo 

tecnologias espaciais, visando atender uma ou mais ODS.” 

(INPE, 2019). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No panorama do planejamento urbano sustentável, as 

cidades de médio porte e com rápida expansão demográfica 

são o ponto crítico a ser trabalhado para impedir futuro 

estrangulamento das infraestruturas básicas, consolidar a  

sustentabilidade e preservar os biomas específicos presentes 

nas mesmas (ONU, 2012). De acordo com Silva (2013), cidades 

de médio porte são aquelas com população entre 100 mil e 500 

mil habitantes. Com fins de representatividade e pela posição 
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decisiva para o planejamento territorial, foram selecionadas 

cinco cidades brasileiras, respectivas a cada região, para a 

realização dos estudos de caso. Adicionalmente, foram 

selecionadas tecnologias espaciais aliadas aos métodos 

distintos de planejamento urbano, por meio de revisão 

bibliográfica. 

         O primeiro critério de seleção dos municípios foi a escolha 

das cidades com alta taxa de crescimento na região, 

comparando-se os Censos do IBGE entre 2000 e 2010. Tais 

dados indicaram serem as cidades médias as que possuem 

maior índice de crescimento. Em segundo lugar, decidiu-se 

escolher uma cidade de porte médio diferente para cada uma 

das cinco regiões (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, 

Sul), procurando-se contemplar em maior extensão as 

diferentes realidades econômicas, geográficas e sociais 

presentes no território brasileiro. A Tabela 1 apresenta os dados 

utilizados nesta etapa. 

 

Tabela 1. Crescimento populacional das cidades escolhidas 

para o estudo de caso. 

Cidade 
População absoluta 

em 2000 
População 

absoluta em 2010 
Crescimento 

relativo 

Balneário Camboriú (SC) 73455 108089 47.15% 

Rio das Ostras (RJ) 36419 105676 190.17% 

Rio Verde (GO) 116552 176424 51.37% 

Parauapebas (PA) 71568 153908 115.05% 

Petrolina (PE) 218538 293962 34.51% 

Fonte: IBGE (2010). 

 

Após a etapa de diagnóstico, as cidades foram 

estudadas e, baseado em levantamento bibliográfico, buscou-

se desenvolver proposições de integração e aplicação de 
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tecnologias espaciais, com ferramentas de gestão relativas aos 

problemas identificados. 

O infográfico desenvolvido está ilustrado na Figura 1, 

indicando os problemas ambientais estudados nas cidades 

escolhidas para o presente trabalho. O infográfico inclui, ainda, 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

abordados pelos métodos de solução propostos para cada um 

dos cinco estudos de caso realizados. 

 

Figura 1. Cidades médias brasileiras escolhidas e seus 
respectivos problemas ambientais. 

 
Fonte: Autoria própria. 

         

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Esta seção é destinada a apresentar as cinco cidades do 

estudo de caso, seus problemas ambientais mais expressivos 

e os métodos de solução sugeridos para cada uma. 
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PETROLINA (PE) 

 

Petrolina localiza-se no Semiárido nordestino (SUDENE, 

2017) e é considerada estratégica por estar em uma região com 

desenvolvimento econômico significativo devido à proximidade 

com o Rio São Francisco e às atividades agrícolas. Dentro 

desse escopo, a degradação da vegetação da mata ciliar, 

principalmente na região urbana da cidade, é consequência de 

diversos fatores, como a exploração de minério, agricultura 

irrigada e urbanização. A perda da vegetação nas margens do 

Rio São Francisco é um dos responsáveis pelo desequilíbrio do 

ecossistema tendo com consequências fenômenos de erosão, 

assoreamento, e até desertificação (PEREZ-MARIN et al, 

2012), assim como o deslocamento da terra presente nas 

margens para o fundo do rio, que diminui sua profundidade e 

afeta a fauna e flora locais. O problema em questão, portanto, 

envolve principalmente os ODS 14 (Vida debaixo da água) e 15 

(Vida na terra) da ONU. 

Utilizando a ferramenta MapBiomas, foi possível 

observar a seriedade deste problema ao se analisar a diferença 

dos anos 1985 e 2017, como ilustrado na (Figura 2). Dada que 

a cor verde indica a formação savânica da região, percebe-se 

como a mesma perdeu território após tal período de tempo. 
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Figura 2. Mapa de Petrolina (PE) em 1985 e 2017. A cor verde 
indica a formação savânica na região. 

 
 

Fonte: MapBiomas (https://mapbiomas.org/en). 

 

As sugestões de solução para os problemas envolvem 

utilizar drones ou satélites para imageamento de áreas onde há 

o desmatamento de matas ciliares e parceria com entidades 

para preservação delas; relacionar o Zoneamento Ecológico-

Econômico, um instrumento utilizado pelo poder público para 

efetivar ações de planejamento ambiental territorial, com as 

imagens obtidas para verificação do cumprimento das áreas 

ambientais; desenvolver um aplicativo para o Estado conseguir 

validar e processar as imagens; e estabelecer uma parceria 

com o INPE para desenvolvimento de técnicas, cursos e 

plataformas, caso necessário. 

O processo exige periodicidade da imagem, a cada 7 

dias para satélites, e a cada 5 dias para drone, ou a determinar 

pela equipe do programa de restauração da mata ciliar. A 

Tabela 1 ilustra as opções disponíveis. 

  

https://mapbiomas.org/en
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Tabela 2. Possíveis tecnologias que podem ser acessadas pelo 
projeto. 

Satélite Resolução (m) Bandas 

Revisita aproximada 

(dias) Gratuito? 

Landsat8 30 / 15 multi/panc 16 Sim 

Cbers 4 20 / 64 mux/wfi 26 e 5 Sim 

Cbers 4A 16 / 55 mux/wfi 31 e 5 Sim 

Wordview 1.38 / 0.34 multi/panc 5 a 1 Não 

Drone VANT 0.08 multi Diário Não 

Fonte: INPE (http://www.dgi.inpe.br/documentacao/satelites/landsat). 

 

 Uma primeira etapa de implementação teria o custo de 

infraestrutura física e mão de obra da equipe de solo, bem como 

o custo do programa de restauração da mata ciliar, a legislação, 

programa de reassentamento, despejo, retomada de terras ou 

outras atividades. Por outro lado, os retornos vão desde a 

diminuição dos problemas de erosão e aviso a entidades de 

possíveis problemas através de e-mails até a criação de um 

banco de dados para consultas. 

 Na segunda etapa, haveria o custo associado à utilização 

dos drones, que teria uma empresa terceirizada encarregada. 

É preciso considerar também a utilização privada de satélites 

de alta resolução, que corresponderia a um gasto adicional. 

Contudo, com isso, as imagens teriam uma resolução superior, 

melhorando, assim, a análise anterior além de abranger uma 

maior range de infratores. Haveria também a utilização do 

sistema criado para Cálculo de Imposto Predial e Territorial 

Urbano. 

 Por fim, na última etapa da implementação, considera-se 

o custo de um software de análise de dados e integração dos 

órgãos, bem como de um curso online de capacitação. Dessa 
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forma, a análise dos dados seria praticamente on-time e 

entidades como o corpo de bombeiros e de policiais seriam  

avisadas de modo rápido e eficaz. 

 

PARAUAPEBAS (PA) 

 

O município de Parauapebas está localizado no sopé da 
Serra dos Carajás, onde, em 1967, foi descoberta a maior jazida 
de minério de ferro do mundo (VALE, 2017). 

 Atualmente, a Vale é a responsável pela 
exploração mineral da Serra dos Carajás, que movimentou 28 
bilhões de reais em Parauapebas em 2013, fazendo com que o 
PIB da cidade crescesse 144% entre os anos de 2008 e 2011, 
e tornando-se o maior PIB per capita do estado do Pará 
(MESQUITA, 2014). Em 1972, foi dado início ao Programa 
Grande Carajás, destinado a fazer o estudo de viabilidade da 
exploração e escoamento da mineração na Serra. A exploração 
de minério de ferro presente na área chegou a atingir 105 
milhões de toneladas em 2013, equivalente a um terço de todo 
produto gerado do Brasil e movimentando 28 bilhões de reais 
(VALE, 2014). Entretanto, o reflexo destes dados financeiros 
parece não atingir a população parauapebense, que sofre com 
um índice de 40% de pobreza e diversos problemas 
socioambientais (IBGE, 2018). 

Além da Serra dos Carajás, a expansão da mineração 
também ocorre na Área de Proteção Ambiental do Igarapé 
Gelado, como apresentado na Figura 3, gerando pressão sobre 
a área protegida. Por um lado, a exploração mineral está aliada 
ao crescimento econômico da cidade e, por outro, a 
preservação da flora e fauna nativas do bioma local está em 
estado de alerta. 
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Figura 3. Crescimento da exploração na Serra dos Carajás na 
Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado. 

 
Fonte: Google Earth (https://www.google.com/earth/). 

 

Percebe-se que diversos objetivos de desenvolvimento 
sustentável da ONU são abordados neste escopo. De Boa 
Saúde e Bem-Estar (ODS 3) a Indústria, Inovação e 
Infraestrutura (ODS 9) e Vida na Terra (ODS 15), Parauapebas 
claramente se beneficiaria em uma série de frentes através da 
solução dos problemas analisados. 

Outro desafio encontrado pelo município é a qualidade 
da água do Rio Parauapebas, que contorna parte da cidade e 
da Floresta Nacional dos Carajás. Apesar de ser usado como 
fonte de abastecimento público de água para toda a cidade, o 
rio sofre com o despejo do esgoto doméstico das habitações ao 
redor (SIQUEIRA et. al, 2012). O próprio esgoto é pouco 
coletado - apenas 13% do total de casas do município possui 
saneamento básico (MESQUITA, 2014) e acredita-se que 
existam mais impactos ao rio não contabilizados advindos da 
exploração das minas nas margens de suas águas. 

Com isso, a expansão rápida da cidade, a desigualdade 
percebida, a falta de saneamento básico e a grande 
concentração de pessoas em áreas de risco são resultados do 
forte desenvolvimento extrativista na cidade, que apesar de ser 
benéfico para a economia geral, não reverte tais benefícios à 
população. Dessa forma, foi pensada uma solução que pudesse 

https://www.google.com/earth/
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ter impacto em todos os problemas principais identificados, de 
maneira a facilitar o controle e fiscalização para evitar 
agravantes destes problemas, além de facilitar ferramentas que 
possam revertê-los. 

A solução proposta para o município de Parauapebas é 
uma plataforma de monitoramento das áreas de influência da 
extração de minério de ferro na Serra dos Carajás. A plataforma 
utilizaria imagens de sensoriamento remoto geradas por 
satélites, disponibilizadas gratuitamente pelo INPE, para 
fiscalizar a expansão do extrativismo mineral na região. Através 
de sobreposição de imagens quinzenais da cidade de 
Parauapebas, seria possível verificar se as minas de 
exploração de minério estão respeitando o limite de 
crescimento informado na Licença de Instalação. Caso a 
expansão seja superior ao valor informado na licença, a 
plataforma geraria uma multa proporcional à área invadida, cujo 
valor final seria revertido para investimentos pendentes na 
cidade. A plataforma disponibilizaria a sobreposição das últimas 
imagens e poderia ainda gerar simulações de crescimento, 
além de apresentar um cálculo da velocidade de expansão, 
percentual da área restante/invadida, sugestões de 
investimentos mais importantes para a cidade, entre outras 
funcionalidades pertinentes ao município afetado. 

A plataforma disporia de uma linha do tempo das áreas 

de extração utilizando imagens do LANDSAT 8 e, 

posteriormente, do LANDSAT 9, podendo sendo usada em 

redundância imagens do CBERS 4 e CBERS 4A, 

principalmente em casos de má visibilidade das áreas 

analisadas devido à grande concentração de nuvens na cidade 

paraense. Nessa plataforma, haveria uma classificação dessas 

linhas do tempo por cada empresa mineradora instalada região 

e cada área de exploração. Ao mesmo tempo, o cálculo da taxa 

de expansão da zona explorada sempre estaria visível, bem 

como quanto da área licenciada já foi utilizada e, em caso de 

invasão de áreas não licenciadas, um cálculo da multa 
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proporcional à área invadida e sugestão para o direcionamento 

desse recurso financeiro para desenvolvimento de 

infraestrutura da cidade de Parauapebas. Para áreas 

exploradas além dos limites licenciados, a multa aumenta 

exponencialmente de acordo com a área invadida, com o intuito 

de desincentivar a invasão e tornar a medida de 

regulamentação dessas áreas menos conflitantes e mais 

benéficas para a cidade. A plataforma proporcionaria um 

acesso rápido a essas informações tanto para as autoridades 

quanto para a população, para que tenham ciência das 

atividades da região. 

Após uma análise superficial, é possível perceber a 

viabilidade econômica desse investimento para a cidade, que 

recebeu por volta de R$ 450 milhões por royalties de mineração 

em 2013 (MESQUITA, 2014). A Universidades Federal Rural da 

Amazônia em Parauapebas é uma boa candidata para o 

desenvolvimento da plataforma para o monitoramento e 

transparência da extração mineral local. Um projeto de 

desenvolvimento desta plataforma poderia ser realizado dentro 

do prazo de um ano tendo um gasto de R$36.000,00 de bolsas 

PIBIC (bolsas CNPq para Iniciação Científica no país e 

orientador de classe 1D), considerando-se apenas 5 alunos de 

graduação e um orientador. As imagens de satélites utilizadas 

para o monitoramento do avanço extrativista são 

disponibilizadas gratuitamente pelo catálogo do INPE, e para 

uma página na web em domínio .gov, não existem custos 

atrelados. 

 Outro ponto de viabilidade observado é a questão da 

integração de tecnologias espaciais já existentes para o 

desenvolvimento deste projeto, o que reduz os custos de 

pesquisas e novas tecnologias. O conhecimento sobre a 

compilação desse tipo de dados já é praticado por órgãos 
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federais para licenciar novas explorações minerais. Com uma 

plataforma que facilite a obtenção de imagens e gere novos 

estudos e comparações com uma periodicidade maior, os 

resultados podem ser utilizados de maneira mais proveitosa, 

tanto pela população quanto pelos órgãos federais 

competentes, para trazer benefícios socioambientais ao 

município de Parauapebas. 

 Ao reverter as multas geradas pela plataforma em 

investimentos alinhados ao plano diretor da cidade, 

principalmente na parte de saneamento básico e tratamento de 

resíduos químicos e rejeitos das minerações, este projeto 

auxilia nos acordos futuros de licenciamento de áreas para 

exploração e no controle deste recurso com um alto retorno 

para a qualidade de vida da população de Parauapebas. 

 Através deste investimento na infraestrutura municipal, 

as imagens de sensoriamento remoto disponibilizadas na 

plataforma podem servir de ferramenta para um planejamento 

urbano sustentável na cidade, procurando expandi-la na 

direção oposta à Serra, para evitar degradação da mata e riscos 

de deslizamento, e do Rio Parauapebas, para preservar a 

qualidade hídrica. 

 

RIO VERDE (GO) 

 

Rio Verde possui a quarta maior economia de Goiás, 

baseada no agronegócio e com um PIB de R$ 8,34 bilhões 

(PREFEITURA DE RIO VERDE, 2019). A partir de 1970, com a 

abertura do Cerrado, a sua economia começou a ser 

solidificada com o florescimento da agropecuária, atraindo 

agricultores de diversas partes do país. Contudo, tal 

crescimento também resultou no uso abusivo de agrotóxicos 

que a afasta da agricultura sustentável, que ocasiona, por meio 
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do uso intensivo de aviões e drones, a dispersão de defensivos 

em regiões não relacionadas à agricultura como regiões fluviais, 

urbanas, pecuárias e florestais. Dessa maneira, observar a 

aplicação, a frequência e a dispersão de pesticidas 

apresentam-se como fundamental para garantir a correta 

aplicação dos produtos permitidos. 

Para o monitoramento desses produtos, é proposta uma 

análise do ar em regiões habitadas na zona rural para evitar a 

contaminação dos moradores via inalatória, ocular, dérmica ou 

aspiração. Esse projeto poderia, desse modo, tanto evitar a 

irregularidade, quanto acionar serviços de emergência quando 

em níveis anormais, já que em locais tão afastados a demora 

para o acionamento e a chegada do ambulatório pode ser fatal. 

Como as principais plantações da região são cana-de-açúcar e 

soja, os principais agrotóxicos utilizados nessas plantações 

foram o enfoque desta pesquisa. Assim, os agrotóxicos a serem 

detectados pelo satélite seriam os seguintes: MSMA, Diuron, 

Fipronil, Triazol e Estrobilurina (PIGNATI et al, 2017). 

Para a medição desses gases, seria usada a hiper 

espectrometria, que utiliza uma câmera hiperespectral para 

monitorar a composição atmosférica a partir das linhas 

espectrais da luz solar refletida no ar. Para o resultado final são 

usados algoritmos que analisam os dados para inferir 

densidade e pressão parcial. Com os dados gerados, torna-se 

possível alertar as autoridades sobre possíveis defensivos 

ilegais e regiões afetadas por esses defensivos. Dessa forma, 

medidas para coibir o uso de compostos ilegais, orientações 

aos aplicadores de pesticidas e prevenção de intoxicação 

podem ser tomadas. 

Com isso, os objetivos desta implementação são 

monitorar áreas de uso destes praguicidas e analisar, baseado 

nos dados capturados pela câmera hiperespectral, a 
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quantidade de pesticidas por região, alertando, assim, a 

comunidade que habita essas áreas de perigo de intoxicação. 

Em termos dos ODS da ONU, podemos incluir principalmente 

os de número 6 (Água Limpa e Saneamento), 9 (Indústria, 

Inovação e Infraestrutura) e 11 (Cidades e Comunidades 

Sustentáveis). 

 

 RIO DAS OSTRAS (RJ) 

 

Localizada no Rio de Janeiro, Rio das Ostras tem 

enfrentado um crescimento insustentável, onde a expansão de 

sua área concretada resulta em um significativo aumento da 

impermeabilidade do solo. Não tendo para onde a água da 

chuva fluir ou ser absorvida, ela se concentra nas áreas 

urbanas, gerando enchentes e demais problemas para o 

município. Esse crescimento não planejado combinado com 

uma farta oferta de terra e um plano diretor tardio, datado em 

2006, levou a uma degradação do meio ambiente que 

comprometeu ecossistemas da região, gerando problemas 

ambientais e sociais para a cidade, como os constantes 

alagamentos nas épocas de muita precipitação (IBGE, 2019). 

Além disso, a cidade apresenta um agravante: a bacia 

hidrográfica do Rio das Ostras, composta principalmente pelos 

rios Jundiá e Iridy que culminam nele, sofre com influências da 

maré na região de foz, conhecido como Canal da Coruja. 

Somando as interferências marítimas à estação chuvosa, o 

problema de alagamentos é acentuado. Fica evidente, deste 

modo, a relação dos problemas citados em Rio das Ostras com 

os ODS 3 (Boa Saúde e Bem-Estar), 6 (Água Limpa e 

Saneamento) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis). 

Para o método proposto de solução, é indicado o 

Sistema de Informação Geográfica (SIG), ferramenta que 
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fornece uma gama de informações sobre o território com a 

possibilidade de revisitá-lo com frequência. A ideia central é 

realizar a observação dos pontos alagáveis e outras áreas de 

risco, direcionando os esforços municipais. Em termos de 

viabilidade, sabe-se que coletar dados é a parte mais cara e 

demorada do processo, portanto seriam necessárias parcerias 

com empresas que façam a apuração das informações. 

Em segundo lugar, é identificada a necessidade de se 

observar as regiões do canal do Medeiros e da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Ostras. Os satélites propostos para tal 

imageamento são o LandSat 8 e o CBERS 4. Apesar de se 

provarem a princípio adequados, ambos possuem o problema 

de terem um período longo de revisita (16 e 26 dias, 

respectivamente), o que seria pouco eficiente em épocas 

chuvosas. Contudo, com as informações disponibilizadas pelos 

satélites, o importante monitoramento da bacia hidrográfica e 

captação de dados de outras influências nos fluxos hídricos 

poderiam impactar positivamente no planejamento e no 

escoamento das águas na cidade. 

Como um terceiro método, propõe-se a utilização dos 

sensores e-NOÉ, criados por pesquisadores da USP. Estes 

equipamentos, formados por um conjunto de sensores 

submarinos instalados em diversos pontos dos rios e de regiões 

de possível alagamento contínuo, são conectados por uma rede 

sem fio, com a qual é possível transmitir as informações em 

tempo real, podendo também emitir alertas (AGEVAP, 2014). 

Como equipamentos, seriam utilizadas câmeras, centro de 

monitoramento e sensores, que por sua vez seriam gerenciados 

principalmente pela Defesa Civil do município com apoio do 

INEA (Instituto Estadual do Ambiente) (INEA, 2019) e a Agência 

Nacional de Águas (ANA). A utilização de dados de 

Sensoriamento Remoto em desastres facilitaria a criação de 
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sistemas de alerta em combinação com dados terrenos, 

meteorológicos e socioeconômicos, assim como a criação de 

bancos de dados de imagens em diferentes períodos. 

Em termos de custos, os sensores e-NOÉ custam cerca 

de R$ 50 mil, necessitando de rede de internet sem fio e 

infraestrutura para o software. Os dados dos satélites CBERS 

4 e Landsat 8, por outro lado, são disponibilizados 

gratuitamente, provando-se métodos econômicos de 

planejamento urbano apesar de suas limitações. 

Um sistema de alertas, por fim, já é utilizado por cidades 

como Rio das Ostras, no entanto o mesmo poderia ser 

aprimorado. Redes sociais (Facebook, Twitter, WhatsApp, etc) 

e outros meios de comunicação (Televisão, Rádio, SMS, etc) 

possuem linguagem acessível e prática, o que facilitaria a 

disseminação dos alertas. Também pode-se buscar formas de 

utilizar a opção “Recursos para situações de emergência”, 

disponibilizada pelo Facebook para a emissão de alertas. 

 

 BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) 

 

O município de Balneário Camboriú pertence à região 

metropolitana de foz do Rio Itajaí e, segundo dados do IBGE 

(2019), 98,7% da população possui acesso a rede de coleta de 

esgoto sanitário. Apesar do alto índice apresentado, um dos 

problemas de maior relevância na região é a poluição de águas 

costeiras. Grande parte das populações, não só de Balneário 

Camboriú, como também de localidades próximas ao rio 

Camboriú e canal Marambaia, efetuam a ligação, de forma 

clandestina, das tubulações de esgoto na rede de drenagem 

pluvial, transportando uma grande quantidade de esgotos, 

pesticidas, metais pesados e derivados do cloro diretamente 

aos rios que, por sua vez, são despejados no oceano Atlântico. 
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A falta de soluções acarreta diversos pontos negativos 

para a saúde econômica do município, visto que Balneário 

Camboriú é um dos principais pontos turísticos do litoral 

catarinense na alta temporada e o contato humano em águas 

contaminadas podem trazer riscos severos à saúde humana. 

Além disso, a prática irregular afeta também na fonte de renda 

de moradores locais que obtém seu sustento através da 

atividade pesqueira. Logo, conclui-se que a constante 

degradação dessas águas litorâneas vem resultando em um 

processo gradativo de destruição de um bem ambiental, 

impactando principalmente na capacidade de sustentação 

econômica das comunidades pesqueiras e no incentivo ao 

turismo local. Os objetivos 3 (Boa Saúde e Bem-Estar), 6 (Água 

Limpa e Saneamento) e 14 (Vida debaixo da água) da ONU 

seriam, portanto, abordados ao atacar essa questão. 

Dado o problema, a metodologia inicial a ser adotada é 

a análise das características das instalações de saneamento 

em residências, prédios, condomínios e empresas. Em sua 

totalidade, as redes de esgotos são instaladas sob superfície 

terrestre, impossibilitando a análise precisa de um sistema de 

sensoriamento remoto em primeira instância. Entretanto, as 

tecnologias espaciais permitem detectar o despejo irregular da 

prática clandestina em rios, lagos, mangues ou oceanos através 

do sensoriamento em diferentes frequências em uma técnica de 

varredura multiespectral nas faixas 0,50m - 0,59m que tem 

como principal aplicação o mapeamento de águas quando 

aplicada a técnicas de realce de contraste nas imagens. Esta 

técnica, portanto, concebe uma melhor resolução para a 

detecção dos maiores níveis de concentração de poluição. 

Como forma de validar a técnica adotada, Alves e Melo 

(2011) utilizaram a varredura multiespectral sobre o rio Poti e o 

lago Mocambinho, localizados na cidade de Teresina. A Figura 
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4 apresentam imagens obtidas pelos satélites com e sem a 

varredura multiespectral. A segunda imagem apresenta um 

contraste negativo por análise multiespectral para visualização 

do material em suspensão, água e esgoto. 

 

Figura 4. Região do rio Poti e lago Mocambinho sem e com filtro 
multiespectral, respectivamente. 

 
Fonte: Alves e Melo, 2011. 

 

Através deste método, é possível identificar as áreas 

mais poluídas e, assim, alertar as unidades executivas 

responsáveis pela regularização e cuidados com o ambiente, e 

criar programas de educação ambiental nas regiões onde 

possui maior poluição para conscientização das populações. 

Os resultados positivos obtidos na utilização de técnicas 

de processamento de imagens comprovam necessidade de 

uma identificação mais precisa da degradação na área 

estudada. Essa técnica se revela incrivelmente prática no 

sentido de melhorar a análise visual e como modo de melhorar 

o desempenho do classificador, servindo perfeitamente para 

diferentes operações de realce de contrastes em cidades 

brasileiras com problemas ambientais de saneamento tais 

como Balneário Camboriú. 
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 SISTEMA INTEGRADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

 

A última etapa do projeto foi formalizar a proposta de um 

Sistema Integrado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano (SIMADU). Essa ideia consiste na reunião de todas as 

ferramentas utilizadas pelos municípios analisados para 

promover o desenvolvimento urbano sustentável e preservação 

do meio ambiente. 

Tal sistema visa reunir as diferentes ferramentas de 

sensoriamento remoto, estações meteorológicas, indicadores 

de qualidade da água, entre outros, com o intuito de facilitar o 

planejamento urbano sustentável, integrando soluções e 

auxiliando a solução de diferentes problemas, como os 

desastres ambientais tão acentuados em cidades brasileiras de 

médio porte. Uma esquematização geral da aplicação do 

SIMADU para as cidades analisadas encontra-se na Figura 6. 

 

Figura 5. Esquematização geral do SIMADU. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Cada cidade teria uma infraestrutura simples (acesso à 

internet, salas, telefone…) e uma equipe qualificada com 

acesso à plataforma e contato com o INPE. Os alertas emitidos 

seriam interpretados pela equipe e as entidades responsáveis 

seriam acionadas para solucionar os problemas, se adequando, 

assim, à estrutura organizacional do município. 

Os dados coletados em campo por entidades públicas, 

mesmo de forma paga com recurso próprio, seriam 

armazenados em um único local. O mesmo seria um banco 

nacional e referência local, portanto é sugerido o INPE como 

centralizador dos dados. 

 

CONCLUSÕES  

 

O projeto desenvolvido procurou propor soluções a 
problemas característicos brasileiros através do uso de 
tecnologias espaciais de modo a contemplar os ODS da 
Agenda 2030 da ONU. Pela união da tecnologia com o 
planejamento urbano, o presente trabalho trouxe propostas 
para cinco problemas típicos de cada região brasileira. 
 Técnicas de monitoramento de ambientes através de 

tecnologias atualmente disponíveis, tais como imageamento 

por satélite, utilização dos sensores e-NOÉ, varredura 

multiespectral e hiperespectral e mapeamento aéreo provaram-

se adequadas para o desenvolvimento do estudo. 

 Por fim, foi proposto um Sistema Integrado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Urbano, o qual agiria de modo a 

centralizar todas as propostas de planejamento urbano com a 

organização das ferramentas necessárias. 
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RESUMO:. O Agroecossistema Cacau Cabruca (ACC) traz a 
sustentabilidade como um pilar, contribuindo para a 
manutenção de remanescentes florestais da Mata Atlântica, 
propiciando a formação de corredores ecológicos, fixação de 
carbono, disponibilização de bens públicos globais. A avaliação 
econômica das espécies arbóreas existentes na cabruca tem 
como objetivo  destacar seu valor ecológico e a valorização 
monetária do estabelecimento, propiciando o aumento dos 
valores pecuniários do imóvel agrícola, oportunizando a 
realização de programas ou ações de crédito rural através do 
incremento da capacidade de endividamento e pagamento do 
produtor rural, e por consequencia aumentar o interesse pela 
manutenção ou adoção desse tipo de cultivo Este estudo 
apresenta uma metodologia para demonstrar o valor patrimonial 
das espécies arbóreas existentes no ACC, modelo 
predominante na produção de cacau na região Sul da Bahia. A 
metodologia utilizada aplica a análise de inventários florestais 
realizados em estabelecimentos rurais no Sul Bahia e está 
baseada na pesquisa bibliográfica. Após compilar os dados 
levantados em 21 (vinte e um) inventários, aplica-se o método 
de valoração de espécies arbóreas. Os resultados obtidos 
demonstram que os valores encontrados para as propriedades 
foram muito maiores que os previstos nas atuais avaliações de 
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preços destes estabelecimentos. A valoração de recursos 
ambientais se apresenta como um diferencial positivo na 
formulação futura de políticas públicas para a recuperação e 
ampliação do agroecossistema baiano.  
Palavras-chave: Sustentabilidade. Agroecossistema Cabruca. 

Valoração de Espécies Arbóreas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A população mundial continua a crescer de forma 

acelerada, estimando-se, segundo as Organização das Nações 

Unidas (ONU), que até o ano de 2100, o nosso planeta chegará 

a uma população de 11,2 bilhões de seres humanos, o que 

significará um crescimento de aproximadamente 45% em 

relação ao ano 2019 (ONU, 2019). Para que o planeta suporte 

tal crescimento, é necessária a adoção de um novo modelo de 

vida, moldado por um conjunto de valores essenciais, como a 

sustentabilidade, a comunidade e a suficiência (KELLY, 2016). 

A ONU, por meio da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, define o desenvolvimento sustentável como: 

“O desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir 

suas próprias necessidades” (ONU, 1987). 

Frente ao desafio do desenvolvimento sustentável e à 

perspectiva de garantir a sobrevivência das gerações futuras, 

existem alternativas de produção agrícola com menor impacto 

para a biodiversidade, que devem ser valorizadas, estimuladas 

e viabilizadas. Um exemplo de que é possível preservar o meio 

ambiente, e ainda assim atuar na produção agrícola, 

inquestionavelmente essencial para a vida, é a conservação 
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produtiva do Agroecossistema Cacau Cabruca (ACC), que vem 

sendo realizada no Sul da Bahia há mais de dois séculos e meio 

(LOBÃO et al., 2018)  

Reconhecendo a necessidade de adoção de modelos 

não convencionais para a agricultura e a imperatividade de 

difundir práticas que associem a produção e a conservação da 

biodiversidade, se faz necessário estudar, aprimorar e explorar 

todas as possibilidades, sejam em experiências inovadoras, 

sejam em modelos que ultrapassam gerações, como é o caso 

do ACC. 

É nesse contexto que a proposta de valoração das 

espécies arbóreas do ACC está inserida em uma perspectiva 

de tornar mais atrativa a manutenção da floresta, ainda que 

cabrocada, indo além da proposta de uso do sombreamento 

ofertado por ela.  

Este estudo objetivou valorar um estabelecimento rural 

que pratica o cultivo, no caso específico do cacau, por meio do 

ACC, utilizando como base de comparação um estabelecimento 

que tem o seu valor definido através da precificação da “terra 

nua e benfeitorias”, baseando-se nos “princípios" da Revolução 

Verde (RV). Com a aplicação do método de valoração aqui 

proposto, é possível mensurar economicamente as espécies 

arbóreas presentes no ACC existente na propriedade, 

desdobrando-se em inúmeros fatores e benefícios da 

Conservação Produtiva (CP). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Os dados utilizados nesse estudo são resultados dos 

levantamentos realizados no projeto: Cacau Cabruca - 

Conservação produtiva e inclusão social rural, convênio 

169/2012 firmado entre a Fundação Pau Brasil e Governo do 

estado da Bahia, por meio da CAR-Companhia de 

Desenvolvimento e Ação Regional - Programa Vida Melhor - 

Ação do Cacau para Sempre, o qual realizou inventários 

florestais de estabelecimentos rurais nos municípios: Itapé, 

Barro Preto, Buerarema, Ibirapitanga, Ilhéus, Jussari, Piraí do 

Norte e Una os quais estavam dentre as atividades previstas no 

convênio.  A metodologia proposta e a sua aplicação consiste 

principalmente em pesquisa bibliográfica e na formatação e 

análise de um banco de dados dos 21 (vinte e um) inventários 

florestais oriundos do referido projeto. 

Existem diversos tipos de levantamento florestal 

destinados ao uso sustentável, podendo ser: a) Inventário de 

reconhecimento, ou diagnóstico: realizado por amostragem; b) 

Inventário a 100% ou pré-exploratório; e c) Inventário contínuo 

ou de monitoramento (ARAUJO, 2006). 

Para a realização dos inventários que subsidiaram esse 

estudo foi utilizado o método inventário contínuo ou de 

monitoramento. Este método é realizado em áreas de floresta 

em qualquer situação, abordando indivíduos desde a 

regeneração natural até árvores adultas. Sua finalidade é 

avaliar o comportamento de uma floresta frente às possíveis 

causas de alteração (ARAUJO, 2006). 

A pesquisa bibliográfica (Etapa 1) foi realizada utilizando 

livros, artigos científicos, teses e legislações que retratasse o 
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histórico da região sul da bahia, bem como o modelo agrícola 

adotado, focado no ACC.  

Para o desenvolvimento do estudo foi necessário 

delimitar a área a ser pesquisada (Etapa 2), buscando-se 

amostras expressivas que retratassem o modelo agrícola a ser 

estudado, no caso específico agroecossistema cacau cabruca. 

A identificação de inventários florestais (senso e descrição 

de espécies arbóreas), consiste na Etapa 3, e fornece os dados 

a serem tratados e tabulados em um sistema de cálculo ou 

planilha, com softwares dedicados, priorizando-se as 

informações essenciais para a composição do resultado da 

análise dos inventários florestais (Etapa 4).  

Os elementos de dados que contém as informações 

necessárias para cálculo do valor por espécie arbórea (Etapa 5) 

são:  

i) Nome popular da espécie arbórea encontrada;  

ii) CAP - Circunferência a altura do peito, medida a 

1,30 m do solo; 

iii) HT - Altura Total (m). 

De posse dessas informações, passa-se a obtenção de 

informações secundárias, porém, não menos importante. 

Para obtenção do diâmentro da espécie arbórea, 

havendo a possibilidade, a medição tem como base a altura do 

peito do medidor, observada a referencia de 1,30m acima do 

solo.  

 𝑫𝑨𝑷 = 𝑪𝑨𝑷. 𝝅                                                                (1) 

em que, 

DAP – Diâmentro a altura do peito DAP  

CAP - Circunferência a altura do peito (cm) 
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Π – PI- 3,1415... 

 

Para calculo do volume cubico (m3) da espécie arbórea 

aplica-se a formula:  

𝒗 =
𝝅. 𝑫𝑨𝑷𝟐. 𝑯𝑻

𝟒𝟎. 𝟎𝟎𝟎
      

em que,                                                                        (2) 

v – Volume cubico 

Π – PI- 3,1415... 

DAP2 - DAP – Diâmentro a altura do peito DAP 2 vezes 

 

A próxima etapa consiste em inserir em planilha (Etapa 

6) o valor de cada espécie arbórea, respeitando-se a pauta 

fiscal adotada para as madeiras, em conformidade com o 

estado da federação brasileira.  

Após execução das etapas anteriores, realiza-se o 

cálculo (Etapa 7) necessário para a obtenção da valoração das 

espécies arbóreas, aplicando-se a equação:  

 𝑽 = 𝒗. 𝑷𝑭                                                                       (3) 

em que,                                                                                                                 

V - valor da espécie arbórea 

v -  volume cúbico  (m3) 

PF - valor da madeira expresso na pauta fiscal  

 

A Soma do valor de todas as espécies é a valoração das 

espécies arbóreas de determinado estabelecimento rural. 

 

REVISÃO DA LITERATURA  
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Considerando-se a perspectiva de que a população 

mundial cresça quase 45% em 80 anos ONU(2019), como 

todos irão sobreviver? 

Em 1972, ao apresentar para o mundo o termo 

Desenvolvimento Sustentável (DS), a Conferência de 

Estocolmo2 provocou o debate internacional a respeito deste 

tema.  

Mais tarde, em 1983, a definição do conceito, debatida 

amplamente pela comissão mundial sobre o meio ambiente da 

ONU, é apresentada trazendo a perspectiva de utilização dos 

recursos naturais sem comprometê-los considerando-se a 

manutenção dos ecossistemas, a conservação da diversidade 

genética, além de inserir questões culturais e sociais como a 

igualdade de oportunidade quanto ao seu uso, apresentada por 

Lobão, et al (2018). 

O fato é que, desde então, o tema Desenvolvimento 

Sustentável vem sendo debatido, compreendendo que ele não 

é um tema estático, e sim, um tanto quanto complexo e 

adaptável. Ressalta-se que a adoção de práticas de 

sustentabilidade esta ligada a características e aspectos que a 

compõe. (PASSOS e PIRES, 2015)  

Setenta e Lobão (2012) apresentam a Conservação 

Produtiva (CP) como uma ação resultante da atividade técnica 

em um sistema de produção agrícola de baixo impacto 

ambiental, que possibilita a sustentação dos recursos naturais 

renováveis de forma produtiva, sem alterações substanciais na 

                                            
2 A Conferência de Estocolmo, foi a primeira grande reunião de chefes de estado 
organizada pelas Nações Unidas (ONU) para tratar das questões relacionadas à 
degradação do meio ambiente, realizada 1972 na capital da Suécia, Estocolmo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estocolmo
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paisagem local e nas suas características básicas, garantidos o 

uso, a conservação e a produção de forma sustentável. 

 Ainda segundo Setenta e Lobão (2012), a Conservação 

Produtiva implantada na região cacaueira contribuiu para a 

proteção dos remanescentes florestais em seu entorno, 

estabelecendo um novo paradigma para produção agrícola e a 

movimentação da economia, sem destruir as riquezas naturais. 

Nessa modalidade de cultivo é demonstrado que é 

completamente possível produzir alimento e aproveitar os bens 

públicos globais gerados pelo agroecossistema cabruca, tais 

como: terra, água, ar, florestas. 

Conforme Kelly (2016), o movimento para proteger áreas 

comuns, ou bens públicos, das pressões do mercado é 

crescente. Também cresce o número de empresas que buscam 

ter atitudes mais responsáveis nos meios de produção, 

favorecendo o desenvolvimento sustentável, lançando mão de 

novos modelos de negócios, em um esforço comum para 

construir um modelo que atenda às necessidades, sem 

consumir o planeta. É notável que movimentos de consumo 

consciente, economia solidária e produção com respeito ao 

meio ambiente crescem ao redor do mundo, a exemplo do Fair 

Trade3 que cresce mundialmente 20% ao ano (CHAVES, et al 

2015).  

                                            
3 O movimento Fair Trade- Comércio Justo surgiu na Europa no século XX. Pode ser 
definido como uma nova forma de economia baseado na ética, transparência, co-
respeito e equidade no comércio internacional entre países do Norte e do Sul, que 
possuem relação de trocas desfavoráveis quando se trata de produtos de 
commodities e de baixo valor tecnológicos agregados, principalmente em países 
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. (CHAVES, et al 2015)  
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Kelly (2016) registra ainda que as alternativas mais 

sustentáveis de produção e comercialização, chamadas por ela 

de design emergencial, contrapõem as propriedades da era 

industrial, que foram baseadas em devastações e 

monoculturas. Os designs emergentes são tão ricos em 

biodiversidade quanto uma floresta tropical. Eles são baseados 

em uma economia viva, além de ser inerentes aos designs 

emergentes o fato de ser socialmente justos e ecologicamente 

sustentáveis, dados que podem ser observados no Quadro 1. 

 

Quadro 1. O Design do Poder Econômico - A arquitetura da Propriedade. 

PROPRIEDADE EXTRATIVA  PROPRIEDADE GENERATIVA 

1.Propósito Financeiro: 

maximizar os lucros a curto prazo 

 1.Propósito Vivo: criar as 

condições para a vida a longo 

prazo 

2.Afiliação Absenteísta: 

propriedade desligada da vida da 

empresa 

 2.Afiliação Interna: a propriedade 

em mãos humanas 

3.Governaça pelos Mercados: 

controle pelos mercados capitais 

em piloto automático  

 3.Gonvernança Controlada pela 

Missão: controle por aqueles 

dedicados a missão social 

4.Finanças de Cassino: o capital 

como patrão 

 4.Finanças dos Stakeholders: o 

capital como amigo 

5.Redes de Commodities: 

negociações concentradas 

exclusivamente no preço e nos 

lucros 

 5.Redes Éticas: apoio coletivo 

para normas ecológicas e sociais 

Fonte: (KELLY, 2016, p.32) 

 

Demonstrado no Quadro 1 as diferenças cruciais dos 

dois modelos econômicos, tornando-se ainda mais 
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transparente a necessidade de mudança de conceitos, e acima 

de tudo, de hábitos. 

Passos e Pires (2015) ressaltam que no caso da ACC, a 

sustentatibilidade é determinada por sua diversidade nas 

culturas existentes, o tipo de manejo, a conservação dos 

recursos naturais, o valor agregado aos produtos e subprodutos 

do sistema, dentre outras. 

 Na região sul da Bahia o cultivo no ACC vem 

demonstrando quão ele tem sido colaborativo para a 

conservação da biodiversidade, por quase três séculos. Para 

conceituar o ACC, diz-se que ele é um conjunto de sistemas 

agrícolas, agrossilviculturais (agroflorestais) dotado de arranjos 

produtivos locais conjugados aos recursos naturais, que são 

manejados de formas sustentáveis, acrescidos de fragmentos 

da Mata Atlântica (ALMEIDA;ALMEIDA, 2018, apud SETENTA; 

LOBÃO, 2012). 

Segundo Lobão, et al (2018), dada a natureza 

conservacionista do ACC da Bahia, grande parcela dos 

remanescentes da Mata Atlântica existentes na região vem 

sendo mantidos. 

Zugaib, et al (2017) destaca que o Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA) é um tipo de incentivo econômico 

que tem o papel de contribuir com a manutenção dos serviços, 

realizando-se uma gestão de ecossistemas no sentido de 

melhorar o fluxo desse patrimônio ambiental. Em alguns 

estados brasileiros o PSA se consolidou como politica publica.  

Zugaib, et al (2017) ainda ressalta o Millenium Ecosystem 

Assessment (Avaliação Ecossistêmico do Milênio - AEM), que 

é um inventário científico proposto pelo Secretário Geral da 
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ONU em junho de 2001. No Quadro 2 é apresentado um 

exemplo desse inventário, em uma perspectiva de direcionar 

ações públicas e privadas sobre o tema.  

 

Quadro 2. Conceitos de Serviços Ambientais ou Ecossistêmicos 

Fonte: Millennium Ecosystem Assessment, 2005, Citado por Zugaib, et al, 
2017, p.20 

 

Ressalta-se que os conceitos de serviços ambientais 

ecossistêmicos apresentados no Quadro 2 se comunicam 

diretamente com a proposta agrossocioprodutivista 

desenvolvida no ACC, destacando a ideia de que se faz 

necessário um esforço para construção e adoção de um 

sistema compensatório, no qual favoreça a manutenção dos 

agroecossistemas existentes, além de incentivar a implantação 

de novos. Segundo Chiapetti (2018), os primeiros experimentos 

com o cacau (Theobroma cocoa) no Brasil ocorreram no estado 

CONCEITOS DE SERVIÇOS AMBIENTAIS OU ECOSSISTÊMICO 

Serviços de Provisão  Serviços de Regulação Serviços Culturais 

 

Produtos obtidos dos 

ecossistemas 

Alimentos 

Água Doce 

Fibras 

Produtos químicos 

Recursos Genéticos 

Madeira 

 

 

Benefícios da Regulação de 

processos ecossistêmicos 

Regulação do clima 

Regulação de doenças 

Regulação da água 

Purificação da água 

Polinização 

 

Benefícios intangíveis obtidos 

dos ecossistemas 

Espirituais e Religiosos 

Paisagístico 

Estéticos 

Sentido de lugar 

Patrimônio Cultural 

Inspiradores 

Serviços de Suporte 

Serviços necessários para a produção de todos os outros ecossistêmicos 

Formação do Solo Ciclagem de nutrientes 

Vida na Terra - Biodiversidade 

Produção Primária 
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do Pará. Em 1746 o cacau foi trazido para a Bahia, inicialmente 

ao município de Canavieiras, de onde espalhou-se para toda 

região sul baiana, encontrando um ambiente favorável para o 

seu desenvolvimento, graças a semelhança climática com o seu 

local de origem, um solo apropriado, um clima quente e úmido, 

além de chuvas abundantes e bem distribuídas. Desde os 

primórdios a cultura do cacau na Bahia foi implantada por meio 

dos ACC. 

Chiapetti (2018) afirma ainda que, no processo de 

implantação da cacauicultura, os cultivos já foram feitos na 

Mata Atlântica sob a forma de cabruca, que consiste em um 

raleamento da mata nativa, possibilitando o acesso da luz solar, 

ao mesmo tempo em que as árvores maiores oferecem 

sombreamento aos cacauais. Desse modo, o cultivo do cacau 

se consolidou, contribuindo para a conservação do ecossistema 

existente, ou seja, o bioma Mata Atlântica. 

Após a redução das áreas de cacau cabruca provocada 

pelo baixo valor de mercado e pela queda na produção 

decorrente da infestação da vassoura de bruxa, resultou-se em 

uma inviabilidade econômica na comercialização das 

commodities. Entre os anos 1985 e 2015 observou-se uma 

queda de 16,77% da área de produção, ainda assim, a maior 

parte dos cacauicultores permanecem com o mesmo modelo 

produtivo, fazendo com que o cacau continue como principal 

cultivo na região (SANCHES, 2019). 

Segundo Almeida e Almeida (2018), a resolução nº 248 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, reforça o 

caráter ambiental da cabruca, e os serviços ambientais 

ofertados por ela.  
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Na resolução do CONAMA nº 248, Seção 1, páginas 62-

63, lê-se:  

O sistema da agricultura de “cabruca”, empregado 

para a cultura do cacau, é um dos melhores 

exemplos de produtividade da atividade 

econômica com conservação de espécies nativas 

da Mata Atlântica e de valor ecológico. 

 

Nos aspectos legais, destaca-se o artigo 16 do Decreto 

Florestal do estado da Bahia (n. 15.180 de 02 de junho de 

2014), em que o cultivo tradicional de cacau em sistema 

agrossilvicultural, tem como objetivo manter e recuperar os 

remanescentes de cabrucas existentes e implantados 

anteriormente à edição da Lei Federal 11.428 de 22 de 

dezembro de 2006, ressalvadas as hipóteses previstas no 

referido Decreto, e fortalecer os processos econômicos ligados 

a esse agroecossistema. 

 A proposta de valoração das espécies arbóreas do ACC 

passa por um reconhecimento do valor do ativo contido nela, 

acrescentando-se o caráter inovador, no qual se apresenta a 

necessidade de uma proposição e adoção de um modelo que 

auxilie adequadamente a concessão de crédito rural, e que seja 

alternativo aos atuais modelos existentes e aplicados nos 

sistemas financeiros. (SETENTA; LOBÃO, 2012) 

Ainda segundo Setenta e Lobão (2012), esse modelo 

deve, sobretudo, considerar os bens públicos globais como um 

patrimônio real existente na propriedade, servindo de garantia 

para os empréstimos. No entanto, um patrimônio ambiental e os 

bens públicos ofertados por um agroecossistema perdem seu 

valor ou deixam de existir quando extraídos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O cultivo do cacau na Região Sul da Bahia evoluiu a 

ponto de se tornar um sistema que apresenta vantagens 

agroambientais diferenciadas de outros sistemas agrícolas 

tropicais de produção, sendo evidente os benefícios ambientais 

(LOBÃO et al, 2018). 

Comungando com a necessidade de adoção de práticas 

sustentáveis no uso dos recursos naturais e produção agrícola, 

este estudo propõe demonstrar, através da valoração de 

espécies arbóreas do agroecossistema cabruca, a 

possibilidade de mensuração do patrimônio público, das 

espécies arbóreas e de seus potenciais usos, contribuindo 

assim para a sua conservação, produção agrícola e oferta de 

serviços públicos. 

Foram analisados 21 (vinte e um) inventários florestais 

em áreas cultivadas em ACC. Em geral, os cacaueiros se 

encontram infestados com vassoura-de-bruxa (Moniliophthora 

perniciosa). Além das áreas de cabruca, os estabelecimentos 

rurais inventariados também possuem vegetação 

remanescente de Mata Atlântica e outros cultivos. 

Após as análises realizadas nos inventários florestais 

disponíveis, os dados foram tabulados e apresentaram um valor 

resultante (R$) para as espécies arbóreas que se destacou, 

principalmente, do ponto de vista econômico. Os valores 

encontrados podem servir para lastrear programas ou ações de 

crédito rural, possibilitando o incremento da capacidade de 

endividamento e de pagamento do produtor rural, ou na 
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criação/indução de um modelo de crédito rural específico para 

a região cacaueira. 

O marco regulador para o atual crédito rural orientado é 

à Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965 – Planalto, que 

institucionaliza o crédito rural em âmbito nacional (Planalto, 

1965). 

Nas análises oficiais de preço de terra, principalmente 

dos órgãos oficiais, tais como a Comissão Executiva do Plano 

da Lavoura Cacaueira – CEPLAC, a Coordenação de 

Desenvolvimento Agrário – CDA (órgão de terra do Estado da 

Bahia) ou o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, os preços executados levam em conta, 

exclusivamente, “terra nua” e “benfeitorias”, sem considerar 

atributos (ou ativos) ambientais. Nesse sentido observa-se, 

através da TABELA 1 oriunda do INCRA, os valores praticados 

conforme última atualização do órgão no ano de 2018: 

Destaca-se na Tabela 01, os preços referenciais de 

terras e imóveis rurais, em reais, classificando-os na tipologia 

de uso Terra Agrícola em Cabruca (TAC) nos municípios: Itapé, 

Barro Preto, Ibirapitanga, Jussari, Piraí do Norte. Nestes 

municípios, o valor o médio da terra é de R$ 8.318,84 (oito mil, 

trezentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos). Já nos 

municípios de Ilhéus, Buerarema e Una, o valor médio atribuído 

para a mesma tipologia é de R$ 6.155,98 (seis mil cento e 

cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos). 
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TABELA 1 – Preços referenciais de terras e imóveis rurais (em R$) 

Média 

(R$/ha)
CV (%)

lim inferior 

R$/ha

lim superior 

R$/ha

Terra Agrícola perene de 

sequeiro
4.422,00 31,55 3.232,01 5.100,00

Terra Agrícola Cacau em 

Cabruca
8.318,84 54,08 5.000,00 10.000,00

Pecuária Pastagem Plantada 

abaixo de 01UA/ha/ano
5.891,99 38,83 4.188,88 7.650,00

Exploração Mista 

Agropecuária
5.753,76 46,47 3.785,71 7.212,50

Uso indefinido (média geral) 7.113,43 51,12 4.000,00 9.722,90

dez/18 MRT-22

Itapé, Barro Preto, 

Ibirapitanga, 

Jussari, Piraí do 

Norte, etc

Terra Agrícola Cacau em 

Cabruca
6.155,98 52,53 4.000,00 9.000,00

Ilhéus, Buerarema, 

Una e outros 
MRT-01dez/18

2º Nível Categórico

(Terra Nua + Benfeitorias)

2º Nível Categórico

Public. MRT
Municípios de 

abrangência
Tipologia de Uso

Valor Total do Imóvel – VTI (R$)

 
Fonte: INCRA/SR-05/BA (2018) 

  

Quando são apurados os valores das espécies arbóreas, 

ativo madeira (sem levar em conta outros ativos como água, 

carbono e solo), que estão tabulados (Tabela 2), observa-se 

que os valores médios são muito maiores do que os praticados 

(Tabela 1). 
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Tabela 2 – Valoração de espécies arbóreas no ACC  

Município 
Estabelecimento Rural (parcela 

inventariada)

Área 

Inventariada 

(há)

 Valoração de 

espécies arbóreas 

Valor de espécies 

arbóreas por há

Valor há INCRA 

(Terra Agrícola 

Cacau em Cabruca)

Ilhéus Faz. Feliz Vitória 1,0 568.778               568.778 8.319

Buerarema Aldeia Tupinambá - Dona Miúda 1,0 1.751.132           1.751.132 8.319

Una Aldeia Tupinambá - área Marluce 1,0 519.195               519.195 8.319

Pirai do Norte Faz. Bom Retiro 1,0 921.232               921.232 6.156

Jussari Faz. Marineda 1,0 1.395.022           1.395.022 6.156

Itapé Faz. Nova Esperança 1,0 197.359               197.359 6.156

Ibirapitanga Faz. Pau Brasil 1,0 930.863               930.863 6.156

Barro Preto Faz. Bela Cruz 1,0 1.021.944           1.021.944 6.156

Barro Preto Faz. Bela Flor 1,9 578.878               304.673 6.156

Barro Preto Faz. Bom Jesus 1,8 835.650               464.250 6.156

Barro Preto Faz. Cardialidade 2,0 207.658               102.295 6.156

Barro Preto Faz. Fortaleza 5,2 1.388.541           267.027 6.156

Barro Preto Faz. Harmonia 1,0 820.197               820.197 6.156

Barro Preto Faz. Nova Harmonia 2,3 1.039.943           452.149 6.156

Barro Preto Faz. Roçado Grande 3,9 3.844.131           985.675 6.156

Barro Preto Faz. Santa Rosa 2,2 764.263               347.392 6.156

Barro Preto Faz. Joaquim 4,8 915.173               190.661 6.156

Barro Preto Faz. São José 4,7 4.828.355           1.027.310 6.156

Barro Preto Faz. São Roque 1,5 355.676               240.321 6.156

Barro Preto Faz. São Roque II 1,0 245.776               245.776 6.156

Barro Preto Faz. Tuyuna 5,2 2.218.039           426.546 6.156  
Fonte: Própria autoria, 2019 

 

A Tabela 2 expressa o resultado da compilação dos 

dados do inventário florestal dos municípios que estão 

relacionados acima, demostrando a importância do valor 

encontrado para as espécies arbóreas inventariadas no 

estabelecimento.  

O método utilizado para realização dos inventários 

florestais foi o censo ou enumeração total das espécies 

arbóreas nativas ou exóticas encontradas. Todos os indivíduos 

da cabruca foram observados e medidos, obtendo-se os valores 

reais de cada parâmetro observado. Esse método é 

considerado de alto custo financeiro e de grande demanda de 

tempo para execução, porém a sua realização se justifica nas 

áreas de menor extensão. Ressalta-se a importância da 
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exatidão na aferição dos dados, os quais impactam diretamente 

no resultado. 

De acordo com Zugaib; et al (2017) de forma geral, não 

se observa o valor econômico dos recursos ambientais 

existentes em um estabelecimento rural ao determinar seu 

preço. Ainda segundo Zugaib; el al (2017) a propriedade poderá 

ser avaliada se combinado a herança e o valor de existência do 

recurso natural, neste caso o recurso florestal. 

A opção adotada neste trabalho foi considerar todas as 

espécies arbóreas inventariadas, independente do seu 

diâmetro ou classe comercial, refletindo tanto o ponto de vista 

econômico, como também o ambiental. Foram listadas desde 

espécies arbóreas de madeira nobre, ameaçadas de extinção 

ou de maior valor para comercialização à madeira branca de 

classe comercial “inferior” ou de menor valor para 

comercialização. Em todos os casos foram utilizados o valor 

expresso na pauta fiscal do estado da Bahia, sob a justificativa 

de que, mesmo as madeiras de menor valor comercial são 

igualmente importantes para o agroecossistema e a 

biodiversidade. 

Em contraposição à Tabela 1, na qual a variação do 

preço se dá pela característica regional, a Tabela 2 demonstra 

que o valor calculado depende diretamente de quais espécies 

arbóreas foram encontradas no estabelecimento rural, de modo 

que, quanto mais espécies raras e/ou ameaçadas de extinção, 

e/ou de maior valor comercial forem encontradas maior será o 

valor total por hectare. 

 Percebe-se que a comparação entre a valoração das 

espécies arbóreas do ACC apresentada na Tabela 2 e o valor 
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referencial para terra nua e benfeitorias do INCRA, 

demonstrado na Tabela 1, evidencia a grande distância entre 

eles, que também pode ser vista na Figura 1. Para tornar mais 

evidente a apresentação gráfica, na construção da Figura 2, foi 

aplicada a escala de 1 para 10 na coluna “valor de espécies 

arbóreas por ha” (Tabela 2).  

Com a aplicação da metodologia de valoração de 

espécies arbóreas do ACC, observa-se que os valores 

encontrados variam segundo as características das 

propriedades. Percebe-se uma grande diferença entre os 

valores explícitos na Tabela 1 e na Tabela 2, tendo-se como 

exemplo o estabelecimento rural de Dona Miúda, na Aldeia 

Tupinambá – Buerarema. Para esse estabelecimento, na 

Tabela 1, o valor de um hectare é R$ 8.318,84 (oito mil 

trezentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), 

equivalente a apenas 0,5% de R$ 1.751.131,96 (um milhão 

setecentos e cinquenta e um mil, cento e trinta e um reais e 

noventa e seis centavos) do valor registrado na Tabela 2. 
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Figura 01 – Comparação entre valores referenciais INCRA e 
valoração de espécies arbóreas  

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000
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Faz. Fortaleza

Faz. Harmonia
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Faz. Joaquim

Faz. São José

Faz. São Roque

Faz. São Roque II
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Valor há INCRA (Terra Agrícola Cacau em Cabruca) Valor de espécies arbóreas por há (escala 1/10)

 

Fonte: Própria autoria, 2019 

 

Destaca-se que nos 21 estabelecimentos rurais 

inventariados, em média, os preços referenciais aplicados pelo 

INCRA (Tabela 1) representam 1,7% do valor encontrado com 

a aplicação da metodologia de valoração de espécies arbóreas 

de ACC (Tabela 2). A área que obteve a menor diferença 

comparativa foi a Fazenda Cordialidade, no município de Barro 

Preto, tendo sido em torno de 6 %. 

Valorar as espécies arbóreas contidas em um ACC é 

reconhecer o patrimônio existente, além de destacar a 

capacidade de demonstração do valor ecológico e ambiental 

das espécies arbóreas, demonstrando-se o verdadeiro valor 

monetário do estabelecimento. 
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Na valoração das espécies arbóreas da cabruca 

vislumbra-se o aumento dos valores pecuniários dos 

estabelecimentos agrícolas, lastreando-se programas ou ações 

de crédito rural através do incremento da capacidade de 

endividamento e de pagamento do produtor rural, quando 

demostra o valor econômico do extrato arbóreo do ACC, 

sobretudo com o propósito de incentivar a continuidade e 

aplicação desse agroecossistema. 

 

CONCLUSÕES 

 

No agroecossistema cacau cabruca, estabelece-se o 

convívio equilibrado, ou sustentável, no que se definiu como 

conservação produtiva, preponderantemente por sua 

concepção de manutenção da sócio-agrobiodiversidade no 

Agroecossistema Cacau Cabruca. 

A ação prática e concreta de valorizar cada hectare do 

ACC evidencia o patrimônio ambiental disponível ao produtor e 

a sociedade. Nos diversos serviços ambientais ecossistêmicos, 

essa potencialidade serve como modelo, podendo ser 

considerada e incluída na elaboração de políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento sustentável, em qualquer 

bioma de floresta tropical úmida no mundo. 

É salutar a difusão desse modelo de conservação 

produtiva, bem como sua valoração. A precificação do 

estabelecimento rural apenas considerando a terra nua e 

benfeitorias, demonstra ser inconsistente e injusta, dada a 

contribuição ofertada por meio dos serviços públicos para a 

sociedade mundial. 
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Reconhecer e dar valor ao patrimônio ambiental 

existente no ACC vai além do diálogo de Pagamento de 

Serviços Ambientais, é principalmente, dar ao produtor de um 

agroecossistema a garantia e autonomia para acessar recursos 

financiáveis e demonstrar sua capacidade de pagamento. 

Acredita-se que a proposta é inovadora, sobretudo, se 

comparada ao sistema financeiro atual, o qual considera-se 

apenas bens patrimoniais tangíveis e liquidáveis como garantia. 

Ao apresentar a possibilidade de considerar um patrimônio até 

então não mensurado, porém, essencial na perpetuação da 

vida no planeta Terra, no mínimo suscita o questionamento, 

será possível? Esse é o desafio: construir um modelo que seja 

alternativo aos atuais, conciliando, os anseios do mercado e a 

necessidade da sustentabilidade. 
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RESUMO: A odontologia contribui substancialmente para a 
poluição gerada pelos resíduos, embora lide diretamente com a 
promoção e manutenção da saúde. Para combater os 
malefícios, recentemente o termo “Odontologia verde”, busca 
novas condutas que reduz o impacto ambiental e engloba um 
modelo de serviço que apoia e mantém o bem-estar. O objetivo 
do trabalho é conscientizar a equipe odontológica, evidenciando 
os maiores “vilões” para o ambiente e saúde da população e 
mostrar estratégias para garantir uma odontologia sustentável. 
Trata-se de uma revisão de literatura, que utiliza como base de 
dados do Pubmed com artigos científicos entre 2014 a 2019, 
utilizando como descritores, odontologia, desenvolvimento 
sustentável e resíduos sólidos. Dentre os grande vilões na 
geração de lixo em consultórios odontológicos estão o papel 
chumbo, os fixadores de raios X, resíduos de mercúrio, papéis 
de esterilização e cobertura de cadeira para pacientes. Com 
isso, a odontologia causa grande risco ambiental e a mudança 
desses princípios e práticas em direção a um ambiente mais 
sustentável é necessário. Porém, os custos e despesas iniciais 
ainda são fatores limitantes para implementação de uma prática 
odontológica ecologicamente correta. A odontologia 
sustentável ou odontologia verde é uma abordagem em 
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evolução para a redução do impacto ambiental frente a prática 
odontológica saudável. 
Palavras-chave: Odontologia. Desenvolvimento sustentável. 
Resíduos sólidos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável busca 

atender às necessidades das gerações atuais sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de atentar 

para as próprias necessidades. Baseia-se em três pilares 

principais: o meio ambiente, economia e sociedade. A 

promoção de uma boa saúde bucal e hábitos combinados com 

o acesso de todas as pessoas a serviços de saúde contribuem 

significativamente para o bem-estar das populações em todo o 

mundo e poderia também envolver os objetivos ambientais 

(GEVENA, 2018). 

A odontologia como profissão deve integrar objetivos de 

desenvolvimento sustentável na prática diária e apoiar uma 

mudança para uma economia verde na busca de vidas 

saudáveis e bem-estar para todos, em todas as etapas da vida 

(FDI World Dental Federation, 2018). A economia verde é 

aquela que resulta em melhorias no bem-estar da população, 

enquanto reduz significativamente riscos e escassez ecológica 

(SUKHDEV; STONE; NUTTALL, 2010). 

A equipe odontológica, precisa reconhecer e aceitar que 

deve praticar a odontologia sustentável, sabendo fazer o uso 

consciente de produtos na sua rotina, como também a forma 

mais correta de seu descarte, dessa maneira causando menos 

risco ao meio ambiente (DUANE et al, 2019). 

Nesse contexto, dentro da prática odontológica alguns 

materiais são responsáveis pela maior parte dos resíduos e 
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poluição, como o uso de materiais contendo mercúrio 

(fragmentos de amálgama e resíduos); sistemas convencionais 

de raios X ( filme, fixador de prata, soluções de 

revelador); métodos de controle de infecção, incluindo barreiras 

descartáveis, produtos tóxicos para esterilização e 

desinfetantes; sistemas convencionais de aspiração de saliva a 

vácuo (AL-QARNI et al, 2016; PITHON et al, 2017). 

Sabendo isso, nota-se que mudanças são necessárias 

em vários níveis para criar um sistema de saúde sustentável, 

há procedimentos que pode ser feito dentro do consultório 

como, a criação de programa de esterilização mais ecológico, 

que elimina simultaneamente a necessidade de envoltórios de 

autoclave descartáveis; programa de reciclagem para 

separadamente reciclar as metades de papel e plástico dos 

sacos de autoclave (DUANE et al, 2019). 

     Além disso, utilizar artigos reutilizáveis ou 

biodegradáveis sempre que possível: toalhas de algodão 

preferíveis á descartáveis de plástico ou papel, pontas de 

sucção cirúrgicas / endodônticas de aço inoxidável em vez de 

plástico descartável, seringa de irrigação de vidro reutilizável; 

usar copos de profilaxia de material autolavável em vez de 

copos descartáveis, luz fluorescente em vez de iluminação de 

halogêneo, uso de sensores de movimento e introduzir raios-X 

digitais que ajudarão na redução de uso de produtos químico 

(AL-QARNI et al, 2016; MENSUDAR et al., 2017). 

Com isso, o presente estudo tem por objetivo apresentar 

a necessidade de conscientização do profissional e de toda sua 

equipe para uma prática sustentável, mostrar o que se torna 

mais prejudicial ao meio ambiente e população de acordo com 

o dia a dia de uma clínica odontológica e quais as estratégias 

podem ser tomadas para buscar uma odontologia 

ecologicamente correta. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica na base de 

dados PubMed (PublicMedline), compreendendo um período 

de 5 anos, ou seja, entre os anos de 2014 a 2019. Os 

descritores utilizados para a busca foram resíduos 

odontológicos (Dental Waste), desenvolvimento sustentável 

(Sustainable Development) e   odontologia (dentistry).  

Foi utilizado o algarismo boleano (and) para o 

levantamento dos artigos relacionado com o tema através das 

seguintes associações: “dental waste”  and “dentistry” e  

“Sustainable Development “ and “dentistry”.  

Os estudos obtidos através da estratégia de busca 

totalizaram 34 artigos. Com a leitura completa apenas 11 

trabalhos se enquadrava nos critérios de escolha para o 

desenvolvimento do presente trabalho com o tema “odontologia 

verde” (Figura 1). 

 

Figura 1: Fluxograma de pesquisa.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A relação entre saúde e ecologia tornou-se um ponto 

importante para muitos pesquisadores em busca de um 

“planeta mais saudável”. Esse pensamento teve início com 

mudanças climáticas e ambientais cada vez mais frequentes 

(KHANNA et al, 2018). A partir desse momento, começa a 

busca de um mundo mais sustentável enfatizando a 

conservação dos recursos naturais para atender às 

necessidades das futuras gerações (KHANNA et al, 2018). 

A odontologia ecologicamente correta é uma prática em 

evolução, que engloba um pensamento simultâneo, é uma 

filosofia de tratamento centrada no paciente, como também no 

mundo. Sendo ela reconhecida como a odontologia verde, com 

uma abordagem na redução do impacto ambiental e no cuidado 

para com os pacientes, baseando-se no modelo de quatro R's - 

Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar (RASTOGI et al, 2014).  

A odontologia sustentável tem como metas implementar 

práticas sustentáveis para manter o nível de consumo de 

recursos em harmonia com a economia da natureza, diminuindo 

os impactos ambientais, reduzindo ou eliminando os dejetos e 

produtos químicos lançados no meio ambiente (GlASSMAN, 

2015; PITHON et al, 2017). 

A FDI ( World Dental Federation) sugeriu uma série de 

ações para que a equipe odontológica, indústrias que fabricam 

materiais dentários e o governo implementem e assim torne 

uma odontologia sustentável juntamente com uma vida 

saúdavel: 

 Prevenção de doenças bucais e promoção a saúde deve 

ser reconhecida como a maneira mais sustentável de 
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garantir uma saúde bucal ideal, acessível, e com um 

impacto mínimo no meio ambiente. 

 Sempre que possível, a odontologia deve minimizar o 

consumo de energia, água, papel e quaisquer materiais 

que possam ser prejudiciais ao meio ambiente, bem como 

emissões para o ar e liberações para a água. 

 Os dentistas devem considerar o meio ambiente quando 

quanto a decição se deve usar um descartável ou produto 

reutilizável, sem comprometer segurança do paciente e 

qualidade do atendimento. 

 A indústria odontológica deve aplicar princípios de 

sustentabilidade aos ciclos de vida de produtos 

odontológicos. 

 Fabricantes devem ser incentivados a desenvolver 

materiais dentários mais sustentáveis e tecnologias e, 

sempre que possível, usar materiais biodegradáveis e / ou 

recicláveis. 

 As autoridades nacionais devem estimular a pesquisa 

sobre melhoria e avaliação da sustentabilidade e sobre o 

impacto ambiental da prática odontológica que os 

profissionais de saúde bucal possam entender, monitorar 

e relatar o impacto de suas ações. 

 O uso de tecnologias de baixa potência e baixa poluição 

deve ser promovido. 

 Organizações odontológicas deve garantir que suas 

atividades e operações são baseados em princípios de 

sustentabilidade. Eles são encorajados a formular 

documentos de boas práticas para seus dentistas. 

Um estudo realizado com estudantes de odontologia no 

Nepal teve como objetivo avaliar através de questionários o 

conhecimento sobre a  prática do gerenciamento de resíduos 
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biomédicos e concluíram que os alunos são cientes que 

hospitais e clínicas geram resíduos perigosos e devem ser 

descartados adequadamente, mas na prática, os participantes 

não tinham conhecimento adequado sobre as diretrizes para o 

descarte de tipos específicos de resíduos e reforçaram a 

necessidade das universidades incorporarem o manuseio 

correto desses materiais na vivência diária dos estudantes 

(SINGH; GHIMIRE; AGRAWAL, 2018). 

Kapoor et al., (2014), realizaram uma revisão sistemática 

para avaliar o conhecimento, conscientização e prática sobre 

gerenciamento de resíduos biomédicos entre funcionários e 

estudantes de instituições de ensino odontológico na Índia, 

além disso, entender a atitude do pessoal em relação ao 

descarte de resíduos biomédicos e se necessário sugerir 

possíveis medidas corretivas. Os resultados mostraram que o 

nível de conhecimento e conscientização era inadequado e há 

uma variação considerável na prática e no gerenciamento dos 

resíduos entre os diferentes estudos. Sugeriram a criação de 

programas de educação e treinamento contínuos e cursos de 

curta duração sobre infecção cruzada e gerenciamento de 

resíduos e monitoramento mais rígidos sobre o manuseio 

desses materiais.  

Foi realizada, uma pesquisa, no Brasil, com o intuito de 

verificar o conhecimento dos profissionais de Odontologia, 

atuantes nas Unidades Básicas de Saúde do Estado de São 

Paulo/Brasil, sobre o correto manejo dos resíduos solidos. No 

total, 74 trabalhadores foram avaliados e, dentre esses, 97,3% 

disseram saber o que são esses resíduos e que os mesmos 

podem fazer mal à saúde. Porém, quando questionados como 

deveria ser o correto descarte dos sugadores e das luvas 

infectadas, 41,9 % não responderam de forma satisfatória, 

enquanto 20,3% não souberam responder aceitavelmente 
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como deveria ser o rejeite dos materiais perfurocortantes. Além 

disso, 40,5% dos entrevistados indicaram nunca terem recebido 

qualquer orientação sobre a temática, nem por parte das 

instituições onde concluíram suas graduações e nem por 

intermédio das prefeituras para as quais trabalhavam. Ao 

analisar esses dados se observa que o conhecimento sobre o 

correto descarte por esses profissionais é falho e que 

capacitações e propostas de gerenciamento adequado do lixo 

odontológico precisam ser colocadas em prática (GOMES et al., 

2017).  

A odontologia não apenas interage na saúde bucal, mas 

gera resíduos sólidos potencialmente nocivos ao meio 

ambiente, levando à crescente preocupação com o manejo 

desses resíduos (GlASSMAN, 2015; PITHON et al, 2017). 

Porém, apesar dos altos índices de descarte desse tipo de 

material, a odontologia é uma fonte de baixo desperdício. 

Entretanto, produz uma variedade de lixo, sejam eles 

domésticos, infecciosos, tóxicos, químicos e farmacêuticos, o 

que torna necessário a realização de abordagens específicas 

para coleta, tratamento e descarte para evitar qualquer 

processo de contaminação (KOOLIVAND, 2014). 

Nesse contexto, os resíduos são materiais que causam 

bastante danos ao meio ambiente e aos seres humanos. 

Principalmente por apresentarem certas propriedades como 

toxicidade, alguns inflamáveis, carcinogênicos, reativos e 

corrosivos. Devido a essas características pois requerem 

controles rígidos durante as etapas de manuseio, transporte, 

processamento e  descarte (YILMAR et al., 2017). 

Os quatro processos responsáveis pela maior parcela de 

resíduos e poluição da prática odontológica são: uso de 

materiais contendo mercúrio (fragmentos de amálgama e 

resíduos - liberação de vapor de mercúrio); sistemas 
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convencionais de raios-X (equipamentos, filmes, fixador de 

prata, soluções de revelação insolúveis); métodos de controle 

de infecção, incluindo barreiras descartáveis, produtos tóxicos 

para esterilização e desinfetantes; sistemas de sucção a saliva 

a vácuo convencionais (PITHON et al., 2017). 

Os resíduos sólidos apresentam quatro categorias: 

resíduos infecciosos, tóxicos, misturados (infecciosos + 

tóxicos) e domésticos (MANDALIDIS, 2018).  

Os resíduos infecciosos estão entre a parte mais 

importante dos resíduos dentários que contêm materiais 

contaminados com sangue e fluidos corporais e objetos 

cortantes e cortantes. Os resíduos infecciosos devido à 

presença de patógenos podem causar o surto de várias 

doenças e comprometer a saúde pública (GHANBARIAN; 

MAJLESSI; SAMAEI, 2014).  

Os resíduos químicos e tóxicos incluem componentes 

poluídos com amálgamas de prata e mercúrio, folhas de 

chumbo, desinfetantes, baterias, metais e resíduos de materiais 

utilizados em odontologia (GHANBARIAN; MAJLESSI; 

SAMAEI, 2014). 

De acordo com a Eco-Dentistry Association (EDA)’s, 

consultórios odontológicos geram 4,8 milhões de folhas de 

chumbo, 28 milhões de litros de fixadores de raios X tóxicos, 

3,7 toneladas de resíduos de mercúrio, 1,7 bilhão de bolsas de 

esterilização e mais de 680 milhões de cobertura de cadeira 

para pacientes. Além disso, usa em média 57.000 litros de 

água por ano. Com estes fatos, é estabelecido que a 

odontologia tenha um grande impacto no meio ambiente e a 

mudança desses princípios e práticas em direção a um 

ambiente mais sustentável é necessário (KHANNA et al, 

2018). 
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Se o consumo desenfreado e o desperdício 

desnecessário de produtos e materiais odontológicos 

persistirem, não é possível mensurar o real impacto para o meio 

ambiente. Além disso, não há estudos sobre estratégias 

organizacionais que diminuam a produção desse lixo 

odontológico excedente e dispensável. É evidente que esse 

panorama poderia ser alterado se simples escolhas e eficientes 

mudanças comportamentais, por parte dos profissionais da 

Odontologia, fossem colocadas em prática. Mas a 

implementação bem-sucedida de uma abordagem 

ambientalmente sustentável à gestão de resíduos depende de 

aspectos práticos que, por sua vez, envolvem incentivos 

financeiros para a adoção (RICHARDSON et al, 2016). 

Momemi et al., (2018), avaliaram a taxa de produção e 

composição de resíduos odontológicos e as abordagens 

usadas para gerenciar esses resíduos em Birjand no Irã. Foram 

vistas 48 clínicas odontológicas por apenas dois meses. As 

amostras foram divididas em 5 categorias de produtos químico-

farmacêuticos, infecciosos, semi-domésticos, cortantes e 

cortantes e resíduos tóxicos e pesadas. A quantidade total de 

resíduos gerados nas clínicas odontológicas foi de 7848,02 kg / 

ano, nos quais o lixo semi-doméstico apresentou a maior 

quantidade (4263.411 kg / ano) e o lixo tóxico, a menor 

quantidade (9.275 kg / ano). Não havia programa para reduzir 

a geração de resíduos em 54% das clínicas. Foi concluído que 

há uma falta de abordagem especial para gerenciar resíduos 

em clínicas odontológicas e a necessidade de as clínicas 

planejar a minimização da geração, separação e reciclagem de 

resíduos na fonte. 

Esses resíduos podem levar a uma série de problemas, 

incluindo riscos ocupacionais e de saúde, ambientais e 
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estéticos, como poluição da água, do ar e do solo e problemas 

sociais, econômicos e políticos (MOMEMI et al., 2018). 

Para os indivíduos, o descarte inadequado de materiais 

podem levar a inúmeros riscos à saúde, como ferimentos 

causados por perfurocortantes, que pode desenvolver 

infecções em pacientes, risco de contaminação com o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), hepatite B e C, entro outros 

(RANJAN et al, 2016). 

 Do ponto de vista ambiental, alguns materiais são 

consideradas de risco caso não tenha o manejo adequado.   

Uma das principais preocupações que permeia a odontologia é 

com a toxicidade do mercúrio (Hg), e suas consequências para 

a natureza. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

recomendou a eliminação gradual do amálgama dentário e a 

mudança para materiais alternativos. No entanto, é considerado 

um material restaurador dentário com grandes vantagens em 

grande parte do mundo (AASETH et al, 2018).  

A longo prazo, a exposição do mercúrio pode causar 

transtorno nos sistemas imunológicos e no sistema nervoso 

central ( BERLIN et al., 2015; NAGPAL et al., 2017 ). Os 

primeiros sintomas do envenenamento por vapor de mercúrio 

crônico incluem fraqueza, fadiga, anorexia e perda de peso 

(BERLIN et al., 2015) A tendência à coordenação motora e o 

tremor mercurial característico geralmente ocorrem com uma 

exposição um pouco maior ( BERLIN et al., 2015; AASETH et 

al, 2018). 

Os resíduos relacionados ao uso de mercúrio resultantes 

da extração, descarte e incineração de amálgamas dentais 

podem contaminar a terra, as fontes de água e as águas 

residuais.  Em 2014, um novo tratado internacional vinculativo, 

chamado Convenção de Minamata sobre Mercúrio, foi aberto à 

assinatura na cidade de Minamata, no Japão com o  debate 

https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/earth-and-planetary-sciences/alternative-material
https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0013935118300847#bib3
https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0013935118300847#bib43
https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0013935118300847#bib3
https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0013935118300847#bib3
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sobre o uso futuro de amálgama dentário em saúde bucal global 

e a exploração de uma estratégia de redução gradual tem sido 

objeto de discussões internacionais sobre saúde pública e meio 

ambiente (MACKEY et al, 2014). 

Uma outra substância que requer atenção é o chumbo, 

que é classificado como toxina lixiviável. É capaz de 

contaminar o solo e a água subterrânea. Assim, todo o chumbo 

deve ser reciclado pelo seu conteúdo de sucata, em vez de ser 

despejado no lixo. Com o avanço da tecnologia, já existe a 

possiblidade de radiografias digitais, o seu uso para o 

ambiente, não apenas elimina o desperdício de chumbo, como 

ajuda a reduzir a quantidade de invólucros de plástico. Para o 

profissional favorece a manutenção de registros  e de imagens 

mais bem definidas (KHANNA et al, 2018). 

Conceitos de uma prática odontológica verde tem íntima 

relação com a a conservação de recursos como água e 

energia (DAMLE, 2016; SACHDEVA et al, 2018). A utilização 

de equipamentos eficientes de desinfecção e esterilização que 

não desperdicem água, o monitoramento e manutenção 

regulares de todas as torneiras de água e a prevenção de 

vazamentos podem nos ajudar a conservar quantidades 

substanciais de água. Como também nas recomendações ao 

paciente sobre o uso racional da água, em especial na hora da 

escovação, no qual sempre que a torneira é deixada em 

funcionamento, até 90 copos de água são desperdiçados 

(RUPA et al, 2015). 

A manutenção desses recursos também permite 

economizar dinheiro. Fato percebido no uso de luzes 

onipresentes que piscam e emanam de equipamentos 

elétricos e no desligamento de equipamentos quando não 

estiverem em uso que podem conservar muita energia 

consumida como computadores, câmeras, televisões ou luzes 

https://link-springer-com.ez121.periodicos.capes.gov.br/article/10.1007/s10668-018-0156-5#CR17
https://link-springer-com.ez121.periodicos.capes.gov.br/article/10.1007/s10668-018-0156-5#CR53
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acesas (RAHMAN et al, 2014; SACHDEVA et al, 2018). 

Rahman et al. (2014), afirmou que só o fator de desligar as 

luzes e os equipamentos quando não estiverem em uso, em 

vez de colocá-los em standby, pode economizar muita energia, 

ajudando-nos a reduzir até 10% de contas de energia 

(RAHMAN et al, 2014 ).  

Sadasiva et al (2017), recomenda que a sucata de 

amálgama de laboratórios pré-clínicos pode ser usada para 

reciclar mercúrio e prata, além do que os braquetes 

ortodônticos de aço inoxidável podem ser reutilizados após 

tratamentos de recondicionamento adequados. 

Outra melhoria significativa, seria com relação às 

embalagens dos matérias odontológicos, ao qual poderia ser 

otimizado o processo de empacotamento por intermédio de 

´plásticos reforçados com fibra de vidro, que compete proteção 

semelhante ao convencional, além de usar menos material 

para envolver quaisquer objetos (UNGER et al, 2014).  

Levando em consideração que o alumínio, vidro, 

plástico, papel e metais como o aço são algumas das coisas 

que podem ser facilmente recicladas. Estima-se que 17 

árvores sejam economizadas para cada tonelada de papel que 

é reciclada. Este processo também consome muito menos 

energia (60%) em comparação com o processo de fabricação 

de papel a partir de madeira (RUPA et al, 2015 ). 

Pithon et al., (2017) objetivaram criar formas clara para 

implementar nos consultórios para tornar a prática clínica mais 

sustentável e, consequentemente, reduzir a devastação do 

planeta. Perceberam que para uma prática sustentável deve 

haver uma consciência individual e coletiva da equipe e que 

numa clínica de odontologia, mudanças na sala de recepção, 

banheiros, processos de esterilização e no consultório 

https://link-springer-com.ez121.periodicos.capes.gov.br/article/10.1007/s10668-018-0156-5#CR49
https://link-springer-com.ez121.periodicos.capes.gov.br/article/10.1007/s10668-018-0156-5#CR49
https://link-springer-com.ez121.periodicos.capes.gov.br/article/10.1007/s10668-018-0156-5#CR55
https://link-springer-com.ez121.periodicos.capes.gov.br/article/10.1007/s10668-018-0156-5#CR53
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odontológico podem ser fundamentais para a preservação do 

meio ambiente (Tabela 1, 2,3).  

 
Tabela 1:  Os benefícios decorrentes de uma prática sustentável na sala de 

recepção do consultório odontológico  

 
Como é feito Prática Sustentável Benefício 

Uso de copos descartáveis 
Uso de amido de milho ou 

copos de vidro 

Menos produção de 

resíduos sólidos 

Uso de lâmpadas incandescentes 

ou fluorescentes 
Uso de lâmpadas de LED  

Menor consumo de 

energia elétrica em até 

80% 

Uso de switches 
Uso de sensores de movimento 

em áreas menos usadas. 

Menor consumo de 

energia elétrica 

Use papel convencional para 

impressão 
Uso papel reciclável 

Fazendo o melhor uso 

dos recursos 

   

Uso de papel higiênico 
Uso de chuveiro higiênico com 

papel higiênico reciclável 

Menos produção de 

resíduos sólidos 

Uso de lâmpadas incandescentes 

ou fluorescentes 
Uso de lâmpadas de LED  

Menor consumo de 

energia elétrica em até 

80% 

Uso de torneiras convencionais com 

fuso rosqueado para fechá-las. 

Uso de torneiras com sistema 

de fechamento automático 
Poupança de água 

Papel toalha Secador elétrico para mãos 
Menos produção de 

resíduos sólidos 

Detergentes convencionais Detergentes biodegradáveis 
Menor quantidade de 

resíduos tóxicos na água 

Tabela 2:  Os benefícios decorrentes de uma prática sustentável durante o 

processo de esterilização de materiais odontológicos.  

O que é feito Prática Sustentável Benefício 

Uso de materiais químicos na 
desinfecção 

Uso de esterilização por vapor Redução de lixo tóxico 

Uso de babadores de papel em 
pacientes 

Uso de babadores de pano 
esterilizáveis 

Redução de resíduos 
sólidos 

Esterilize apenas um ou alguns 
materiais em um ciclo de auto-
clave 

Esterilize vários materiais juntos em 
um ciclo de autoclave 

Energia elétrica e 
economia de água 

Use sacos de plástico para 
embalar os materiais a serem 
autoclavados 

Use bolsas e envoltórios 
reutilizáveis registrados pelo FDA 
para esterilização 

Economiza dinheiro e 
reduz resíduos sólidos 
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Tabela 3:  Os benefícios decorrentes de uma prática sustentável na sala do 

consultório odontológico.  

O que é feito 
O que pode ser 

mudado? 
O que é salvo 

Uso de cadeira mecânica 

Uso de cadeira 
automática com 
comandos pré-
programados 

Tempo de movimento mais curto, ou seja, 
menos energia gasta 

Refletor de luz de 
halogéneo 

Refletor de luz LED Economia de energia na ordem de 35% 

Uso de radiografias 
panorâmicas e periapicais 
convencionais 

Uso de radiografias 
digitais 

Economia de água, energia e redução de 
resíduos sólidos decorrentes do processo 
de desenvolvimento e armazenamento de 
radiografias 

Prefira instrumentos e 
materiais descartáveis 

Prefira materiais e 
instrumentos 
reutilizáveis e 
esterilizáveis 

Menor quantidade de lixo 

Registros de pacientes 
em papel, armazenados 
em pastas de plástico 

Arquivo digital da 
documentação de todos 

os pacientes 

Elimina o uso de papel e plástico, bem 
como economia de espaço de 
armazenamento 

Torneira com stop-cock 
para abertura 

Torneira com ação no 
pedal 

Economiza água e reduz a contaminação 
cruzada 

Fonte: (PITHON et al, 2017) 

Ao adaptar sua clínica odontológica e criar hábitos 

sustentáveis nela e  associados a inovações odontológicas no 

dia a dia ocorrerá o uso eficiente de tempo e recursos, que 

reduz os custos de fornecimento e desperdício e, 

eventualmente, evitando a poluição. Os pacientes também se 

beneficiam pois recebem tratamento de qualidade com 

redução nos custos (DAMLE, 2016).  

A principal barreira para a implementação de uma prática 

odontológica ecologicamente correta é a consideração 

econômica. Um retorno financeiro das mudanças 

implementadas pode ser a longo prazo e os custos e despesas 

iniciais são fatores limitantes da execução de uma prática 

odontológica ecologicamente correta. No entanto, isso não 

deve impedir de adotar essas condutas, pois cada indivíduo tem 

https://link-springer-com.ez121.periodicos.capes.gov.br/article/10.1007/s10668-018-0156-5#CR17
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a responsabilidade de trabalhar em prol de um ambiente mais 

seguro e limpo para as gerações futuras (AL-QARNI et al, 

2016).  

Sabe-se que, pouco é discutido sobre o correto 

gerenciamento dos resíduos, tanto no cenário nacional como 

internacional, mostrando assim a real necessidade de 

complementação na reestruturação da proteção ambiental, 

saúde individual e coletiva. Pois mesmo estando conscientes 

dos riscos que o descarte inadequado pode acarretar para 

quem os manuseia, como também as consequências do meio 

ambiente e para a saúde pública, sendo de importância 

promover um ensino contínuo sobre a correta disposição 

desses dejetos, apontando a necessidade de equipamentos 

adequados e a monitoração dos envolvidos (GARBIN et al., 

2015). 

Faz-se necessário, portanto, alertar os profissionais da 

odontologia sobre a importância do conhecimento sobre o 

gerenciamento dos resíduos gerados durante o atendimento 

odontológico. O descarte inapropriado desse lixo é uma 

ameaça à saúde do meio ambiente e, consequentemente, das 

vidas humanas e animais que nele vivem (CAFURE; 

PATRIARCHA-GRACIOLLI, 2014). 

 

CONCLUSÕES  

 

Profissionais de saúde bucal devem reconhecer a 

importância de colaborar no interesse da sustentabilidade e 

assumir a responsabilidade de atender às demandas da 

sociedade, afim de reduzir o impacto sobre os recursos naturais 

ao mesmo tempo que promove a saúde bucal ideal para todos 

pessoas.  
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Todo os resíduos e materiais que são prejudiciais devem 

ser substituídos ou ter o seu descarte de maneira adequada 

para não causar nenhum dano ao ambiente e os indivíduos. As 

práticas de sustentabilidade sugeridas podem reduzir o custo 

per capita dos cuidados de saúde, tanto através do uso 

consciente como também por gastar menos dinheiro em 

serviços públicos, fazendo com que haja um aumento na 

liberação de recursos para atendimento ao paciente. 

Sendo assim, a odontologia verde ou odontologia 

sustentável é uma abordagem em evolução para a redução do 

impacto ambiental frente a prática odontológica. Essa nova 

forma de agir permite a diminuição de tarifas de fornecimento, 

controlando as inovações tendenciosas, e multiplica a 

produtividade pela utilização adequada do tempo, reduzindo o 

desperdício e, com isso, interceptando o risco ambiental e para 

a saúde da população. 
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RESUMO: Um dos grandes problemas que ameaçam a vida no 
planeta terra é a produção de resíduos sólidos, porque além de 
poluir o solo, a água e o ar, também atrai animais que 
transmitem doenças, provoca a diminuição dos espaços úteis, 
contaminação e entupimento de redes de águas pluviais e de 
esgoto. Com a necessidade cada vez maior da implantação de 
uma gestão consciente dos resíduos sólidos para promover o 
desenvolvimento sustentável, é preciso encontrar formas de 
fazer um correto gerenciamento dos resíduos produzidos dentro 
das unidades judiciárias. Logo, o presente estudo tem como 
objetivo apresentar uma proposta de intervenção com ênfase 
no gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos no Fórum 
Cível do município de João Pessoa. Para a elaboração da 
proposta o caminho metodológico utilizado foi o Planejamento 
Estratégico Situacional. A construção deste conteúdo partiu do 
diagnóstico situacional que pertence a primeira etapa a ser 
concluída. O plano foi realizado no primeiro trimestre de 2019 e 
baseado na experiência da autora, técnica judiciária. Diante do 
diagnóstico realizado, sugere-se três planos de ação para 
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iniciar a implantação do gerenciamento dos resíduos sólidos no 
Fórum Cível. Portanto, é notória a necessidade das diversas 
organizações trabalharem em prol da sustentabilidade 
ambiental, implementando ações imediatas que impactem nos 
hábitos da sociedade, promovendo o crescimento sustentável e 
um meio saudável para convivência de todos. 

Palavras-chave: Gerenciamento de resíduos sólidos. Coleta 

seletiva. Processo de trabalho. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Resíduos são “sobras” que passam a não ter mais 

utilidade na fonte geradora. Podem ser gasosos (emissões), 

líquidos (efluentes) e sólidos, vulgarmente chamamos de “lixo”. 

A Resolução 307 (CONAMA, 2002) classifica os resíduos em 

diferentes tipos: reaproveitáveis, recicláveis e perigosos. Os 

reaproveitáveis são os resíduos que podem ser reaproveitados 

dentro ou fora do setor que o gera. São recicláveis os resíduos 

que podem ser aproveitados para composição de outras 

matérias primas, como papeis, plásticos, madeiras, gessos, 

entre outros. E resíduos considerados perigosos são óleos, 

tintas, solventes e materiais retirados de ambientes que possam 

conter materiais perigosos. 

Um dos grandes problemas que ameaçam a vida no 

planeta terra é a produção de resíduos sólidos, porque além de 

poluir o solo, a água e o ar, também atrai animais que 

transmitem doenças, provoca a diminuição dos espaços úteis, 

contaminação e entupimento de redes de águas pluviais e de 

esgoto. Ao contrário das tribos primitivas que só produziam o 

necessário para a sua sobrevivência, vivemos numa sociedade 

que produz e acumula, em valores crescentes, resíduos sólidos 
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provenientes do consumo e da atividade humana, dentre estas 

atividades podemos citar os resíduos gerados no ambiente de 

trabalho (BRASIL , 2013).  

Segundo Jacobi e Besen (2011), “um dos maiores 

desafios com que se defronta a sociedade moderna é o 

equacionamento da geração excessiva e da disposição final 

ambientalmente segura dos resíduos sólidos.” Alves et al. 

(2010), afirma que “O conceito de sustentabilidade ou 

responsabilidade corporativa, não está vinculado apenas à 

questão ambiental, mas está relacionado em um tripé que 

engloba também os aspectos sociais e econômicos”. 

Diante disso, foi criada a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) instituída pela a Lei no 12.305/2010, inclui a 

coleta, o tratamento e a disposição adequada de todos os 

subprodutos e produtos finais do sistema econômico, tanto no 

que se refere ao resíduo convencional como ao resíduo tóxico. 

O poder público, além de gerenciar adequadamente os próprios 

resíduos gerados por suas atividades, deve disciplinar o fluxo 

dos resíduos no município. (JACOBI & BESEN, 2011) 

A gestão integrada e sustentável dos resíduos sólidos 

consiste em planejar, controlar e fiscalizar os efeitos da 

produção dos resíduos gerados nas organizações. Englobando 

desde a redução da produção de resíduos nas fontes 

geradoras, o reaproveitamento, a coleta seletiva com inclusão 

de catadores de materiais recicláveis e a reciclagem, até a 

recuperação de energia. (ADEDIPE et al., 2005). 

Em seu estudo sobre gestão sustentável nas 

organizações ALVES, et al. (2010), afirma que: 

 



PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA O GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS PRODUZIDOS NO FÓRUM CÍVEL DA CAPITAL PARAIBANA 

477 
 

A Gestão Sócio-Ambiental Estratégica 

consiste na inserção da variável sócio-

ambiental ao longo de todo o processo 

gerencial de planejar, organizar, dirigir e 

controlar, utilizando-se das funções que 

compõem esse processo gerencial, bem 

como das interações que ocorrem no 

ecossistema do mercado, visando atingir 

seus objetivos e metas da forma mais 

sustentável possível dentro de uma 

organização.  

 

Nos locais que acontecem o processo de trabalho 

(organizações) verifica-se a predominância da utilização de 

papéis e materiais descartáveis. Contudo, em nenhum 

momento, pensou-se nos resíduos gerados durante a 

fabricação destes elementos, se eles serão recicláveis ou não, 

e onde podem ser descartados. 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), o destino 

inadequado de resíduos sólidos é um dos maiores problemas 

das gestões municipais brasileiras, atualmente. De acordo com 

a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, em 2012, 37,0% 

dos resíduos coletados em área urbana foram depositados em 

aterros sanitários, 36,2% direcionados a aterros controlados, 

22,5% em lixões a céu aberto, 2,9% em compostagem, 1,0% 

passaram por coleta seletiva e 0,4% queimados em 

incineradores (IBGE, 2012).  

Isso significa que o resíduo sólido coletado pelo serviço 

de limpeza urbana municipal é descartado sem qualquer 

preparo, simplesmente, pelo fator do alto custo do tratamento 
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de resíduos pelas prefeituras (IBGE, 2012). Tal fato acarreta 

grandes problemas de saúde pública e danos ao meio ambiente 

(APETRES, 2009).  

No Brasil, os debates e os estudos a esse respeito se 

iniciaram em 2008, com a criação de uma Lei para organizar as 

responsabilidades do descarte e tratamento de lixo entre 

governo, empresas e população. Em seguida, foram surgindo 

Conferências, reuniões e debates sucessivos para a tentativa 

de resolução do problema. Tais discussões objetivam, até o 

atual cenário, minimizar os malefícios do descarte inadequado 

e utilizar o lixo como uma oportunidade de crescimento 

econômico e social do país, com melhorias ao meio ambiente 

(BRASIL, 2013). 

O Tribunal de Justiça da Paraíba, em cumprimento à 

Resolução 201 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2015), 

que visa a criação de núcleos socioambientais no âmbito do 

Judiciário, vem retomando ações voltadas para a promoção da 

sustentabilidade ambiental. Estas ações deverão ser 

retomadas para que o Poder Judiciário estadual possa atingir 

as metas de redução dos índices indicados pelo CNJ, no que 

diz respeito, por exemplo, a redução na utilização de papel, 

utilização de sistemas informatizados, promoção de uma gestão 

de resíduos, entre outros. 

A coleta seletiva é uma alternativa para a separação dos 

materiais recicláveis, incide na segregação ainda na fonte 

geradora, classificados por categoria e encaminhados às 

indústrias recicladoras de papéis, plásticos, metais e vidros. 

Esta técnica deve estar baseada na informação, na tecnologia, 

empregada na separação, coleta e reciclagem dos materiais; 

visando conscientizar e motivar o público alvo. (SCHALCH et al, 

2002). 
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Através do Decreto no 5.940/2006 foi instituída a 

separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 

entidades da administração pública federal direta e indireta, na 

fonte geradora, e a sua destinação às associações e 

cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. Em seu 

Art. 2o consta que a coleta seletiva solidária é a coleta dos 

resíduos recicláveis descartados, separados na fonte geradora 

para destinação às associações e cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis. (SILVA, 2015) 

Com a necessidade cada vez maior da implantação de 

uma gestão consciente dos resíduos sólidos para promover o 

desenvolvimento sustentável, é preciso encontrar formas de 

fazer um correto gerenciamento dos resíduos produzidos dentro 

das unidades judiciárias. O aumento do descarte indevido 

nestes ambientes é visível. Uma gestão que corrobore com uma 

educação ambiental e atitudes sustentáveis são necessárias, 

pois o aumento desenfreado do consumo de materiais em geral, 

ocasiona uma quantidade de resíduos sólidos que são 

descartados no meio ambiente, afetando assim o equilíbrio 

ecológico e gerando um alto custo à administração pública. 

Além disso, é importante os profissionais que atuam 

nestas unidades desenvolverem uma visão crítica e reflexiva 

sobre as noções de proteção ao meio ambiente, usando a 

reciclagem como uma alternativa no processo de amenizar a 

quantidade de lixo, para ajudar o planeta na sustentabilidade e 

ser capaz de suprir as necessidades de gerações futuras. 

Apesar de ser um tema já discutido na comunidade 

acadêmica, o presente instrumento servirá de aporte teórico 

para as autoridades das unidades judiciárias, servindo como 

referencial teórico para servidores, jurisdicionados e usuários 

em geral que se interessem pela pesquisa acerca tema. 
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Portanto, justifica-se este estudo pela necessidade de 

melhorar a captação, gerenciamento e aproveitamento desses 

resíduos descartados, como também, promover uma direta 

conscientização dos usuários do setor, no sentido de promover 

o desenvolvimento sustentável e diminuir o impacto ambiental 

ocasionado pelo processo de trabalho no setor público. 

Neste contexto, surge o seguinte questionamento: Qual 

a proposta de intervenção viável para implementar a melhoria 

no gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos no Fórum 

Cível do município de João Pessoa?  

Logo, o presente estudo tem o objetivo apresentar uma 

proposta de intervenção com ênfase no gerenciamento dos 

resíduos sólidos produzidos no Fórum Cível do município de 

João Pessoa. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a elaboração da proposta de intervenção com 

ênfase no gerenciamento dos resíduos sólidos, o caminho 

metodológico utilizado foi o Planejamento Estratégico 

Situacional (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). A construção 

deste conteúdo partiu do diagnóstico situacional que pertence 

a primeira etapa do processo. O plano foi realizado no primeiro 

trimestre de 2019. O presente trabalho foi baseado na 

experiência das autoras, técnica judiciária do Fórum Cível do 

município de João Pessoa e discentes de graduação e pós 

graduação, com a colaboração dos demais servidores e 

jurisdicionados, além da imersão do cotidiano vivido do cenário 

de intervenção.  

Os levantamentos foram realizados pelo método de 

estimativa rápida, respeitando-se os três princípios dessa 
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estratégia, que são eles: coletar somente os dados pertinentes 

para o trabalho, obter informações que possam refletir as 

condições da realidade local e, envolver os servidores na 

realização deste processo. Os dados foram posteriormente 

analisados e interpretados para a conclusão do diagnóstico 

situacional, dos resultados esperados e das ações estratégica. 

Para apoiar o delineamento do projeto de intervenção foi 

realizado o levantamento da literatura atual sobre o tema. As 

buscas foram realizadas na forma de revisão de literatura, nas 

bases de dados eletrônicas do Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e manuais 

do Ministério de Saúde e Meio Ambiente, utilizando as 

seguintes palavras-chave: Gerenciamento de resíduos sólidos. 

Coleta seletiva. Processo de trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

CARACTERIZAÇÃO DO FÓRUM CÍVEL DA CAPITAL DA 

PARAÍBA 

O Fórum Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto”, de 

João Pessoa, Paraíba, é o órgão do Poder Judiciário que visa 

alcançar as demandas atinentes ao atendimento das 

necessidades e interesses da administração e da população no 

tocante à prestação jurisdicional cível, num compromisso 

assumido com os Juízes e com os Servidores que integram os 

diversos setores do órgão. 

Instalado solenemente em 28 de janeiro de 2005, em 

edifício com 8 (oito)  andares, situado na avenida João 

Machado, s/n, Centro, João Pessoa-PB, em funcionamento 

efetivo desde o ano de 2006. Concentra 41 (quarenta e uma) 

unidades, sendo: 17 (dezessete) Varas Cíveis; 07 (sete) Varas 
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de Família; 06 (seis) Varas de Fazenda Pública; 02 (duas) Varas 

de Executivos Fiscais; 02 (duas) Varas Especializadas 

(Sucessões e Feitos Especiais); 03 (três) Juizados Especiais; 

02 (duas) Turmas Recursais Permanentes. Cada uma com seu 

respectivo Cartório e Gabinete do Juiz. 

Toda essa estrutura é integrada por 345 (trezentos e 

quarenta e cinco) servidores, dentre Técnicos, Analistas e 

Auxiliares Judiciários, efetivos, requisitados e comissionados, 

nas atividades meio e fim. Além de 249 (duzentos e quarenta e 

nove) Oficiais de Justiça, 45 (quarenta e cinco) Vigilantes e 22 

(vinte e dois) prestadores de serviço de manutenção e limpeza. 

 

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 Observa-se que o Fórum Cível, alvo do presente estudo, 

está inserido em um contexto de transformações pelo qual 

passa o poder judiciário. No cenário externo, se sobressai a 

figura de uma sociedade mais consciente de seu amparo legal, 

que quer ver seus processos tramitarem, com agilidade. No 

cenário interno, vive-se uma realidade onde os profissionais das 

unidades judiciárias convivem com centenas de processos 

físicos, para movimentar diariamente, manipulando desta 

forma, diversos materiais que podem ser reciclados como: 

papéis, plásticos, vidros, dentre outros.  

 Esbarra-se, porém, na conduta equivocada no tocante à 

gestão ambiental dos resíduos sólidos, com todos os materiais 

utilizados diariamente descartados de forma misturada (papel, 

plásticos, vidros, metal, matéria orgânica) em cestos de 

plásticos, sem nenhum tipo de segregação. Uma produção 

enorme de resíduos, juntos e misturados, que poderiam ser 

gerenciados e reaproveitados, com posterior destinação para a 
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reciclagem, respeitando as premissas da sustentabilidade e 

respeito ao meio ambiente.  

A referida prática é gerada por diversos fatores, dentre 

eles: despreparo dos profissionais acerca da necessidade de 

segregação dos resíduos sólidos, falta de incentivo da 

instituição em implantar uma proposta de gerenciamento destes 

resíduos de forma eficiente, insuficiência de insumos que 

possibilitem a segregação dentro dos setores (para cada 

profissional está disponibilizado um cesto para descarte dos 

diversos resíduos).  

A segregação dos resíduos na fonte geradora é uma 

chave para a coleta seletiva, pois evita a perda de qualidade 

dos recicláveis e melhora as condições de trabalho dos 

catadores, viabilizando as etapas seguintes da reciclagem. É 

também a etapa que exige a adesão da população, que tem de 

mudar seus hábitos no momento do descarte do lixo 

(WALDMAN, 2010). 

Nos países desenvolvidos, a população separa os 

recicláveis em 4 ou 5 categorias – vidro, papel, plástico, metal 

e orgânicos, em recipientes de cores diferentes – método que 

não tem se justificado no Brasil. Além de onerar os programas, 

dificulta a adesão da população, sem benefícios reais à 

praticidade da coleta (BRASIL 2013).  

Os programas que incluem a compostagem da parcela 

orgânica dos resíduos têm adotado, com sucesso, a separação 

em três categorias: orgânicos: restos de comida e folhas; 

recicláveis: papel, plástico, metal, vidro, borracha, todos secos 

e limpos; e rejeito, que compreende o que não pode ser 

processado e vai para destinação final: papel higiênico, 

absorventes, trapos, plásticos sujos de gordura, entre outros. 

Onde não há compostagem da parte orgânica, a separação em 
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dois tipos é o suficiente: secos e úmidos, ou orgânicos e 

inorgânicos. Uma parte vai para a reciclagem e a outra para a 

destinação final. Pilhas, baterias, lâmpadas e outros resíduos 

com características específicas, podem ser entregues pela 

população em Ecopontos ou PEVs – Postos de Entrega 

Voluntária (WALDMAN, 2010). 

De acordo com Gonçalves (2003, p.49-50), o sucesso de 

um programa de coleta seletiva, visando à reciclagem, depende 

do envolvimento e consciência da população, através de um 

bom programa de implantação de gerenciamento, comunicação 

e educação ambiental; uma boa logística de coleta; e um bom 

sistema de escoamento dos materiais. 

Algumas iniciativas da população, para separação de 

resíduos sólidos nos setores de trabalho, acabam se 

descontinuando, pela falta de um programa de coleta seletiva 

continuado, o que pode gerar a crença de que tais ações não 

tenham utilidade prática para a construção da cidadania. No 

entanto, um esforço conjunto dos órgãos de pesquisa, de 

organizações populares e do governo, pode gerar soluções que 

viabilizem a implantação da coleta seletiva em todos os 

municípios, respeitando suas características específicas. 

Algumas destas soluções podem surgir de mudanças que 

começam em pequenas localidades ou pequenos setores, 

tomando proporções maiores posteriormente, pela mudança de 

prática no cotidiano do processo de trabalho, que desta forma 

se tornarão hábitos e rotina. 

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO   

 Diante do diagnóstico realizado, sugere-se três planos de 

ação para iniciar a implantação do gerenciamento dos resíduos 

sólidos no Fórum Cível. O primeiro plano (Quadro 1) prevê a 
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educação permanente dos profissionais que atuam no cenário 

do estudo, no tocante à problemática. O segundo plano (Quadro 

2) disponibilizar locais específicos para descarte e separação 

dos resíduos dentro dos setores. E, por último (Quadro 3), 

destaca-se por trazer alternativas implementadas pela gestão 

local para incentivar os servidores a realizar a coleta seletiva no 

cotidiano de trabalho e criar parcerias com organizações sociais 

para receber os resíduos que possam ser reciclados.  

 

Quadro 1. Plano de educação permanente. 
Primeiro Plano de Ação 

 

Linha 
estratégica:  

Recursos Humanos 

Objetivo: Implementar cursos destinados à educação permanente dos 
servidores do Fórum Cível no tocante ao gerenciamento dos 
resíduos sólidos. 

Resultados 
Esperados: 

Os servidores terão embasamento teórico quanto à 
importância da gestão ambiental e sustentabilidade, práticas 
de gerenciamento de resíduos, consciência coletiva de 
preservação do meio ambiente. 

Ações Atores 
envolvidos 

Prazos  Recursos Mecanismos de 
Monitoramento 

- Realizar um 
levantamento do 
número de 
servidores por 
setores (varas) e 
planejar as datas 
dos cursos, 
quantidade de 
participantes, 
local a ser 
realizado os 
encontros e 
temas que serão 
abordados.  
- Instituir cursos 
quinzenais para 
todos os 
servidores no 
tocante à 

- Gestão 
local  
- Juízes 
responsáveis 
por cada 
vara 
- Servidores 
- Empresa 
responsável 
pela 
impressão e 
produção de 
materiais 
didáticos.  

3 (três 
meses) 

- Quadro 
- Lápis 
- Notebook 
- Datashow 
- Cadernos 
- Livros 
-Materiais 
didáticos 

- No final de cada 
curso realizar uma 
avaliação 
somática e didática 
para avaliar o grau 
de aprendizagem 
dos servidores no 
âmbito da 
temática.  
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legislação 
ambiental, 
gerenciamento 
de resíduos e 
importância da 
sustentabilidade 
como 
responsabilidade 
social. 
- Construir 
material didático 
para ser utilizado 
durante os 
encontros.   
- Debater e 
manter diálogo 
com os 
servidores, 
abrindo espaços 
nos encontros 
para cada um 
expor a 
realidade no 
cotidiano de 
trabalho quanto 
à utilização de 
materiais e 
destinação dos 
resíduos sólidos. 
- Elaborar uma 
cartilha digital 
com tópicos 
importantes no 
tocante ao 
gerenciamento 
de resíduos e 
preocupação 
ambiental para 
ser distribuída a 
todos os 
servidores via 
eletrônica. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 2. Disponibilização de locais específicos para descarte 

e separação dos resíduos dentro dos setores. 
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Segundo Plano de Ação 
 

Linha estratégica:  Infraestrutura 

Objetivo: Disponibilizar locais específicos para descarte e 
separação dos resíduos dentro dos setores. 

Resultados 
Esperados: 

Os resíduos sólidos serão separados (na fonte geradora) 
em dois recipientes: um armazena resíduos secos e outro 
acondiciona resíduos molhados ou orgânicos. 

Ações Atores 
envolvidos 

Prazos  Recursos Mecanismos de 
Monitoramento 

- Orientar os 
servidores quanto à 
nova sistemática de 
segregação dos 
resíduos produzidos 
nos setores. 
- Disponibilizar para 
cada servidor um 
cesto que será 
(exclusivamente) 
para descarte de 
resíduos secos, de 
material 
biodegradável. 
- Disponibilizar para 
cada setor, no 
mínimo, dois cestos 
maiores para 
descarte de 
resíduos úmidos ou 
molhados, de 
material 
biodegradável.  
- Orientar os 
profissionais 
responsáveis pela 
limpeza do Fórum, 
quanto à 
segregação ocorrida 
na fonte geradora e 
que ocorra a 
continuidade da 
separação dos 
resíduos em secos e 
úmidos/orgânicos.  
- Na destinação 
final, todos os 

- Servidores 
- Empresa 
terceirizada 
responsável 
pela 
manutenção 
e limpeza.  

- 2 
(dois) 
meses 

- Cestos 
especiais 
para 
descarte de 
resíduos, 
separados e 
identificados 
em SECOS 
E ÚMIDOS. 

- A empresa 
responsável 
pela limpeza 
realizará o 
monitoramento 
de cada setor, 
com o intuito de 
identificar se os 
resíduos estão 
realmente 
sendo 
separados na 
fonte geradora.  
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resíduos deverão 
estar separados e 
especificados 
conforme 
determinado 
anteriormente.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Quadro 3. Alternativas implementadas pela gestão local para 

incentivar os servidores a realizar a coleta seletiva.  
Terceiro Plano de Ação 

 

Linha estratégica:  Gestão Local do Fórum Cível 

Objetivo: Construir alternativas para incentivar os servidores a realizar 
a coleta seletiva no cotidiano de trabalho e criar parcerias 
com organizações externas para receber os resíduos que 
possam ser reciclados. 

Resultados 
Esperados: 

Instituir o Selo do Setor Ecológico, com rotulagem para o 
setor e seus servidores com consciência ecológica e 
ambiental como forma de premiação e incentivo.  
Semanalmente, serão recolhidos os resíduos secos para 
serem enviados aos locais específicos para reciclagem. 

Ações Atores 
envolvidos 

Prazos  Recursos Mecanismos 
de 
Monitoramento 

- Premiar, 
mensalmente, o 
setor que estiver 
cumprindo, de 
forma efetiva, as 
premissas 
propostas na 
segregação dos 
resíduos sólidos, 
com o Selo de 
Setor 
Ecologicamente 
Correto. 
- Expor do hall de 
entrada do Fórum 
Cível um Banner 
contendo a 
identificação do 
setor e seus 

- Gestão local 
- Juízes 
responsáveis 
pelos setores. 
- Servidores 
- Empresa 
responsável 
pela 
impressão e 
produção de 
banner. 
- Setor de 
Tecnologia da 
Informação. 
- Empresa 
responsável 
pela limpeza. 
- EMLUR 
 

4 
(quatro) 
meses 

- Banner 
- Recursos 
audiovisuais 
implantados 
no sistema de 
computadores 
interno do 
fórum. 
- Ofício para 
criação da 
parceria com a 
EMLUR. 
 
 
 

- Livro de ata 
contendo 
assinatura dos 
servidores 
setores 
premiados. 
- 
Monitoramento 
quanto ao grau 
de satisfação 
dos servidores 
frente a 
proposta. 
- Avaliar 
mensalmente a 
quantidade de 
resíduos que o 
serão enviados 
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servidores que 
foram premiados 
naquele mês com 
o Selo do Setor 
Ecologicamente 
Correto. 
- Criar no sistema 
integrado de 
informática links, 
que todos os 
servidores 
receberão on line, 
na barra de 
ferramentas dos 
seus 
computadores, 
lembretes quanto 
à importância da 
gestão ambiental, 
segregação de 
resíduos e 
informações 
sobre a 
premiação do 
Selo de Setor 
Ecologicamente 
Correto. 
- Realizar 
parceria com a 
Autarquia 
Especial 
Municipal de 
Limpeza Urbana 
(EMLUR) para 
que os resíduos 
secos sejam 
recolhidos pelo 
carro ecológico, 
semanalmente.  
- O referido carro 
ecológico será 
responsável pelo 
envio dos 
resíduos secos 
para o local 
específico 

ao carro 
ecológico. 
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responsável pela 
reciclagem.  
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

CONCLUSÕES  

 

A coleta seletiva mostrou-se uma alternativa viável para 

a problemática dos resíduos sólidos, possibilitando melhor 

reaproveitamento do papel, vidro, metal, plástico e matéria 

orgânica. Somente com a criação de novos hábitos pode-se 

contribuir para a construção de uma sociedade mais 

consciente, mais civilizada, mais atenta, mais comprometida e 

mais limpa. 

Portanto, é notória a necessidade das diversas 

organizações trabalharem em prol da sustentabilidade 

ambiental, implementando ações imediatas que impactem nos 

hábitos da sociedade, promovendo o crescimento sustentável e 

um meio saudável para convivência de todos. 

Como servidora e principalmente cidadã, a implantação 

desse trabalho possibilitou a ampliação de práticas ecológicas 

e sustentáveis, que muitas vezes era reprimida, implementada 

de forma isolada, sem efeitos ou impactos importantes. A 

proposta aqui apresentada, perpassa o nível individual e atinge 

a prática coletiva no cotidiano de trabalho, onde todos devem 

estar comprometidos no alcance dos objetivos funcionais e no 

interesse da coletividade, de forma sustentável e contribuindo 

efetivamente com a preservação do meio ambiente. 

A responsabilidade em proteger o meio ambiente é tarefa 

de todos, independentemente de idade ou profissão. Contribuir 

com práticas sustentáveis é fundamental para que as próximas 
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gerações possam usufruir de tudo o que nosso planeta oferece, 

tendo acesso a um ar puro, água limpa e à variedade de 

espécies que aqui vivem. Para proteger o meio ambiente, não 

é necessário gastar dinheiro ou participar de alguma 

organização que luta pelo planeta, basta querer e fazer sua 

parte. 

Por fim, diversas atitudes podem ser realizadas para a 

preservação do planeta e bem estar da sociedade, dentre elas: 

não desperdiçar água; economizar energia; consumir de forma 

consciente; não jogar lixo nas ruas; reaproveitar; evitar o uso de 

produtos descartáveis e sacolas plásticas. Separar o lixo 

orgânico do reciclável é essencial para garantir a destinação 

correta de cada produto, reciclar um produto é muito melhor 

para o meio ambiente que fabricar outro, uma vez que 

economizamos recursos naturais e diminuímos os resíduos 

sólidos do planeta. O importante é espalhar o conhecimento 

sobre como cuidar da natureza ajudando a formar cidadãos 

mais preocupados, conscientes e comprometidos com o meio 

ambiente.  
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RESUMO: O Nordeste concentra cerca de 40% dos EES no 
Brasil, destacando-se os de caráter rural, como as associações 
de agricultura familiar. Em meio a tais, encontra-se a cozinha 
comunitária Mendonças do Amarelão, empreendimento 
localizado numa comunidade indígena no Rio Grande do Norte. 
Com isso, questiona-se quais (e se) os atributos de Economia 
Solidária estão presentes nas relações de trabalho da cozinha 
da Associação. Tem-se, portanto, como objetivos desse estudo: 
caracterizar o trabalho realizado na cozinha da associação; 
identificar quais atributos de Economia Solidária estão presentes 
na cozinha; evidenciar conquistas e desafios no trabalho 
associativo da cozinha; analisar se há alguma reconfiguração 
nos atributos da Economia Solidária, em virtude das tradições 
indígenas. A pesquisa justifica-se devido à escassez de estudos 
encontrados sobre economia solidária em comunidades 
indígenas e pela realização de trabalho de extensão universitária 
na localidade, com interesse de apoio recíproco entre academia 
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e comunidade. A coleta de dados realizou-se mediante técnica 
da pesquisa-ação, com registro em diário de campo, após o a 
atividade de extensão na comunidade. Todos os preceitos éticos 
foram cumpridos, inclusive os particulares para estudos em 
comunidade indígena. Os atributos identificados na cozinha, são 
elementos importantes à afirmação do grupo como EES. Frente 
às dificuldades apontadas, as mulheres têm conseguido 
desenvolver um trabalho de autogestão solidário, cooperativo e 
economicamente viável, demonstrando potencialidades e 
possibilidades de melhoria.  
Palavras-chave: Economia Solidária. Comunidade Indígena. 

Produção de Alimentos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O movimento associativo teve grande crescimento na 

década de 1980, fazendo com que o número de estudos na área 

fosse ampliado. Na década seguinte, igualmente, ganharam 

espaço as discussões acerca das Organizações Não-

Governamentais (ONG) e da Economia Solidária, dando 

destaque aos empreendimentos econômico-solidários como 

uma forma alternativa ao modelo capitalista.  

Nesse período, no Brasil, o número de desempregados 

era elevado e, para Silva (2017), a economia solidária era tida 

como uma estratégia de enfrentamento ao desemprego em 

áreas urbanas, como em empresas autogestionárias em 

processo de falência. Já em áreas rurais, destacaram-se as 

iniciativas no âmbito da produção alternativa e sustentável como 

a agroecologia e a agricultura familiar, e os movimentos de 

segurança alimentar e nutricional, e de povos e comunidades 

tradicionais. 
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A região Nordeste concentra cerca de 40% dos 

empreendimentos de economia solidária no Brasil, destacando-

se os empreendimentos de caráter rural, especificamente as 

associações de agricultura familiar, conforme dados do boletim 

Acontece Senaes (BRASIL, 2013). Em meio à essas 

associações pesquisadas encontra-se a Associação 

Comunitária do Amarelão, empreendimento localizado numa 

comunidade indígena do Rio Grande do Norte. Por se tratar de 

um espaço indígena, as relações socioeconômicas e políticas do 

grupo podem ser influenciadas pelo contexto das tradições locais 

e reconfigurar os atributos característicos de empreendimentos 

econômico-solidários.  

Para este estudo, a análise se dará somente na atividade 

realizada na cozinha da associação, a fim de entender que 

relações estão postas no ambiente de trabalho. Dessa forma, o 

presente estudo tem como problema de pesquisa quais (e se) os 

atributos de Economia Solidária estão presentes nas relações de 

trabalho da cozinha da associação comunitária Mendonças do 

Amarelão? 

A fim de responder o problema de pesquisa, os autores 

delimitaram como objetivo geral do estudo analisar quais 

atributos de Economia Solidária estão presentes nas relações de 

trabalho da cozinha da Associação Comunitária do Amarelão. Do 

objetivo geral, tem-se os seguintes objetivos específicos: a) 

caracterizar o trabalho realizado na cozinha da associação; b) 

identificar quais atributos de Economia Solidária estão presentes 

no trabalho associativo da cozinha; c) evidenciar conquistas e 

desafios no trabalho associativo da cozinha; d) analisar se há 

alguma reconfiguração nos atributos da Economia Solidária, em 

virtude das tradições indígenas. 
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A realização do trabalho justifica-se em virtude de três 

aspectos: acadêmico, social e pessoal. São escassos os estudos 

encontrados em periódicos científicos e na academia sobre 

economia solidária em comunidades indígenas. Em breve busca 

realizada, foi visto que a maioria dos estudos realizados são na 

região Norte, em território amazônico, contexto diferente das 

comunidades indígenas do Nordeste.  

Acerca do impacto social, a sistematização das 

informações deste estudo permitirá melhor compreensão do 

trabalho realizado na cozinha da associação, oferecendo mais 

elementos para a melhoria das atividades, tanto no âmbito da 

produção, quanto no processo de gestão do espaço. Por fim, 

outro elemento que justifica a relevância do trabalho é o 

desenvolvimento do projeto de extensão Sistemas 

Agroalimentares sustentáveis e mulheres rurais: um enfoque 

sobre a gestão de circuitos curtos de comercialização em 

comunidades indígenas no RN, vinculado ao Departamento de 

Ciências Administrativas e Departamento de Nutrição da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), junto à 

OASIS, PET- Zootecnia, Projeto SISAN-Universidades e Serviço 

de Assistência Rural e Urbano (SAR).  

O projeto tem como objetivo fortalecer o uso da cozinha 

comunitária no aproveitamento da produção para consumo da 

comunidade e geração de renda. Como os autores do estudo 

atuam nas atividades do projeto em questão, é de interesse 

comum elaborar pesquisas a partir da sistematização dos dados 

coletados.  

  



ATRIBUTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO TRABALHO ASSOCIATIVO EM 

COMUNIDADE INDÍGENA SOB A PERSPECTIVA DA PRODUÇÃO DE 

ALIMENTOS 

498 
 

 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

O surgimento da economia solidária relaciona-se ao 

movimento cooperativista que, por meio das ideias e ações de 

Robert Owen, criaram bases de proteção ao trabalhador e um 

novo modelo organizacional, baseado em relações de trabalho 

mais horizontais, humanas, produtivas e autogestionárias 

(SINGER, 2002). Foi na cooperativa de Rochdale que os 

princípios do cooperativismo foram criados, passando por 

adequações ao longo dos anos.  

Tal processo resultou nos princípios cooperativistas de 

Manchester, em 1995, sintetizados na adesão livre e voluntária 

de seus participantes, controle democrático dos sócios, 

participação econômica, autonomia e independência, educação, 

formação e informação, intercooperação e preocupação com a 

comunidade (CANÇADO; GONTIJO, 2004). Esses aspectos 

organizacionais foram assimilados às práticas das cooperativas 

e, posteriormente, aos empreendimentos econômico-solidários 

(EES), que passaram a incorporá-los em suas rotinas de trabalho 

e tomada de decisão. 

Silva (2017) complementa que esses empreendimentos 

têm orientação para valores não mercantis, como cooperação e 

democracia, ainda que se caracterizem como iniciativas 

econômicas. Esses princípios e valores norteiam as relações 

interpessoais e dão caráter particular à tal tipo de 

empreendimento, principalmente ao notar que a presença de 

interações sociais que vinculam a solidariedade, democracia e 

emancipação social, além de comportar variados aspectos de 

organizações econômicas, assumem a livre associação do 
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trabalho, os princípios de autogestão, cooperação, eficiência e 

viabilidade (SIMON; BOEIRA, 2017). 

Entretanto, Andion (2005) alerta que organizações do 

campo da economia solidária comumente estabelecem relações 

com o Estado e com o mercado, onde nem sempre vigora a 

racionalidade substantiva. A presença de outra racionalidade 

nessas relações faz com que os valores originais aos EES se 

confrontem, misturem e interpenetrem, aproximando-os de outra 

lógica, mais instrumental. 

Ainda que as organizações da economia solidária 

tenham princípios e valores similares, elas possuem diferenças 

significativas quanto à tipologia de sua atividade econômica. 

Com base no mapeamento realizado pela Secretaria Nacional de 

Economia Solidária (SENAES) no ano de 2007, Culti (2014) 

identificou a existência de grupos informais, associações, 

cooperativas e empresas autogestionárias ligadas à atividade 

agropecuária, extrativista, de pesca, produção manufaturada 

industrial e artesanal, além de atividades de serviços e comércio. 

Cerca de metade (48%) destes, atuam em área rural, 

principalmente quando assumimos como recorte de análise a 

região Nordeste.  

Dados do boletim Acontece Senaes (2013), mostram 

que 56,2% dos EES trabalham com produção ou produção e 

comercialização. Em suas relações econômicas, os EES no 

Brasil realizam atividades no âmbito da produção de bens e 

serviços, crédito e finanças solidárias, comércio e consumo 

solidário. Para Culti (2014), destacam-se quatro características 

essenciais aos empreendimentos, a saber: cooperação, 

autogestão, solidariedade e viabilidade econômica. 

Na cooperação há interesses e objetivos 
comuns, união dos esforços e capacidades, 
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propriedade coletiva de bens, partilha dos 
resultados de forma equitativa e 
responsabilidade solidária diante das 
dificuldades. Na autogestão estão presentes 
as práticas participativas de autogestão dos 
processos de trabalho, das definições 
estratégicas e cotidianas dos 
empreendimentos, da direção e coordenação 
das ações nos seus diversos graus de 
interesses. A solidariedade envolve a 
preocupação permanente com a justa 
distribuição dos resultados e a melhoria das 
condições de vida dos participantes, 
comprometimento com o meio ambiente 
sustentável, com a comunidade, com 
movimentos emancipatórios e com o bem-
estar de trabalhadores(as) e 
consumidores(as). Na viabilidade 
econômica vê-se a agregação de esforços, 
recursos e conhecimentos para viabilizar as 
iniciativas coletivas de produção, 
comercialização, crédito e consumo (CULTI, 
2014, p. 8, grifo nosso). 

Os atributos importante caracterizam os EES, 

independente de sua atividade econômica principal. Dessa 

forma, eles serão utilizados como base teórica para análise das 

características e relações econômico-solidárias da cozinha da 

Associação Comunitária do Amarelão. O estudo irá ater-se, à 

compreensão dos atributos presentes no trabalho da cozinha da 

associação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo em questão, quanto aos seus objetivos, 

categoriza-se como exploratório e descritivo, de abordagem 
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qualitativa, por buscar maior familiaridade de determinado 

fenômeno por meio da compreensão do contexto do problema 

(FERREIRA et al, 2012). Neste sentido, os autores buscaram 

melhor compreensão da cultura e das relações sociais e de 

trabalho existentes em uma comunidade indígena, contexto 

particular que condiciona as atividades desenvolvidas em um 

empreendimento econômico-solidário. A pesquisa caracteriza-

se, ainda, como pesquisa-ação:  

é um tipo de pesquisa social que é concebida 
e realizada em estreita associação com uma 
ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação da 
realidade a ser investigada estão envolvidos 
de modo cooperativo e participativo 
(THIOLLENT, 1985, p.14). 

Esse tipo de pesquisa torna-se adequada ao presente 

estudo, uma vez que ele se origina de ação de um projeto de 

extensão ao qual os autores estão vinculados. Dessa forma, 

igualmente é oportuno destacar que a coleta de dados foi 

realizada por meio do método de observação participante. Para 

Gil (2006), a observação participante permite o acesso rápido à 

dados e informações de comunidades ou grupos, captando a 

relação comportamento-fala dos observados. O foco da 

observação foi o grupo que trabalha na cozinha da associação, 

composto por 6 mulheres indígenas, moradoras da comunidade, 

vinculadas à associação e utilizam o espaço da cozinha para 

produzir alimentos.  

A coleta de dados foi realizada mediante anotações dos 

pesquisadores, redigidas sempre após o término da atividade de 

extensão na comunidade em diário de campo. Foram realizadas 

seis visitas ao grupo, ao longo de três meses, no intuito de 
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desenvolver ações do projeto de extensão. A análise dos dados 

foi realizada por meio da categorização, alocando as 

informações coletadas nos atributos de empreendimentos 

econômico-solidários, preconizados por Culti (2014): 

cooperação, autogestão, solidariedade e viabilidade econômica. 

A partir da análise das anotações realizadas pelos 

pesquisadores, as informações foram utilizadas para evidenciar 

a presença de fatores que atenuam, ou não, os atributos de 

economia solidária na cozinha da associação. 

Todas as questões éticas relativas à pesquisa com povos 

indígenas (FAO, 2010) foram respeitadas e a pesquisa-ação só 

foi iniciada após a anuência da liderança indígena, 

reconhecimento e aceitação do grupo de pesquisadores na 

comunidade. A pesquisa foi apreciada pelo Comitê de ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, sob o CAAE 

09097919.3.0000.5292, e aprovada sob parecer nº 3.455.453. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A comunidade indígena dos Mendonça do Amarelão está 

localizada na área rural do município de João Câmara/RN e 

possui cerca de 2000 habitantes, com pouco mais de 1000 

indivíduos autodeclarados indígenas, segundo dados do 

Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CALAZANS et al., 2017). Seu território compreende uma faixa 

de cinco mil hectares de terra seca e pouco fértil, como ilustrado 

na Figura 1.  
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Figura 1. Mapa do Amarelão 

 
Fonte: Guerra (2003). 

 

É importante ressaltar que o território é local onde se 

desenvolvem todas relações desde as econômicas e políticas 

àquelas culturais e sociais, sendo relevante instrumento de 

planejamentos de gestão e desenvolvimento para a 

comunidade (DIAS, 2017). 

O nome da comunidade advém do sobrenome Mendonça, 

que remete aos primeiros que ali chegaram, e o termo Amarelão, 

que possui três origens contadas pelos locais. Relativo à 

economia da região, a principal atividade produtiva baseava-se 

no plantio e coleta de algodão, reflexo da produção do estado na 

primeira metade do século XX. Após a queda na produção de 

algodão, os Mendonça tiveram que buscar novas alternativas de 
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geração de renda e iniciaram a produção de castanha de caju 

em suas fazendas, por volta das décadas de 1970 e 1980.  

Para Guerra (2007, p. 81), “a castanha tem uma longa 

história no Amarelão, embora trágica. Isto porque, atrelado ao 

labor exaustivo, está um grave problema social, gerado pela falta 

de opção das famílias [...] o trabalho infantil e do jovem em idade 

escolar”. Atualmente, a castanha continua sendo o principal 

produto da comunidade, gerando renda às famílias que a 

produzem. Todavia, o valor do produto comercializado é 

considerado baixo, já que maior parte das vendas é realizada 

para atravessadores que não pagam um preço justo pela 

castanha. Há outras produções familiares como hortaliças, leite 

bovino e ovos de galinha, mas que não possuem o mesmo 

retorno econômico como a castanha. 

Sobre os equipamentos públicos, a comunidade possui 

uma unidade de saúde, que realiza atendimentos básicos aos 

moradores, e uma escola de nível fundamental e médio, recém-

construída, mas que até março de 2019 ainda não estava em 

funcionamento. Além desses, há a Associação Comunitária 

Mendonças do Amarelão, importante espaço de debate entre os 

moradores da comunidade. 

A associação tem sede própria e situa-se próxima à 

escola. Sua presidente é uma mulher, liderança do território, e 

que conta com sua filha na vice-presidência. Elas atuam em 

movimentos indígenas há bastante tempo, dialogando com 

outras lideranças possibilidades de melhoria para o povo 

indígena do Rio Grande do Norte. Regularmente são realizadas 

reuniões na associação e nos momentos em que os 

pesquisadores estiveram presentes, percebeu-se que as 

mulheres eram maioria, tanto em número quanto em participação 
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efetiva, seguindo o exemplo da liderança feminina da 

comunidade. 

Alguns estudos, como o de Freire (2018), já destacam o 

protagonismo das mulheres em atividades na comunidade, 

contribuindo com cultivo de hortaliças, criação de animais e 

gestão da água, destacando potencialidades de cozinhas 

comunitárias para a produção artesanal e agregação de valor. 

Além da atuação sociopolítica, a associação também possui uma 

cozinha, a qual é utilizada para produção de alimentos pelas 

associadas. No espaço trabalham seis mulheres, incluindo a 

presidente da associação (liderança indígena), e elas elaboram 

diversos produtos artesanais alimentícios, como apresentado no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1. Alimentos produzidos na cozinha da associação 

BOLO 

Ovos 

DOCE 

Cocada com 
castanha 

Moça Biscoito de 
castanha 

Milho verde Brigadeiro de 
castanha 

Coco Mousse de frutas 
com castanha 

Macaxeira 

SALGADO 

Coxinha 

Laranja Pastel 

Castanha Risole 

Chocolate Enroladinho de 
salsicha 

Preto Salgadinho de 
queijo 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Todos esses alimentos são produzidos diariamente e tem 

como consumidores as próprias pessoas da comunidade, bem 

como clientes do centro do município, em João Câmara/RN. 

Como a castanha de caju é a principal fonte de renda da 

comunidade, está presente em quase todas as preparações de 

doce do grupo, sendo o principal produto que remete à 

identidade cultural da comunidade, o bolo de castanha.  

Além dos alimentos expostos no quadro, a depender da 

demanda, a cozinha igualmente trabalha com a produção de 

refeições do tipo café-da-manhã, almoço e jantar. Tal produção 

depende da demanda, como informado, já que não há consumo 

perene na comunidade, o que inviabiliza economicamente a 

produção desses tipos de preparações. Um exemplo observado 

desse tipo de demanda ocorreu no período de construção da 

escola da comunidade, quando os trabalhadores da obra se 

alimentavam na cozinha da associação. 

Sobre a dinâmica de trabalho, as seis mulheres indígenas 

que trabalham na cozinha dividem-se na produção dos 

alimentos, alternando os períodos de produção e as atividades 

que cada uma desempenha. Nesse aspecto, percebeu-se a 

presença do atributo autogestão. Ainda que a presidente da 

associação tenha, em sua fala, relativo poder de decisão, ficou 

claro que as decisões estratégicas e cotidianas são tomadas de 

forma participativa, considerando a percepção de todas as 

mulheres.  

Conforme aponta Cançado (2004, p. 51), “a autogestão é 

um modo de organização do trabalho, onde não há separação 

entre concepção e execução do trabalho e os meios de produção 

são coletivos”, e é a partir desse entendimento que os autores 

observaram o uso da cozinha de forma coletiva pelas mulheres, 
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seja em decisões cotidianas sobre a escala de produção, 

manutenção dos equipamentos ou compra de insumos, até 

decisões estratégicas sobre desenvolvimento de novos 

produtos.  

Ao relatar o período em que houve elevação do trabalho 

mediante o aumento da produção dos alimentos para os 

trabalhadores da obra da escola, as mulheres expuseram uma 

situação de ajuda mútua. Ainda que o trabalho na cozinha seja 

diário, elas têm obrigações domésticas com o lar e devem 

adequar-se a essa dupla jornada de trabalho. Desse modo, elas 

definiram jornadas de trabalho baseadas na situação particular 

de cada uma, levando a uma compreensão de cooperação. A 

ajuda mútua, nesse caso, caracteriza a existência de relações 

cooperativas, uma vez que o trabalho na cozinha não se 

sobrepõe ao contexto de cada trabalhadora.  

Neste contexto, enfatiza-se ainda que a Economia 

Solidária simboliza práticas instituídas em relações de 

cooperação solidária, motivadas por princípios culturais que 

colocam o ser humano como sujeito e intuito de atividade 

econômica no lugar da aglomeração privada de riqueza   de 

maneira em geral, além de capital em particular (MATTOS; 

POZZOBON, 2019).  

Percebeu-se ainda que os resultados econômicos da 

cozinha são compartilhados de forma equitativa entre as 

mulheres, por meio de parâmetros que elas mesmas definem de 

forma coletiva. Tal entendimento de cooperação feita pelas 

associadas está alinhado ao que preconiza Culti (2014) em seu 

estudo, ao tratar a cooperação como uma responsabilidade 

solidária diante das dificuldades.  
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Se alinha também a estudos mais recentes onde se 

destaca a necessidade de prevalecer a soberania de povos e 

comunidades locais sobre seus meios e modos de vida 

contrapondo a crescente padronização dos estilos de produção 

e de consumo alimentar “propostas” pelo agronegócio em nome 

de resultados financeiros positivos (GUPTA; HAIDER; 

ÖSTERBLOM, 2019). 

Como dito anteriormente, as mulheres devem adequar-se 

a uma dupla jornada de trabalho, realizada na cozinha da 

associação e no seu lar. Para elas, os rendimentos obtidos 

através da associação são fonte de renda complementar, mas 

não menos importante que a renda familiar de seus parceiros. 

Não foi possível identificar o valor real ganho a partir do trabalho 

na cozinha, nem se as mulheres possuem ferramentas de 

controle financeiro, estimando com exatidão seus custos e 

sobras geradas pela venda de produtos. Contudo, observa-se 

que a renda gerada na cozinha tem valor significativo para elas. 

O dinheiro ganho complementa a renda familiar, ao passo que 

garante certa autonomia e empoderamento das mulheres, no 

que tange a possibilidade de decidir sobre o orçamento familiar.  

Além das vendas comuns, há na comunidade uma feira 

que acontece todas as sextas-feiras da semana. Tal, foi 

apontada como um dos mais importantes espaços de 

comercialização do município de João Câmara, chegando a 

competir em tamanho e volume de produtos comercializados 

com a feira do centro da cidade. Nela, as mulheres conseguem 

vender seus alimentos aos produtores e compradores que 

transitam no local, ampliando a sobra gerada pela associação.  

Outra possibilidade de ampliação das vendas da cozinha 

é o mercado institucional, representado, aqui, pelo poder público 
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de João Câmara. A cozinha, por meio da associação 

comunitária, pode comercializar seus alimentos para a prefeitura 

por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Entretanto, deve-se adequar-se à legislação que rege a 

produção de alimentos e aos ritos burocráticos de uma chamada 

pública. As possiblidades vislumbradas pelo grupo de mulheres 

viabilizam circuitos curtos de produção, que segundo Darolt et al. 

(2016) podem estimular a prática de hábitos alimentares 

saudáveis e incentivo à educação para o gosto, o que pode 

favorecer a alimentação escolar. 

Mesmo que não haja controle financeiro adequado e que 

o valor ganho não garanta um salário mínimo para as 

associadas, vê-se a “agregação de esforços, recursos e 

conhecimentos para viabilizar as iniciativas coletivas de 

produção” (CULTI, 2014, p. 8), o que garante, minimamente, a 

viabilidade econômica da cozinha da associação, não somente 

em aspectos monetários, mas na dinamização da economia da 

comunidade, fragilizada pela dependência da cultura da 

castanha de caju. 

Essa preocupação com a comunidade evidencia um outro 

atributo da economia solidária, a solidariedade. Os relatos dos 

atributos anteriores demonstram elementos apontados por Culti 

(2014) como a distribuição justa dos resultados, sejam sobras ou 

perdas, e o bem-estar das trabalhadoras. Não obstante, há, 

igualmente, comprometimento com o meio ambiente, uma vez 

que as associadas planejam, em parceria com a equipe do 

projeto que desenvolve ações na comunidade, desenvolver 

sistema de reaproveitamento da água da cozinha e das chuvas, 

que poderá ser utilizada em quintais produtivos das famílias 

beneficiadas. Essa ação é importante, se considerarmos a 
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escassez de água na região do semiárido. Estudos já verificaram 

a relação direta da escassez desse recurso com o consumo per 

capita de alimentos, afetando sua Segurança Alimentar 

(HADUSSH, 2018). 

Outra questão pulsante ao tratar da solidariedade é o 

entendimento das mulheres sobre a importância da cozinha, não 

só para a melhoria das condições de vida delas, mas de toda a 

comunidade. As atividades econômicas desenvolvidas 

beneficiam todos que produzem, uma vez que os insumos 

utilizados na produção advêm dos mercados locais e dos 

próprios produtores do Amarelão, fazendo com que as relações 

econômicas se fortaleçam.  

Os atributos de economia solidária identificados na 

cozinha da Associação Comunitária em tela, são elementos 

importantes para a afirmação do grupo como empreendimento 

econômico-solidário. Assim, de acordo com o estudo de Gaiger, 

Ferrarini e Veronese (2017), relata que a atividade econômica 

deve atingir primordialmente a geração de bens, a 

comercialização e a prestação de serviços pelos filiados, além 

de formas de suporte à sua realização individual ou familiar, 

tanto quanto o abastecimento de materiais e equipamentos ou 

a oferta de crédito. Então, frente às dificuldades apontadas ao 

longo do trabalho, as mulheres têm conseguido desenvolver um 

trabalho solidário e economicamente viável, demonstrando 

potencialidades e possibilidades de melhoria.  

Ainda assim, existem desafios ao trabalho realizado como 

a sazonalidade da produção das refeições elaboradas, que 

depende de obras realizadas na comunidade, a adequação às 

normas sanitárias de produção de alimentos e aos trâmites dos 

processos administrativos que envolvem a venda ao PNAE, e 
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própria atuação dos atravessadores, que acabam comprando 

parte significativa da produção de castanhas de caju dos 

agricultores por preços baixos, não estabelecendo uma relação 

de comércio justo. 

Por fim, não foi percebida nenhuma alteração nas 

relações socioeconômicas da cozinha, em virtude do contexto 

indígena. Os atributos teóricos da economia solidária se 

consolidaram no trabalho tal qual outros empreendimentos não 

indígenas. Entretanto, ao analisar um espectro mais amplo, de 

associação e comunidade, percebeu-se nos relatos das 

mulheres, principalmente nas falas da presidente, certo 

inconformismo com o fato de outras lideranças indígenas 

masculinas não reconhecerem o trabalho realizado pela 

liderança feminina do Amarelão. 

 Acredita-se que a situação exposta seja reflexo das 

tradições indígenas patriarcais, que atribuem ao homem a 

responsabilidade de governar e liderar seu povo. Não foi 

possível, por meio dos procedimentos metodológicos 

empregados, verificar tal hipótese. Neste sentido, em um estudo 

de Nascimento (2018), foi capaz de identificar cerda de 45,5% 

sendo de lideranças das associações, sexo feminino e 54,5% 

do sexo masculino, deixando evidente ainda que nas  

lideranças do território do médio sertão, é perceptível uma 

convincente cooperação do público feminino na atuação dos 

cargos de gestão no meio rural.  

 

CONCLUSÕES  

 

Nessa perspectiva, percebeu-se que as atividades 

econômicas desenvolvidas privilegiam a todos, tendo em vista 
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que os insumos usados na produção advêm dos mercados 

externos e internos a comunidade, fazendo com que as relações 

econômicas se fortaleçam. Com isso, não se observou nenhuma 

alteração nas relações socioeconômicas da cozinha, em virtude 

do contexto indígena.  

Dessa forma, é de suma importância que haja mais 

estudos desse caráter tendo em vista sua escassez na literatura, 

tensionando sobre o estudo em questão ser de natureza 

preliminar, que ainda haverá mais profundidades na pesquisa 

para resultados futuros, além da valorização do trabalho feminino 

neste mesmo contexto se contrapondo do masculino, sem haver 

submissões e sobrecargas. 
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RESUMO: A Construção Civil é uma das áreas que mais utiliza 
recursos naturais não renováveis no mundo, tendo em vista que 
é um dos pilares do desenvolvimento de uma sociedade. 
Mediante a criação de novas tecnologias, têm-se buscado cada 
vez mais a utilização de materiais de construção menos 
agressivos, com menor utilização de energia no seu processo 
de fabricação e de baixo impacto ambiental. Nesse sentido, 
este trabalho aborda questões de sustentabilidade na 
construção civil, reunindo técnicas de Telhado Verde (TV) 
juntamente com aplicações de Material Alcalinamente Ativado 
(MAA) a partir da elaboração de um bloco pré-moldado para 
coberturas verdes. Para tanto foram realizados estudos em 
argamassas de MAA avaliando o padrão construtivo a ser 
utilizados na confecção dos blocos, o tipo de matéria prima 
utilizada para a ativação alcalina (metacaulinita e solo 
intemperizado), dois tipos de ativadores alcalinos (silicato de 
sódio e de potássio), duas temperaturas de sínteses diferentes 
(50 oC e 75 oC) e duas idades diferentes (1 e 7 dias). As 
amostras foram caracterizadas física, química, mineralógica e 
microestruturalmente, bem como acessadas suas propriedades 
mecânicas em termos de resistência a compressão e flexão. 
Observou-se, que para os produtos obtidos, a idade e a 
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temperatura de síntese influenciam em suas propriedades 
mecânicas e que o material sintetizado a base de metacaulinita 
e silicato de sódio a 50 oC apresenta melhores condições para 
a produção de blocos a serem aplicados em telhado verde. 
 
Palavras-chave: Telhado verde, MAA, Sustentabilidade, 

Desenvolvimento ssustentável.   

 

INTRODUÇÃO 

 

 Apesar da vida cotidiana se desenvolver em ambientes 

edificados, uma das atividades menos sustentáveis do planeta 

é a indústria da Construção Civil (CC) que consome mais de 

50% dos recursos mundiais (EDWARDS, 2005). Além de utilizar 

energia de forma intensiva é também o setor que mais gera 

resíduos sólidos no mundo (MMA, 2018). A relação qualidade 

de vida e ambiente construído, confeccionam o liame entre 

construção e meio ambiente. São esses ambientes edificados 

que abrigam, na maior parte do tempo, os seus usuários, que 

vêm a se resguardar no interior das edificações passando uma 

grande parcela de seu tempo diário, sejam elas, sua residência, 

como habitação, local de trabalho (empresas e industrias), 

shoppings, hospitais e equipamentos para lazer, o que força às 

edificações a alcançarem padrões mais elevados de conforto 

para seus usuários. É decorrente da relação pessoa, clima e 

edifício, que o consumo de energia, cresce desenfreadamente, 

causando um grande impacto ambiental negativo que influencia 

no clima local, nas edificações e nos recursos naturais 

disponíveis (GONÇALVES, 2015). A construção civil é 

responsável pela implementação de toda a infraestrutura básica 

ou seja, o conjunto de equipamentos urbanos  necessário para 

uma população: saneamento básico (abastecimento de água e 
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rede de esgotos), transporte (vias de pavimentação), energia 

(iluminação pública e domiciliar) (GOLDEMBERG, 2014) além 

de ser o ramo que produz a maior quantidade de resíduos 

sólidos no mundo (EDWARDS, 2005) é tido também como o 

que gera o maior impacto ambiental negativo no planeta 

(SANCHEZ, 2013). Entende-se por impacto "qualquer alteração 

no meio ambiente em um ou mais de seus componentes 

provocada por uma ação humana" (SANCHEZ, 2013). Para 

agravar mais esse impacto ambiental negativo causado pelas 

construções, o setor da construção civil é considerado o ramo 

que mais emite CO2, tornado-se líder mundial na colaboração 

para o efeito estufa (GOLDEMBERG, 2014). O dióxido de 

carbono, é um dos principais gases responsáveis pelo 

aquecimento global, considerado aquele que é mais emitido 

pela ação do homem, assim, sua diminuição seria um resultado 

atribuído às mudanças nos métodos e materiais de construção.  

A construção, também, é o setor que consome mais energia 

primária no mundo cerca de 25% está diretamente ligada à 

ocupação de edifícios, e dessa porcentagem a maior parcela 

encontra-se nos países desenvolvidos (LEVINE et al., 2007). 

Para amenizar esse grande impacto ambiental causado pela 

indústria da construção civil, visa-se a implantação de métodos 

e soluções mais sustentáveis à edificação, tais como a 

implantação de telhados verdes, que tem como objetivo a 

diminuição do impacto ambiental negativo, através da redução 

do uso dos recursos naturais não renováveis e do 

aproveitamento de uma área das edificações antes esquecida. 

O presente trabalho apresenta um estudo do potencial de 

Materiais Alcalinamente Ativados (MAA) aplicado ao telhado 

verde, analisando-se tanto o material precursor quanto o efeito 

da temperatura, do ativador alcalino e da idade para a produção 
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dos blocos pré-fabricados, comparados com os blocos 

tradicionais a base de cimento Portland.  

 O objetivo da pesquisa é estudar e avaliar o desempenho 

de blocos pré-moldados de telhado verde a base de material 

alcalinamente ativado; Avaliar o efeito da matéria prima nas 

propriedades física, química, mineralógica e microestrutural dos 

blocos de argamassas a base de MAA; Avaliar o efeito do 

ativador alcalino nas propriedades física, química, mineralógica 

e microestrutural dos blocos de argamassas a base de MAA; 

Avaliar o efeito da temperatura nas propriedades física, 

química, mineralógica e microestrutural dos blocos de 

argamassas a base de MAA; Avaliar o efeito da idade nas 

propriedades física, química, mineralógica e microestrutural dos 

blocos de argamassas a base de MAA; Estudar o desempenho 

mecânico dos blocos pré-fabricados a base de MAA; 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Visando atender os objetivos de pesquisa, foi 

estabelecido o seguinte programa experimental: seleção da 

matéria prima e sua caracterização; seleção dos ativadores 

alcalinos; definição das temperaturas e idades de síntese; 

síntese alcalina (2 traços para cada MP selecionado); 

caracterização do produto; A pesquisa foi desenvolvida em 

volta de um bloco pré-moldado de telhado verde feito com 

Material Alcalinamente Ativado (MAA). Devido às 

características do MAA e sua relação com o material precursor, 

decidiu-se utilizar metacaulinita e solo intemperizado, como 

material precursor, para a elaboração do bloco pré-moldado. A 

escolha desses materiais precursores se deu em função dos 

resultados das propriedades mecânicas obtidas para MAA’s a 
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base desse precursor em outros estudos realizados na UFPB 

(GOMES, 2008).  Foram avaliados ainda o efeito do ativador 

alcalino na síntese dos MAA’s produzidos. Com relação ao 

material precursor, o tipo de ativador e a temperatura. A escolha 

dos ativadores se deu pela resistência mecânica do sódio e da 

estabilidade térmica do potássio. Inicialmente, foram realizados 

um estudo do traço (T1 e T2) a ser utilizado na obtenção dos 

blocos pré-moldados. Foram confeccionados, inicialmente, 

blocos de 40 x 40 x 160 mm para os testes, de MAA a base de 

metacaulinita e silicato de sódio (ativador alcalino), onde foram 

submetidos a temperaturas de 50 ºC e 75 ºC (temperaturas 

recomendadas na literatura para síntese alcalina) em diferentes 

idades (1 e 7 dias), sendo avaliados sua propriedade mecânica 

em termos de resistência a compressão e flexão, sua 

estabilidade térmica, e suas propriedades físicas em termos de 

permeabilidade/absorção.  

 

Caracterização 

 A caracterização física com relação a absorção de água, 

é normatizada pela NBR 9778, que determina o índice de 

absorção de água por meio de imersão. As amostras passam 

por um processo de secagem dentro de uma estufa expostos a 

uma temperatura de 100 oC. Seguidamente, após o processo 

de secagem percorrendo o processo indicado na NBR, as 

amostras são imersas em água em temperatura ambiente. São 

72 h percorridas no processo de absorção, fracionadas em 3 

partes, nas primeiras 24 h são realizadas 3 pesagens com as 

amostras imersas em 1/3 de água, nas 48 h seguintes, as 

amostras imersas por completo dentro da água onde são 

realizadas mais 2 pesagens. Caso a diferença entre as cargas, 

exceda 0,5%, a amostra deverá permanecer mais 24 h imersas 
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em água. Para a análise da composição química das amostras, 

utilizou-se um Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X, 

modelo XRF 1800 da Shimadzu, onde a amostra foi irradiada 

por um feixe de raio gerando outro raio característico de cada 

elemento, esses raios são chamados de fluorescentes, e são 

decorrentes do comprimento de onda e da energia específica. 

As análises, quanto a composição química, podem ser feitas 

qualitativa e quantitativamente fundamentadas na NBR 12653. 

Através da Fluorescência, obteve-se os percentuais de SiO2, 

Na2O e Al2O3 entre outros elementos com menor volume. A 

análise foi realizada no Laboratório de Solidificações Rápida da 

UFPB.A caracterização mineralógica foi realizada utilizando um 

Difratometro D2 Phaser da Bruker, operando com radiação Kα 

de cobre, 30kv e 10 mA, com varredura de 2θ entre 5° e 60° 

com passo de 0,02°/s e fenda de 1mm. O ensaio foi realizado 

no Laboratório de Tecnologia de Novos Materiais do 

TECNOM/UFPB com o objetivo de avaliar as modificações das 

fazes cristalinas oriundas de sínteses e tratamentos térmicos 

diferentes.As análises de transmissão na região do 

infravermelho foram realizadas em um espectrofotômetro de 

infravermelho da Prestige da Shimazdu. As amostras foram 

misturadas com brometo de potássio (KBr) na concentração de 

2% e prensadas para a obtenção das pastilhas. Este 

procedimento foi utilizado para verificar a transformação do 

estado de coordenação do alumínio de VI para IV, condição 

necessária à reação de ativação alcalina. A microscopia ótica 

foi realizada em um Microscópio Zeiss com color view– soft 

imaging system, utilizado-se o programa Analysis System.Os 

ensaios de resistência a flexão, foram realizados nos 

laboratórios da UFPB na Máquina Universal de Ensaios de 

10kN da Shimadzu, com velocidade de 50N/seg. Foram 
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utilizadas amostras prismáticas com dimensões de 16 x 4 x 4 

cm (largura x altura x profundidade) onde foram descobertos os 

valores de: máxima força; máxima tensão; máximo 

deslocamento máxima deformação, suportados por cada 

amostra.  

Já os testes de resistência a compressão simples, foram 

realizados no LABEME - UFPB, onde pode-se ser obtido os 

valores da resistência em Kg de cada amostra prismática com 

dimensões de 16 x 4 x 4 cm (largura x altura x profundidade). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Definição do Bloco 

A coberta de uma edificação ainda é a área menos 

aproveitada de uma construção, e se enquadra na que mais 

sofre com as intempéries. Para tanto, com a aplicação do 

Telhado Verde na cobertura, consegue-se o aproveitamento 

dessa área e melhorias em algumas funções para a edificação. 

Com o presente estudo, esperou-se tornar essa prática de baixo 

impacto ambiental mais benéfica e mais acessível à população. 

Sua utilização consiste numa aplicação da cobertura em blocos 

pré-fabricados com MAA e de fácil aplicação numa edificação. 

Através de seu emprego espera-se a diminuição da 

temperatura no ambiente e, consequentemente, a não 

utilização de ventilação artificial; o aumento do bioma ao redor 

da edificação, melhoria no isolamento acústico, além de 

aumentar a área permeável da edificação.  O bloco a ser 

empregado nesta pesquisa tem como forma um prisma, com 40 

cm de largura, 40 cm profundidade e 15 cm de altura. Sua 

espessura lateral e de base é de 3 cm, apropriadas para receber 



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAL 
ALCALINAMENTE ATIVADO APLICADO AO TELHADO VERDE 

522 
 

um substrato de 10 cm de altura, assim como mostra a figura 

abaixo: 

 

Figura 1. Tipologias dos Blocos pré-moldados a serem 

empregados na pesquisa. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

Os blocos tiveram 4 tipologias distintas para atender aos 

mais diversos desenhos de piso esperados (Figura 01) e juntos, 

formarem uma cobertura que possibilite o cultivo de vegetação 

e a contemplação das mesmas por seus usuários. Dessa forma, 

obtêm-se uma nova área útil na edificação, anulando a 

cobertura tradicional, que geralmente é inutilizada e tida como 

área morta. O formato do bloco prismático, foi escolhido por ser 

de mais fácil aplicação e adaptação a qualquer tipologia de 

cobertura das edificações.  

 

Caracterização do Material Precursor como escolha da 

matéria a ser utilizada na produção 
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Como material pozolânico, a composição química dos 

materiais indica que os mesmos atendem aos limites para uso 

com esta finalidade, de acordo com a norma NBR 12653 uma 

vez que a soma dos compostos SiO2+Al2O3+Fe2O3 variam entre 

96% e 98% e, consequentemente, são superiores ao mínimo de 

70%, preconizado em norma.Com relação ao uso na síntese de 

MAA, pode-se observar que, embora todos os precursores 

estudados sejam fontes representativas de aluminosilicatos, o 

teor de sílica e alumina varia significativamente de acordo com 

o tipo de precursor, o que afetará o desempenho dos produtos 

finais (GOMES, 2008). Já a matéria prima à base de MK é 

constituído basicamente de quartzo. O Rutilo (R) foi utilizado 

como material de referência para auxiliar na identificação dos 

demais picos cristalinos.Realizando uma Espectroscopia na 

região do infravermelho observou-se que as bandas que 

aparecem em torno de 3695 e 3620 cm-1 (7) são atribuídas ao 

modo de deformação axial assimétrica e simétrica das 

hidroxilas ligadas ao Al da caulinita, mineral precursor da 

metacaulinita, e da água livre, e são claramente evidentes na 

amostra SI e tenderam a serem menos intensa, ou praticamente 

inexistente, na amostra MK que é uma argila calcinada (VAN 

DER MAREL, 1976). Isto corrobora os resultados obtidos na 

Difração de Raios X, com a presença da Caulinita apenas na 

amostra SI.As bandas entre 1450 cm-1 (5) e 450 cm-1 (1), refere-

se às ligações T-O-Si (T=Si ou Al) perderam a sua definição de 

pico e passaram a ter uma ocorrência mais difusa ou 

desapareceram quando comparados as amostras MK 

(calcinada) e SI (In natura). Pode-se também observar que as 

ligações do tipo Si-OH desapareceram com a calcinação. Isto 

pode estar relacionado com o processo de amorfização do 

argilomineral. As bandas em torno de 850 cm-1 (2) referente à 
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presença de Al octaedro, identificados mais facilmente nas 

amostras in natura (SI), diminuem na amostra calcinada 

(MK).Após a realização dos testes de Resistência a 

Compressão Simples para as pastas de MAA a base de MK e 

SI, sintetizados com silicato de sódio a 50 e 75 °C, pode ser 

observado, que não houve grandes alterações nos resultados 

de resistências a compressão simples dos materiais em função 

da alteração das temperaturas aos quais as pastas de MAA 

foram submetidas.Em função de toda a caracterização 

realizada para as matérias primas, observou-se que a 

Metacaulinita apresentou maiores teores de SiO2 e Al2O3 

(Seção 5.2.1), bem como maior reatividade quando 

comparadas ao SI (Seção 5.2.2 e 5.2.3). Além disto, a MK 

apresentou valores de resistências acima do que o esperado 

para a utilização em blocos pré-moldados, isso favorece a 

ativação alcalina. Apesar destes parâmetros, a metacaulinita 

apresenta uma homogeneidade reconhecida e uniformidade de 

área superficial, o que favorecem o conhecimento do 

mecanismo de reação durante a síntese alcalina. Desta forma, 

foi selecionada a MK para dar continuidade ao planejamento 

experimental. 

 

Preparação das barras prismáticas 

Para a presente pesquisa, foi utilizado um traço (em kg) 

de 1: 1,44: 4,17 (metacaulinita:solução alcalina:areia) com fator 

agua/metacaulinita de 0,29. Esse traço foi utilizado em função 

das propriedades desejadas para o emprego do material 

(bloco), bem como em função de resultados obtidos por Gomes 

(2008) durante suas pesquisas visando aplicações de MAA a 

base de metacaulinita.De acordo com a escolha do material 

precursor e dos ativadores definidos, foi feita a preparação dos 
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traços para a produção de 6 barras prismáticas. Os estudos 

foram realizados no Laboratório de Materiais do Instituto 

Paraibano de Educação, UNIPÊ, e tiveram duração de 20 dias. 

Foram utilizados os seguintes instrumentos: Balança de 

precisão, liquidificador industrial e argamassadeira. Foram 

moldados 6 corpos de prova (barras prismáticas) para cada tipo 

síntese, em uma fôrma confeccionada em madeira naval e 

revestida com acetato, para que as barras não se agregassem 

junto as laterais da fôrma. Após 24 horas os Corpos de Prova 

(CP) foram desmoldados e as barras foram identificadas 

(numeradas) e devolvidas à temperatura de estudo (50 e 75oC) 

pelo período de analise (1 e 7 dias). Ao final da realização do 

processo de cura, as 48 barras (no seu devido tempo de 

análise) foram retiradas da estufa e embaladas em plástico, 

para que tivessem o menor contato possível com o ar em 

temperatura ambiente, e submetidas aos respectivos ensaios. 

 

Caracterização dos materiais produzidos 

ABSORÇÃO 

Os ensaios de absorção, foram realizados no Laboratório 

de Materiais do Instituto Paraibano de Educação - UNIPE, onde 

24 (vinte e quatro) barras prismáticas com 8 tipologias ficaram 

imersas em água por 72h. Foram realizadas 9 pesagens ao 

total, sendo 4 com peso seco, e 5 após a imersão em água. A 

pesagem inicial foi realizada com as barras em temperatura 

ambiente, registrando seu peso inicial para que se iniciasse o 

processo, onde as mesmas foram inseridas em uma estufa com 

temperatura de 100 oC de acordo com a NBR 9778. Após 24 h, 

48 h e 72 h da primeira pesagem, foram realizadas outras três 

pesagens, registrando uma diferença menor que 0,5% entre 

elas, o que possibilitou seguir com o processo. Após a secagem 
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das barras prismáticas, deu-se início aos testes de absorção de 

acordo com a NBR 9778/1987, o qual indica a imersão das 

barras prismáticas em água até 1/3 de seu volume com 

pesagens de 4 h, 8 h e 12 h depois de imersas. Outras 

pesagens a 24 h, 48 h e 72h foram realizadas, indicando uma 

diferença menor que 0,5% entre elas, possibilitando a 

finalização dos testes de absorção. Em seguida, foram 

elaborados os resultados de acordo com a NBR 9778/1987, 

para a obtenção das porcentagens de absorção de cada 

amostra e elaboração dos resultados obtidos.Pode-se observar 

através dos resultados da absorção que os materiais 

alcalinamente ativados oriundos do ativador silicato de sódio 

apresentaram menores valores de absorção e quando 

comparados ao ativado com silicato de potássio. Isto pode ter 

ocorrido em função da polimerização do material a base de 

potássio, visto que o mesmo apresenta maior raio iônico e 

menor energia de ionização quando comparado ao sódio. Isto 

favorece uma polimerização diferenciada e possibilita a 

formação de uma matriz mais porosa. 

FLUORESCÊNCIA DE RAIO X 

A análise foi realizada na UFPB, no Laboratório de 

Solidificações Rápida, onde pode ser obtido a composição 

química dos MAA’s produzidos na pesquisa, conforme podem 

ser observados na Tabela 01. 

 
Tabela 1. Composição Química das Matérias-Primas 
Precursoras do MAA (Fonte: Autor, 2018) 
 

Amostra SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O  CaO TiO2 Outros 

SiNa.50.1dia 70,0039 10,7155 1,6067 15,0842 0,2413 0,0208 1,6908 0,6368 

SiNa.50.7dias 57,5563 13,8732 2,0045 22,9668 0,2684 0,4356 2,0133 0,8819 

SiNa.75.1dia 72,9608 7,7501 1,3633 15,8170 0,2000 0,1229 1,3974 0,3885 
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SiNa.75.7dias 56,1947 16,6041 2,0354 21,7641 0,2727 0,2392 1,8995 0,9903 

SiK.50.1dia 65,0631 19,1918 1,8917 8,5423 2,3548 0,0276 2,0485 0,8802 

SiK.50.7dias 60,4425 18,1717 2,0345 14,0083 2,4354 0,0559 2,0534 0,7983 

SiK.75.1dia 74,6195 12,3509 1,7600 6,7580 2,1088 0,0270 1,6970 0,6788 

SiK.75.7dias 67,2422 13,9456 2,9324 9,6815 2,7575 0,0720 2,3425 1,0263 

 

 Como pode ser observado na Tabela 1, com a idade a 

sílica vai sendo consumida em todos os sistemas, com sódio ou 

potássio e independentemente da temperatura. Observa-se, 

ainda, o efeito do ativador alcalino na composição química dos 

produtos obtidos, ou seja, os MAA’s fabricados com silicato de 

sódio apresentam maiores teores deste álcali quando comprado 

com os oriundos a base de potássio. Quando analisado os 

teores de alumínio dos materiais produzidos, é possível 

observar teores mais elevados nos materiais ativados com 

potássio quando comparados aos de sódio. Estas 

disponibilidades de elementos (Al) e consumo de outros (Si, Na, 

K) irão afetar as propriedades dos materiais produzidos, como 

serão observados mais detalhadamente nas seções 5.4.3 e 

posteriores. 

DIFRAÇÃO DE RAIO X 

 Através da caracterização de Difração de Raio X, 

observou-se que as fases cristalinas dos MAA’s obtidos são 

oriundas basicamente do seu material precursor e do tipo de 

ativador alcalino, sendo as fases de Quartzo (Qz) oriundos da 

Metacaulinita e as Fases de Albita (Al) e Mica (Mi), dos 

ativadores sódio e potássio, respectivamente. Pode-se 

observar, ainda, que o tratamento térmico utilizado na cura dos 

materiais (50 e 75oC) não acarretaram modificações 

significativas nas fases mineralógicas dos produtos obtidos. 

MICROSCOPIA OPTICA 
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 Pode ser observado através da microscopia Óptica que 

o MAA a base de MK e Silicato de Sódio apresenta uma matriz 

densa e homogênea, o que confere uma melhor propriedade ao 

material, em especial em termos mecânicos, como será 

observado mais a frente.  

RESISTENCIA X ABSORÇÃO 

 Os materiais a base do álcali sódio apresentaram 

maiores valores de resistência a compressão simples e 

menores percentuais de absorção, sendo que as amostras 

curadas a menores temperaturas apresentam-se mais densas 

quando comparadas as curadas a temperaturas mais elevadas. 

Isto já era esperado, visto o aumento de temperatura acelerar a 

perda de água na estrutura e acarretar maior quantidade de 

vazios na matriz. Pode-se constatar também que os materiais a 

base de sódio apresentam o mesmo comportamento de 

resistência a flexão observado na RCS, quando analisados o 

tipo de álcali utilizado na síntese para obtenção dos MAA’s. 

Contudo, quando analisados o efeito da temperatura e da idade, 

o comportamento é diferenciado para cada tipo de álcali. 

RESISTÊNCIA MECÂNICA 

 Foram realizados ensaios de Resistência a Compressão 

Simples para as barras prismáticas de MAA a base de MK, 

sintetizados com silicato de sódio a 50 °C (7 dias) e a Figura 03 

apresenta o gráfico com os resultados de RCS obtidos para os 

materiais produzidos na pesquisa. 
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Figura 2. Resultados de RCS para os MAA’s produzidos na 

pesquisa e Resultados de RF e temperatura para os mesmos 

MAA´s 

 
 

Como pode ser observado pela Figura 2a, as resistências 

obtidas sofreram influencia tanto das temperaturas de cura, 

quanto das idades e do tipo de ativador utilizado. Pode-se 

observar, quanto ao tipo de ativador, que os materiais a base 

do álcali sódio, apresentaram as maiores resistências, 

independentemente da idade e da temperatura de cura, quando 

comparados com os materiais obtidos a base do álcali potássio. 

De acordo, com Duxton (2007) isto já era esperado, pois o sódio 

promove maiores resistências mecânicas, enquanto que o 

potássio possibilita maior estabilidade térmica.Quanto a 

temperatura de síntese empregada, é possível observar que 

para os materiais a base de sódio, o aumento da temperatura 

de 50 para 75oC não acarretou incremento significativos nas 

resistências, sendo mais importante a idade de cura. Já para os 

materiais a base de potássio, foi possível observar que o 

aumento da temperatura acarretou um aumento na resistência, 

em especial aos 7 dias. Observando o comportamento dos 

materiais produzidos quanto a idade, é possível observar que 

este parâmetro é mais significativo para os materiais ativados 
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com o álcali potássio, quando comparados aos ativados com 

sódio. Como pode ser observado no Gráfico 01b, demonstra os 

resultados de Resistência a Flexão dos MAA’s produzidos com 

relação ao tipo de ativador alcalino, idade e temperatura de cura 

da síntese. Observa-se um comportamento relevante da 

amostra de MK a base de SiNa 50 oC (1 dia) que obteve a maior 

resistência a Flexão e a amostras de SiNa 75oC (1 dia) que 

obteve o menor resultado entre as amostras. Destaca-se que 

ambas foram moldadas no mesmo dia com as mesmas 

condições, sendo apenas submetidas a temperaturas distintas. 

De modo semelhante a RCS, as amostras que ficaram expostas 

a temperatura por mais tempos, obtiveram resultados mais 

similares com relação a resistência a flexão, 

independentemente do tipo de ativador alcalino. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com o desenvolvimento dessa pesquisa foi possível a 

obtenção de Blocos de argamassa de MAA a base de 

Metacaulinita que podem ser aplicados em blocos pré-

moldados de telhado verde, que podem ser implementados 

em edificações residenciais, comerciais e condomínios 

verticais.  

O design dos blocos pré-moldados foi criado para se 

adaptarem aos diversos desenhos de piso que 

possibilitassem o deslocamento dos usuários para futuras 

manutenções no telhado verde.  

Após a realização dos ensaios de caracterizações nos 

blocos pré-moldados, constatou-se, que a temperatura 

influenciou nas propriedades mecânicas em termos de 
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Resistência a Compressão Simples e a Flexão, em especial 

quando correlacionadas com Idade e Tipo de Álcalis. 

Os materiais sintetizados com Silicato de Potássio (SiK) 

apresentaram maiores valores de absorção, enquanto os 

elaborados com Silicato de Sódio se apresentaram mais 

densos com valores na ordem de 10%. A utilização do álcali 

sódio acarretou um incremento das propriedades 

mecânicas a nível de resistência a compressão e melhora 

nas propriedades físicas em termos de produzir matrizes 

menos porosas.Após as análises, constatou-se que as 

amostras de argamassas de MAA sintetizadas com Silicato 

de Sódio curadas a 50 oC obtiveram um melhor resultado 

para a aplicação em telhados verdes, visto os valores 

obtidos nos ensaios físicos e mecânicos.  
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RESUMO: A técnica Flock & Lock tem sido indicada como uma 
das melhores alternativas na recuperação de reservatórios 
eutrofizados. Essa técnica consiste na aplicação de 
coagulantes e argilas para flocular e sedimentar o fósforo da 
coluna d’água. O objetivo do presente estudo foi avaliar a 
eficiência de coagulantes, orgânico e inorgânico, isolados e 
combinados, com argilas, natural e modificada, na remoção de 
cianobactérias em águas eutrofizadas. Ensaios em escala de 
bancada foram realizados utilizando amostras da água do 
reservatório Argemiro Figueiredo. Esses ensaios foram 
conduzidos em jarros de vidro contendo 700 mL da água do 
reservatório, sendo coletadas amostras do topo. A densidade 
das cianobactérias foi determinada em microscópio invertido.  
Foi observado que os coagulantes sulfato de alumínio e 
policloreto de alumínio reduziram eficientemente a densidade 
de cianobactérias, enquanto a quitosana mostrou baixo poder 
de remoção. A aplicação das argilas, bentonita modificada com 
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lantânio e a bentonita natural, combinadas com os coagulantes 
mostrou não ser necessária no sucesso da técnica Flock & 
Lock, uma vez que o SUL e PAC sozinhos mostraram ser 
suficientes. A eficiência dos coagulantes na remoção das 
células das cianobactérias variou entre as espécies, as de 
pequeno tamanho foram eficazmente removidas independente 
do tratamento, enquanto cianobactérias filamentosas foram 
removidas apenas com a aplicação do PAC, SUL e BML 
isolados e combinados entre si. 
 
Palavras-chave: Argilas. Restauração. Florações de 

cianobactérias 

 

INTRODUÇÃO 

 

A eutrofização artificial é considerada um impacto 

ambiental de ordem global, sendo um dos mais graves 

problemas relacionados com a qualidade da água (WIEGAND; 

PIEDRA; ARAÚJO, 2016). É decorrente do enriquecimento de 

nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio através de 

processos naturais e forte ação antrópica (MARINHO, 2016). 

O nitrogênio (N) e o fósforo (P) presentes nos rios e 

lagos, derivam da reciclagem de nutrientes e de processos 

biogeoquímicos, em que a fonte primária inclui nutrientes do 

solo e da atmosfera (LUCENA-SILVA et al., 2019), sendo o P o 

principal regulador da atividade primária e, por isso, é foco de 

técnicas de restauração e manejo de lagos eutrofizados 

(WIEGAND; PIEDRA; ARAÚJO, 2016). Os reservatórios 

recebem cargas de P de fontes externas e internas. As cargas 

externas incluem fontes de águas residuárias e fontes difusas 

como escoamento urbano, agricultura, pecuária e outros usos 
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da bacia hidrográfica, bem como precipitação direta 

(MÁRQUEZ-PACHECO; HANSEN; FALCÓN-ROJAS, 2013), 

enquanto a carga interna se refere ao P armazenado no 

sedimento do lago que contém concentrações relativamente 

altas de nutrientes e podem ser liberados para a água por 

mecanismos como o vento e a bioturbação (ARAÚJO et al., 

2016; LÜRLING et al., 2016). 

A elevação da concentração de nutrientes promove o 

crescimento de cianobactérias que podem produzir vários tipos 

de toxinas, conhecidas como cianotoxinas, que são altamente 

prejudiciais tanto a biota aquática como a saúde humana 

(GARCIA, 2015). Essas cianobactérias alteram o equilíbrio dos 

ecossistemas criando um biofilme superficial de cor verde, 

interferindo na transparência da água e levando a 

desoxigenação de lagos e rios (MARINO, 2016). 

A presença das cianotoxinas na água é preocupante 

tendo em vista os diversos casos de intoxicação em humanos 

já registrados, além dos efeitos que podem ser causados na 

biota. As cianotoxinas podem chegar até “o homem” pela 

ingestão de água ou alimentos contaminados (CARMICHAEL 

et al., 2001; BITTENCOURT-OLIVEIRA et al., 2016). Casos de 

intoxicação e morte de peixes (CHELLAPPA et al., 2008) e 

seres humanos (CARMICHAEL et al., 2001; AZEVEDO et al., 

2002) já foram registrados em diversos países. Diante disso, 

controlar o crescimento das cianobactérias e cianotoxinas se 

tornou um dos maiores desafios atuais. 

Como a região semiárida brasileira apresenta período de 

estiagem prolongada, isso acarreta grande processo de 

evaporação e considerável redução do volume d’água, 

interferindo significativamente em sua qualidade (ESTEVES et 

al., 1988), pois, intensifica o acúmulo de sais e nutrientes, 
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tornando-o mais vulnerável a processos de eutrofização 

(BATISTA et al., 2013). Por isso, estudos já estão sendo 

realizados, para que se tenha compreensão dos mecanismos 

responsáveis pela expansão e controle de florações de algas 

(JARDIM et al., 2014) para que seja melhorada a qualidade da 

água disponível mesmo em meio a escassez (WIEGAND, 

2015). 

 Por esse motivo, pesquisas visando maior 

conhecimento destes microrganismos são fundamentais para o 

desenvolvimento de ações de prevenção e melhoria qualitativa 

da água (TRINDADE; MENDONÇA, 2014). Diversas 

estratégias são utilizadas, minimizando os efeitos negativos da 

eutrofização nos ecossistemas aquáticos como a técnica Flock 

& Lock, que tem demonstrado ser uma opção promissora para 

retornar o ambiente ao nível mínimo de eutrofização. Esta 

técnica consiste na adição de agentes coagulantes (Flock) e um 

adsorvente de P (Lock). Esta combinação faz com que as 

matérias orgânica e inorgânica formem flocos, precipitem e 

sedimentem no fundo do reservatório, formando uma capa 

fixando-o no sedimento, impedindo o retorno do P à coluna 

d´água (LIPAN, 2015; LÜRLING et al., 2016).  

A primeira aplicação da técnica Flock & Lock na 

restauração de ambientes aquáticos eutrofizados data de abril 

de 2008 no Lago Rauwbraken, localizado na Holanda 

(OOSTERHOUT; LÜRLING, 2011). Nesse estudo, o PAC 

(Flock) e o Phoslock® (Lock) reduziram a concentração do PT 

na coluna d’água, a qual antes do tratamento era de 

169±126  µg P L-1 e pós-tratamento reduziu para 14±15 µg P L-

1. Para a clorofila-a, o lago apresentou uma média de 19,5±36,5 

µg L-1 nos dois anos anteriores ao tratamento, enquanto que 

nos anos seguintes foi de 3,7±4,5 µg L-1, o que deslocou o nível 
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trófico do Lago Rawbraken de eutrófico/hipertrófico para 

oligo/mesotrófico. Desde então, diversos estudiosos vêm 

buscando maior conhecimento acerca dos produtos utilizados, 

seja quanto aos efeitos que estes causam à biota aquática, seja 

referente a alternativas que resultem no aumento da eficiência 

de redução das concentrações dos parâmetros responsáveis 

pela eutrofização (VAN OOSTERHOUT; LÜRLING, 2011; 

LÜRLING; FAASSEN, 2012;LÜRLING; VAN OOSTERHOUT, 

2013; LI;PAN, 2015; NOYMA et al., 2016; SHI et al., 2016; 

WAAJEN et al., 2016).  

Os coagulantes mais utilizados são os sais à base de 

alumínio como o sulfato de alumínio (SUL) e o policloreto de 

alumínio (PAC) que são benéficos para retirada do P da coluna 

d’água e sua sedimentação, porém promovem uma série de 

reações químicas, liberando íons de hidrogênio e 

consequentemente acidificação da água (ALVES, 2014), tendo 

em vista que o alumínio em determinadas faixas de pH (menor 

que 6) forma espécies solúveis e tóxicas à biota aquática 

(GIBBS; OEZKUNDAKCI, 2011; WANG; ZHANG; PAN, 2016). 

E a quitosana (QUI) que apesar de ser orgânica e 

biodegradável e apresentar alta eficiência na remoção de 

cianobactérias da coluna d’água (ALVES, 2014), pode 

ocasionar lise celular resultando em liberação de toxinas 

(LUCENA-SILVA et al., 2019). 

Como adsorventes de fósforo é comumente utilizada a 

argila bentonita modificada com lantânio (BML) que possui a 

vantagem de remover o P dissolvido da coluna de água através 

dos processos de adsorção e sedimentação (LUCENA-SILVA 

et al., 2019), sendo que apresenta redução nas concentrações 

de vários parâmetros, inclusive, das cianotoxinas (SILVA, 

2017), porém, há a preocupação com o acúmulo do lantânio no 
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sedimento (WAAJEN et al., 2016). Alternativamente, a 

bentonita natural (BEN) por ser um produto natural e de 

abundante ocorrência na natureza, apresenta as vantagens de 

não promover a acidificação da água e baixo custo, de acordo 

com Verspagen et al. (2006). 

Com base no que foi exposto, o objetivo deste estudo é 

avaliar, em escala de bancada, a eficiência da aplicação de 

coagulantes, orgânico e inorgânicos, isolados e combinados 

com argilas, natural e modificada na remoção de cianobactérias 

em águas eutrofizadas do semiárido brasileiro. Esperamos com 

a realização do presente estudo, contribuir no desenvolvimento 

de produtos e/ou processos alternativos ecologicamente viáveis 

na redução da biomassa das cianobactérias em reservatórios 

eutrofizados, promovendo a efetividade do emprego dessas 

tecnologias na garantia da melhoria da qualidade da água para 

as populações humanas.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Área de estudo e procedimentos de campo 

 

 Ensaios em escala de bancada foram realizados 

utilizando amostras da água do reservatório Argemiro 

Figueiredo localizado no município de Itatuba, Paraíba, 

Brasil(7º27,5’3’’ S, 35º35’52,6’’ W). Esse reservatório faz parte 

da bacia hidrográfica do rio Paraíba e possui área de 2.300 m2, 

capacidade de acumulação de 253.000,000 m3 e profundidade 

máxima de 58 m (AESA, 2018). O reservatório é hipereutrófico, 

mostra florações perenes de cianobactérias potencialmente 

tóxicas, com concentrações médias elevadas de fósforo total 
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(945 ± 21µg P L-1) e clorofila-a (133 ± 4 µg L-1) e pH alcalino 

(>7) (LUCENA-SILVA et al., 2019). 

A coleta foi realizada no dia 15 de maio de 2018 às 9:00 

h a.m. em local próximo ao barramento, na região liminética a 

0,5 cm de profundidade. As amostras de água foram coletadas 

utilizando baldes, armazenadas em bombonas previamente 

descontaminadas com HCl a 10% e transportadas 

imediatamente ao laboratório, sob temperatura ambiente e sem 

exposição à luz, para serem utilizadas no experimento.  

 

2.2.Coagulantes e argilas 

 

Previamente aos ensaios, os coagulantes SUL e PAC 

foram padronizados para a concentração de 1000 mg Al L-1 e a 

QUI para 1000 mg L-1, sendo acondicionados em recipientes de 

vidro âmbar em temperatura ambiente. O sulfato de alumínio 

[(Al2SO4)3.(14-18)H20] foi obtido na Companhia de Água e 

Esgotos da Paraíba (CAGEPA) e apresentou grau de pureza 

(98-100%) conforme hidratação. O policloreto de alumínio 

(Aln(OH)mCl3n-m, ρ = 1,36 kg.L-1) foi obtido na Assunção 

Distribuidora Ltda. (Pernambuco, Brasil) e a quitosana foi 

cedida pela Polymar (Ceará, Brasil). Para o preparo da solução, 

a QUI foi acidificada com uma solução de ácido clorídrico a 1% 

(Noyma et al., 2016). A argila natural, bentonita natural, foi 

disponibilizada pela Bentonisa- Bentonita do Nordeste S.A. 

(Paraíba, Brasil) e a bentonita modificada com lantânio foi 

fornecida pela HydroScience (Rio Grande do Sul, Brasil). 
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2.3.Delineamento experimental 

 

Foi realizada uma série de ensaios Flock & Sink dividido 

em três etapas: (etapa 1 – objetivo de determinar a dosagem do 

coagulante mais eficiente na remoção de fósforo total (PT) da 

coluna d’água; etapa 2 – a melhor dosagem das argilas e; etapa 

3 – reprodução em maior escala das dosagens dos coagulantes 

e argilas determinadas nas etapas anteriores) (Figura 2), 

seguindo os mesmos procedimentos, variando apenas o tipo e 

a escala das unidades experimentais e tipo e concentração de 

coagulantes e argilas.  

Alíquotas de 200 mL (etapas 1 e 2)/700 mL (etapa 3) de 

água do reservatório Argemiro de Figueiredo foram transferidas 

para provetas de vidro (etapas 1 e 2) jarros de vidro (etapa 3). 

Após a adição dos tratamentos, o conteúdo foi misturado e 

mantido em repouso, sob condições ambientes. Após uma 

hora, amostras foram coletadas da parte superior (topo) e 

inferior (fundo) das unidades experimentais para posterior 

análise conforme está descrito na Figura 2. 
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Figura 2. Esquema do delineamento experimental realizado. 

SUL, sulfato de alumínio; PAC, policloreto de alumínio; QUI, 

quitosana, BML, bentonita modificada com lantânio; BEN, 

bentonita natural. 

 

 
Fonte: LUCENA-SILVA et al., 2019 

 

2.4.Processamento das amostras e análises laboratoriais  

 

As amostras para análise do fitoplâncton foram fixadas 

com Lugol à 1% e a identificação das espécies foi através da 

confecção de lâminas semipermanentes e visualização em 

microscópio óptico (marca Zeizz modelo Lab. A1), com o auxílio 

de bibliografia especializada. A análise quantitativa foi realizada 

em microscópio invertido (ZeizzAxiovert 40 C) com o aumento 

• Experimental unit: Glass jar (700 mL)

• Experiment time: 1 hour
• Sample taking: After 1 hour of experiment, samples were taken from the top of the experimental units

• Measured variables : TP, SRP, pH, turbidity, phytoplankton biomass (chlorophyll-a), phytoplankton density and intra- and extracelular concentrations of

cyanotoxins microcystin, saxitoxin and cilindrospermopsin

•Experimental unit: Graduated cylinder (200 mL)

•Experiment time: 1 hour

•Sample taking: After 1 hour of experiment, samples were taken from both the top and the 

bottom of the experimental units

•Measured variables : TP, SRP, pH, turbidity (top) and phytoplankton biomass (clorophyll-

a)

0 2 4 8 16 24 32

Stage 1: Flock assay Stage 2: Coagulant dose fixed and ballast range

Stage 3: Flock and Sink assays

Doses (mg L-1)

SUL/PAC/CHIControl

0

Control
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SUL/PAC/CHI+ LMB

Doses (mg L-1)
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•Experimental unit: Graduated cylinder (200 mL)

•Experiment time: 1 hour

•Sample taking: After 1 hour of experiment, samples were taken 

from both the top and the bottom of the experimental units

•Measured variables: TP, SRP, pH, turbidity (top) and

phytoplankton biomass (clorophyll-a)

Treatments
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de 400x, utilizando câmara de sedimentação, conforme descrito 

por Uthermöhl (1958). A densidade (cél mL-1) foi obtida 

utilizando a equação descrita por Ross (1979). 

 

2.5. Análises estatísticas 

 

 A análise de variância um fator (ANOVA one-way) foi 

realizada para verificar as diferenças significativas nas 

concentrações da densidade do fitoplâncton entre os 

tratamentos testadas, seguido do teste de comparações 

múltiplas de Tukey. A normalidade e homocedasticidade foram 

avaliadas através dos testes Kolmogorov-Smirnov e Levene, 

respectivamente. As análises estatísticas foram realizadas 

considerando nível de significância de 5% e utilizando o 

programa R Software para Windows (R Core Team, 2018). 

 

RESULTADOS  

 

No reservatório Argemiro Figueiredo, foram identificadas 

12 espécies de cianobactérias, pertencentes as ordens 

Chroococcales, Oscillatoriales e Nostocales (Figura 3). A 

densidade das cianobactérias no reservatório no início do 

experimento foi de 11.697±3.008 org mL-1(Figura 4), com 

dominância das espécies Planktothrix agardhii e 

Cylindrospermopsis raciborskii (Figura 5). 

 

  



AVALIAÇÃO DE EFICIÊNCIA DA TÉCNICA Flock&Lock NA REMOÇÃO DE 

CIANOBACTÉRIAS EM ÁGUAS EUTROFIZADAS DO SEMIÁRIDO 

544 
 

Figura 4. Densidade das classes fitoplanctônicas nos 
tratamentos sulfato de alumínio (SUL, 8 mg Al L-1), policloreto 
de alumínio (PAC, 8 mg Al L-1), quitosana (QUI, 2 mg L-1), 
bentonita natural (BEN, 100 mg L-1) e bentonita modificada com 
lantânio (BML, 100 mg L-1) isolados e combinados. Barras de 
erro indicam o desvio padrão. Colunas e pontos com a mesma 
letra não diferem significativamente (p<0.05). 
 

 
Figura 5. Abundância relativa das espécies de cianobactérias. 
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A aplicação dos coagulantes, orgânico e inorgânico, 

isolados e combinado com argilas, natural e modificada, 

mostrou-se ser uma técnica promissora na remoção de 

cianobactérias das águas do reservatório Argemiro de 

Figueiredo. Nos tratamentos onde foram aplicados os 

coagulantes à base de alumínio PAC e SUL tanto isolados 

como combinados com as argilas BEN e BML houve redução 

significativa na densidade total das cianobactérias, das ordens 

Oscillatoriales, Nostocales e Chroococcales, enquanto a QUI, 

BEN e BML isolados não mostraram nenhum efeito significativo 

(Figura 6). Já nas aplicações onde a QUI está combinada com 

as argilas BEN e BML houve acréscimo na densidade total, 

principalmente das ordens Oscillatoriales e Nostocales. 

A análise de remoção por espécie de cianobactéria 

mostrou que houve variação na resposta à adição dos 

coagulantes e argilas (Figura 7).  As espécies Aphanocapsa 

delicatissima, Coelomoron tropicalis, Merismopedia glauca, 

Merismopedia tenuissima e Pseudanabaena galeata 

mostraram remoção entre 70 e 100% em todos os tratamentos 

testados. O SUL isolado e combinado com BEN e BML removeu 

todas as espécies de cianobactérias, com exceção de 

Dolichospermum sp. no tratamento SUL+BML. Essa espécie 

também não foi removida nos tratamentos PAC, PAC+BEN e 

PAC+BML.  
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Figura 6. Densidade total e  por ordem de cianobactérias nos 

tratamentos sulfato de alumínio (SUL, 8 mg Al L-1), policloreto 

de alumínio (PAC, 8 mg Al L-1), quitosana (QUI, 2 mg L-1), 

bentonita natural (BEN, 100 mg L-1) e bentonita modificada com 

lantânio (BML, 100 mg L-1) isolados e combinados. Barras de 

erro indicam o desvio padrão. Colunas e pontos com a mesma 

letra não diferem significativamente (p<0.05). 

 

 
 

As aplicações da QUI isolada e combinada com as 

argilas BEN e BML foram os que mostraram menor eficiência 

na remoção das espécies de cianobactérias, ainda 

ocasionaram aumento da densidade na coluna d’água. Nesses 

tratamentos não foram removidas as espécies 

Dolicospermumsp., Chroococcus dispersus, Geitlerinema 

sp.ePlanktothrix agardhii. 
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Figura 7. Eficiência de remoção de cianobactérias nos 

tratamentos sulfato de alumínio (SUL, 8 mg Al L-1), policloreto 

de alumínio (PAC, 8 mg Al L-1), quitosana (QUI, 2 mg L-1), 

bentonita natural (BEN, 100 mg L-1) e bentonita modificada com 

lantânio (BML, 100 mg L-1) isolados e combinados.  

 

 
 

DISCUSSÃO 

 

As cianobactérias dominantes no reservatório estudado 

Planktothrix agardhii e Cylindrospermopsis raciborskii são 

espécies que comumente formam florações em ecossistemas 

aquáticos em todo o mundo. Em reservatórios utilizados para 

abastecimento público, essas cianobactérias constituem um 
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sério problema para a saúde da população (TE e GIN, 2011), 

devido à capacidade em sintetizar e liberar metabólitos 

secundários tóxicos, conhecidos como cianotoxinas, as quais 

podem ter efeitos hepatotóxicos, neurotoxicos, citotoxicos e 

dermatotoxicos (FUNARI; TESTAI, 2008; SIEROSŁAWSKA, 

2010;BURATTI et al., 2017). 

 Planktothrix agardhii e Cylindrospermopsis.raciborskii 

são espécies filamentosas e apresentam resistência ao 

afundamento devido à presença de aerótopos. Essas estruturas 

são vesículas de gás encontradas no interior das células que 

conferem flutuabilidade aos organismos e permitem que 

possam realizar migração vertical na coluna d’água (WALSBY, 

1994; OLIVER; GANF, 2000). As cianobactérias variam sua 

posição na coluna d’água em resposta à intensidade luminosa. 

Na baixa intensidade luminosa os aerótopos são formados 

favorecendo seu deslocamento para facilitar a absorção de luz 

e quando a intensidade luminosa é elevada ocorre à perda dos 

mesmos para evitar o fotodano (VISSER et al., 2005). 

Os aerótopos podem tornar o uso dos coagulantes 

inviável, uma vez que evitam a sedimentação da célula. 

Estudos afirmam que floculação máxima das células algais com 

melhor relação custo x benefício ocorre quando a comunidade 

é composta por organismos de células pequenas, esféricas e 

livre de apêndices protuberantes ou substâncias poliméricas 

(GHERNAOUT et al., 2010). Em nosso experimento isso foi 

observado, uma vez que espécies de pequeno tamanho como 

A.delicatissima, M. glauca e M.tenuissimaforam foram 

eficazmente removidas da coluna d’água independente do 

tratamento, incluindo aqueles com a QUI e a BEN, enquanto as 

cianobactérias que formam filamentos grandes como 

C.raciborskii, Dolichospermumsp.,G.amphibium, P.agardhii e P. 
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catenata foram removidas apenas com a aplicação do PAC, 

SUL e BML isolados e combinados. Experimentos realizados 

com C. raciborskii mostram que essa cianobactéria tem alto 

potencial de flutuabilidade e que seus filamentos tendem a 

migrarem e acumularem-se na superfície dos tubos de vidros 

utilizados como unidades experimentais, porém, assim como 

observado em nosso estudo, a aplicação do PAC combinada 

com o BML efetivamente sedimenta os filamentos no fundo dos 

tubos (ARAÚJO et al. 2018).   

Dolichospermum sp. foi a cianobactéria com menor 

eficiência de remoção em nosso estudo. Em pelo menos uma 

das combinações coagulante+argila, os filamentos se 

acumularam na superfície da coluna d’água.  

A presença de vesículas gasosas nas células leva à 

regulação da flutuabilidade na coluna d'água, permitindo o 

acesso à luz e nutrientes disponíveis em competição com 

outros fitoplâncton. As espécies de Dolichospermum que 

formam florações na água são de vida livre em corpos de água 

lênticos, incluindo lagos de água doce, lagoas e reservatórios, 

além de águas salobras (OLIVER; GANF, 2000; WHITTON; 

POTTS, 2000). Sua ampla ocorrência é uma demonstração de 

seu sucesso ecológico (KRISTIANSEN, 1996), e eles se 

dispersaram em todo o mundo por meios naturais (através da 

migração de peixes, pássaros, ventos e bacias hidrográficas) e 

por atividades humanas (águas de lastro de navios, aqüicultura 

e etc.). Em condições favoráveis, as florações de 

Dolichospermum formam potenciais ameaças ao meio 

ambiente e à saúde humana devido à produção de vários tipos 

de toxinas potentes. As toxinas relatadas produzidas por essas 

espécies podem ser categorizadas por estrutura química em 

três diferentes grupos: peptídeos cíclicos (microcistina), 
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alcalóides (anatoxina-a, anatoxina-a (S), saxitoxina e 

cilindrospermopsina) (AKCAALAN et al., 2014; CORBEL et al., 

2014; SANCHEZ et al., 2014) e lipopolissacarídeo. 

Nas últimas décadas, a eutrofização nas águas de 

atividades antropogênicas, combinada com a global 

aquecimento, promoveram as flores de Dolichospermum para 

expandir em tamanho e duração (O'NEIL et al., 2012; SLIM et 

al., 2014). Ocorrências de espécies de Dolichospermum e suas 

toxinas em grandes quantidades foram documentadas em 

vários corpos d'água (por exemplo, KRAVCHUK, 2009; WANG 

et al., 2013; CALLIERI et al., 2014) e as incidências de 

exposição pública por meio de água potável ou atividades 

recreativas tornaram-se mais graves (por exemplo, BOWLING; 

BAKER, 1996; AL-TEBRINEH et al., 2012) 

A baixa eficiência das argilas observada em nossos 

experimentos se contrapõe aos estudos que mostram a alta 

eficiência, particularmente, do BML combinado com o 

coagulante no controle da eutrofização. (LÜRLING & 

OOSTERHOUT, 2013) observaram através de experimentos 

em laboratório e em um lago inteiro que o PAC e o BML quando 

adicionados separados foram insuficientes para sedimentar 

cianobactérias, porém quando combinados sedimentaram 

eficazmente. 

A ação das argilas é influenciada pelas características da 

água, particularmente pH e substâncias húmicas (LÜRLING et 

al., 2014; COPETTI et al. 2016). Estudos mostram que a BML 

alcança a eficiência máxima numa faixa de pH entre 5 e 7 e que 

a capacidade de adsorção do P é reduzida em pH maior que 8 

porque o lantânio (La) se liga preferencialmente às hidroxilas 

livres, formando o complexo La(OH)3 (HAGHSERESHT et al., 

2009; REITZEL et al., 2013), reduzindo potencialmente a 
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capacidade de remoção de P da coluna d’água. A influência do 

pH no desempenho da bentonita natural é menos intenso, 

porém os mecanismos ainda são pouco compreendidos e 

analisados (COPETTI et al. 2016).  

A presença das substâncias húmicas também causa 

redução efetiva da capacidade de adsorção do P pela BML, por 

se ligarem ao La formando complexas estruturas químicas que 

impedem a ligação com o P (SCHNITZER, 1978; LÜRLING et 

al., 2014). No reservatório estudado, o desempenho da BML 

pode ter sofrido interferência desses fatores, uma vez que o pH 

estava 8,40±0,13 no início do experimento e, apesar de não ter 

sido realizada análise que comprovasse, provavelmente, 

apresentava altas concentrações de substâncias húmicas, por 

ser uma característica comum de lagos e reservatórios (hiper) 

eutróticos (THURMAN, 1985; LÜRLING; et al., 2014). 

O pH alto observado no reservatório Argemiro Figueiredo 

também pode ter influenciado no desempenho da QUI porque 

as hidroxilas formam uma camada protetora em torno do grupo 

amino protonado desse coagulante (Yang et al. 2016), 

dificultando a ligação com o fósforo e as cianobactérias 

(LÜRLING et al. 2017). Estudos realizados em regiões tropicais 

(Rio de Janeiro-Brasil- lago Jacarepaguá), mostraram que a 

quitosana não foi capaz de formar flocos, mesmo nas altas 

doses (> 16 mg L-1), e não sedimentou de maneira eficaz as 

cianobactérias quando combinadas com as argilas devido o 

elevado valor do pH (9,19±0,09) do lago (MAGALHÃES et al. 

2017). Em outro estudo (lago do Museu Mariano Procópio- 

Minas Gerais, Brasil), a QUI combinada com argilas foram 

eficazes na remoção de florações dominadas por 

Cylindrospermopsis em pH baixo, entretanto em pH 8 não foi 

observada floculação e sedimentação eficazes (MIRANDA et 
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al., 2017). Assim, os resultados observados em nosso estiudo 

reforçam que a QUI não tem um bom desempenho em pH maior 

que 8, o que sugere a condição de pH baixo ser um pré-requisito 

para o sucesso do uso da QUI na técnica Flock & Lock em 

sistemas de água doce. 

 

CONCLUSÕES 

 

 As cianobactérias identificadas nas águas do 

reservatório estudado foram removidas eficientemente quando 

eram de pequeno tamanho, enquanto as espécies que 

formavam filamentos grandes capazes de controlar a 

flutuabilidade na água acumularem-se na superfície dos tubos 

de vidros 

 A quitosana, apesar de ser uma alternativa 

ecologicamente viável, não mostrou eficiência na remoção das 

cianobactérias formadoras de florações em águas eutróficas do 

semiárido; 

 O coagulante sulfato de alumínio e o policloreto de 

fosfato isolados e combinados com as argilas bentonita 

modificada com lantânio e bentonita natural foram eficientes na 

remoção das cianobactérias formadoras de florações em águas 

eutróficas do semiárido; 
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RESUMO: Neste estudo, objetivamos testar se às variações na 
densidade de diatomáceas perifíticas estão relacionadas com a 
dinâmica de nutrientes e a condição trófica em reservatório no 
semiárido. As amostragens ocorreram em 25 sites da região 
litorânea do reservatório Cordeiro (bacia hidrográfica do rio 
Paraíba), durante em Junho, Setembro, Dezembro (2014) e 
Março de (2015). Parâmetros abióticos foram mensurados (ex.: 
temperatura, pH, oxigênio dissolvido, transparência e nutrientes 
fosfatados e nitrogenados. O índice de Estado Trófico foi 
calculado para determinação do nível de trofia nos sites. A 
maior condição trófica ocorreu no mês de Dezembro (58), 
período em que houve dominância na densidade de Cymbella 
ventricosa, Cocconeis placentula e Nitzschia  palea (16970 
cel/cm2, 4143 cel/cm2 e 3.989 cel/cm2, respectivamente). No 
entanto, Nitzschia dissipata apresentou a menor densidade 
registrada (421 cel/cm2) nesse mesmo período, indicando 
sensibilidade a condição eutrófica. A análise de componentes 
principais (PCA) mostrou que às variáveis oxigênio dissolvido e 
a  turbidez  foram as variáveis com maior influência sobre a 

mailto:dayanyaguiar93@gmail.com
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densidade das espécies. A presença e ausência das espécies 
no ambiente refletem as adaptações morfológicas e fisiológicas 
que as diatomáceas possuem para suportarem e se adequarem 
a condição trófica e a poluição orgânica no ambiente, 
demonstrando dessa forma, a sua importância como 
indicadores ecológicos para descrever a qualidade ambiental.   
Palavras-chave: Estiagem prolongada. Grau de trofia. 
Diatomáceas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional tem sido um fator 

desencadeador para o aumento da exploração dos recursos 

hídricos (ERCIN; HOEKSTRA, 2014). Essa frenquente 

exploração tem provocado modificações estruturais e 

funcionais nos ecossistemas aquáticos, resultando em 

impactos ambientais em larga escala, os quais conduzem a 

perda da qualidade e disponibilidade hídrica, bem como da 

biodiversidade (KUMMU et al., 2016). 

 Em regiões áridas e semiáridas, a disponibilidade de 

recursos hídricos é ainda mais limitada, tendo em vista que 

essas regiões sofrem com alta taxa de evaporação, elevadas 

temperaturas e baixos índices pluviométricos, aumentando o 

risco de escassez hídrica (PEREIRA et al., 2019). Além disso, 

a escassez hídrica tem sido ainda potencializada nessas 

regiões principalmente porque a frequência e a intensidade dos 

eventos de seca têm aumentado (ROLAND et al., 2012; COSTA 

et al., 2019). 

 A construção de reservatórios em larga escala passou a 

ser uma solução para a manutenção da população residente, 

garantindo o desenvolvimento de múltiplas atividades, como: 

abastecimento público, irrigação, psicicultura e 
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dessendentação animal (AZEVÊDO et al., 2017). Esses 

sistemas são construídos a partir do represamento de rios 

intermitentes e possibilitam o armazenamento de água suprindo 

longos períodos de estiagem na região (TUNDISI, 2018). Além 

disso, os reservatórios representam importantes elementos na 

paisagem, pois estão associados a regulação microclimática e 

a manutenção da biodiversidade, em escala local e regional, 

durante os períodos em que os cursos naturais de água 

encontram-se secos (HAVEL et al., 2005).    

 Embora os serviços ecossistêmicos dos reservatórios 

semiáridos seja bem evidenciada, esses ecossistemas podem 

ser mais vulneráveis a eutrofização, devido principalmente aos 

fatores climáticos típicos da região (altas temperaturas, maior 

tempo de residência da água, balanço hídrico negativo), e aos 

impactos antropogênicos (lançamento de efluentes domésticos 

e industriais) que são comumente expostos (SILVA; COSTA, 

2015). A associação entre esse fatores, naturais e 

antropogênicos, causam alterações nas características 

limnológicas (aumento as concentrações de nutrientes, 

condutividade, turbidez), muitas vezes provocando a 

degradação da qualidade da água (COSTA et al., 2019).  

 Consequentemente, alterações nas características 

fisícas e químicas no ambiente provocam modificações na biota 

aquática (como por exemplo, perifíton, fitoplâncton, peixes), 

levando a mudanças na composição e abundância das 

espécies (SOUSA et al., 2008; COSTA et al., 2016; ANDREE; 

WAHL, 2018). Essas mudanças estruturais nas comunidades 

podem gerar maiores informações sobre as alterações na 

qualidade da água (DALU et al., 2017), o que representa uma 

ferramenta útil para avaliações integradas  (avaliação biótica e 

abiótica), contribuindo  na proposição de estratégias adequadas 
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de manejo e gestão desses corpos hídricos (CASTILLEJO et 

al., 2018). 

 Entre as comunidades aquáticas, a comunidade 

perifítica, especialmente as diatomáceas perifíticas tem 

despertado o interesse dos ecólogos. Isso porque essa 

comunidade é composta por organismos sésseis que 

apresentam estratégias adaptativas para colonizar diferentes 

habitats e ocupam a base da cadeia alimentar, desempenhando 

também um importante papel nos ciclos biogeoquímicos nos 

ecossistemas aquáticos (ALGARTE et al., 2017). Além disso, 

as diatomáceas são organismos cosmopolitas, com curtos 

ciclos de vida e atributos ecológicos e fisiológicos que ampliam 

sua capacidade de colonização em diferentes gradientes 

ambientais, mesmo sob altos níveis de degradação (VALENTE 

et al., 2016).  

Nesse contexto, o presente trabalho buscou testar se as 

variações na dinâmica da comunidade de diatomáceas 

perifíticas, avaliadas através das mudanças na densidade das 

espécies estão fortemente relacionadas a dinâmica de 

nutrientes e a condição trófica em reservatório da região 

semiárida. Esperamos que essas associações da estrutura de 

diatomáceas com as condições ambientais reflitam a qualidade 

hídrica, demonstrando o potencial bioindicador dessa 

comunidade.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Área de Estudo e Desenho Amostral 

 

O estudo foi realizado no reservatório Cordeiro situado 

no munícipio do Congo (07º47’49”S e 6º39’35”W), no estado da 
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Paraíba, Nordeste do Brasil. O reservatório está localizado na 

bacia do rio Paraíba, a qual está inserida em região classificada 

como BSh semiárido quente (de acordo com a classificação de 

Köppen-Geiger), com temperatura mínima de 18 e 22° entre os 

meses de Junho e Agosto, e máxima entre 28 e 31°C entre 

Novembro e Dezembro (Figura 1). Nessa região, o período seco 

compreende de 9 a 10 meses, com precipitação média anual de 

cerca de 400 mm (ALVARES et al., 2013). 

Durante o estudo, 25 sites distribuídos na região 

litorânea do reservatório foram amostrados. as coletas 

ocorreram durante os meses de Junho, Setembro, Dezembro 

(2014) e Março de (2015).  

 

Figura 1. Localização geográfica do reservatório Cordeiro, 

bacia hidrográfica do rio Paraíba, estado da Paraíba, Nordeste 

do Brasil. 

 
Fonte: Própria (2019). 
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Variáveis Abióticas 

 

Em cada site de amostragem, foram mensurados 

parâmetros abióticos: temperatura (ºC), pH, oxigênio dissolvido 

(mg L-1), utilizando sonda multi-parâmetro (Horiba U-50). A 

transparência da água (m) foi avaliada através do 

desaparecimento do disco de Secchi Adicionalmente, 1L de 

água foi coletado na sub-superfície (0.6m) e direcionado ao 

laboratório para determinação das concentrações dos 

nutrientes nitrogenados (amônia/µg L-1, nitrito/µg L-1, nitrato/µg 

L-1 e nitrogênio total/µg L-1) e fosfatados (fósforo total/µg L-1, 

fosfato solúvel reativo/µg L-1), segundo a metodologia descrita 

no Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA, 2012). As concentrações de clorofila-a 

foram determinadas após a extração do pigmento utilizando 

acetona 90%, seguindo o método proposto por Lorezen (1967). 

Posteriormente, as concentrações de fósforo total, 

fosfato solúvel reativo, clorofila-a e os valores da transparência 

da água foram utilizados para calcular o Índice de Estado 

Trófico (IET), descrito por Carlson (1977) e modificado para 

ambientes tropicais por Toledo Jr. (et al., 1983). A classificação 

trófica seguiu o seguinte critério: oligotrófico (IET < 44), 

mesotrófico (44 < IET > 54) e eutrófico (IET > 54). 

 

Comunidade de Diatomáceas Perifíticas 

 

A comunidade de diatomáceas perifíticas foi amostrada 

a partir da seleção de substratos rochosos submersos na região 

litorânea, os quais foram raspados em uma área de 25 cm2 

utilizando escovas de cerdas finas. Ainda in situ, as amostras 

foram conservadas pela adição de lugol concentrado.  
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A identificação foi realizada por meio da visualização 

morfológica e morfométrica dos organismos ao menor nível 

taxonômico sempre que possível, utilizando microscópio 

binocular, com auxílio de chaves de identificação específicas 

(BARBER; HAWORTH, 1981; GERMAIN, 1981). A análise 

quantitativa foi realizada no microscópio invertido (Zeizz 

Axiovert 40C), conforme Utermöhl (1958) e com tempo de 

sedimentação de acordo com a metodologia descrita por Lund 

(et al., 1958). Foram considerados na contagem todos os 

indivíduos das espécies em um transecto, com um número 

mínimo 30 campos. Para a obtenção da densidade seguimos a 

metodologia descrita por Pômpeu e Moschini-Carlos (2003).   

 

Análise de Dados 

 

Previamente, avaliamos a normalidade e 

homocedasticidade dos dados abióticos e bióticos através dos 

testes Shapiro Wilk e Bartlett. A partir destes testes, foi 

observado que os dados são caracterizados por uma 

distribuição não normal e heterogênea. Por isso, para avaliar se 

houve diferenças significativas das variáveis ambientais 

analisadas e a comunidade (densidade) durante o período de 

estudo, empregamos o teste não-paraméritrico Kruskal-Wallis. 

Posteriormente, foi utilizado o teste post hoc de Dunn para 

verificar qual mês diferia siginificativamente. Essas analises 

foram realizadas no o pacote FSA, no software Core Team 

(2015).  

Para identificar a relação entre as variáveis ambientais e 

as espécies de diatomáceas perifíticas durante o período 

analisado foi realizada uma série de Principal Component 

Analysis  (PCA). Os dados das variáveis ambientais e a 
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densidade das espécies foram previamente transformados em 

log(x+1). Essa análise estatística foi realizada utilizando o 

programa R Core Team, utilizando os pacotes Vegan, ggplot2 

e ggfortify.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período de estudo, as águas no reservatório 

Cordeiro estiveram relativamente quentes, com temperatura 

acima de 20º C. Os valores de pH mantiveram-se em uma faixa 

alcalina, tendo ocorrido a maior média no primeiro período de 

coleta (Junho) (8.96 ± 0.50) (Tabela 1).  

Durante todo o período de estudo observamos águas 

turvas, com maiores valores registrados em Dezembro (154.03 

± 181.63). Nesse mesmo mês também ocorreu menor valor da 

transparência da água (0.36 ± 0.15). Mesmo padrão foi 

observado para as concentrações do fósforo total e fósforo 

solúvel reativo, com maiores valores observados no mês de 

Dezembro (123.56 ± 60.62 e 45.75 ± 51.68, respectivamente) 

(Tabela 1).  

Diferenças significativas ocorreram para as variáveis 

abióticas durante o período do estudo (p = 0,001), exceto para 

a variável do fósforo solúvel reativo, para o qual não foram 

registradas diferenças significativas ao longo do tempo (p = 

0,07). Aumento nas concentrações de nitrogênio total foram 

registradas durante o mês de Setembro (312.68 ± 80.21), e 

essa variação observada nos valores de concentração foi 

significativa ao longo do período amostral com valor de (p = 

0,001). 
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Tabela 1. Variáveis abióticas no reservatório Cordeiro, bacia 

hidrográfica do rio Paraíba durante os períodos de 

amostragens. 

Fonte: Própria (2019). 

 

O nitrato também apresentou aumento no mês de 

Setembro/14 com valores de concentração igual a 83.76 ± 

24.04. Diferenças significativas também foram observadas para 

essa variável no período amostral (p = 0,0344). Enquanto que 

as concentrações de nitrito e amônia foram mais elevadas 

durante o último período de amostragem (Março: 74.12 ± 

113.50 e 114.66 ± 132.74, respectivamente). Foram 

observadas diferenças significativas para essas variáveis 

durante o período de amostragem (nitrito, p = 0,001 e amônia, 

p = 0,001).  

Variáveis Período amostral Códigos 

 Junho  Setembro Dezembro Março  

Temperatura 25.50 

±0.84 

25.01±1.25 25.92±1.21 27.98±0.64 Temp  

pH 8.96±0.50 8.10±0.13 8.30±0.13 8.80±0.14 pH 

Oxigênio 

dissolvido 

1.65±1.26 9.90±1.34 7.30±1.09 7.00±1.68 OD 

Transparência 0.76±0.16 0.62±0.17 0.36±0.15 2.24±7.13 Secchi 

Amônia 7.64±4.94 99.71±16.45 32.72±36.39 114.66±132.74 N-NH4  

Nitrito 8.21±21.38 4.12±2.07 2.09±1.69 74.12±113.50 NO2  

Nitrato 49.60±47.0

0 

83.7624.04 46.32±35.88 66.10±57.03 NO3  

Nitrogênio 

Total 

124.74±42.

05 

312.68±80.2

1 

234.62±53.12 225.62±197.02 NT  

Fósforo Total 61.74±22.6

8 

51.19±24.17 123.56±60.62 72.63±73.78 PT  

Fósforo 

Solúvel 

Reativo 

22.86±18.4

1 

12.79±11.06 45.75±51.68 38.15±49.50 SRP  

Turbidez 12.52±23.6

8 

30.40±17.03 154.031±81.63 129.88±93.27 Turb 
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Durante o período de estudo, houve redução acentuada 

no índice pluviométrico na região, sendo esse período 

caracterizado como de estiagem prolongada, de acordo com a 

Agência Executiva de Gestão das Águas (AESA, 2019). 

Eventos climáticos extremos, como períodos de seca, 

associados a variações no nível da água são fortes reguladores 

da dinâmica de nutrientes, os quais, em altas concentrações, 

podem provocar estímulo à biomassa algal (fitoplâncton, 

perifíton). Além disso, altos níveis de concentração de 

nutrientes podem causar mudanças no estado trófico nos 

reservatórios, interferindo na qualidade da água desses 

sistemas (CORDEIRO et al., 2016). 

Considerando a condição trófica, registramos que o 

reservatório Cordeiro permaneceu mesotrófico entre os meses 

de Junho (52), Setembro (48) e Março (51), alterando essa 

condição para eutrófico apenas no mês de Dezembro com valor 

de (58), de acordo com os valores médios registrados. Nesse 

período (dezembro),  também observamos as maiores 

concentrações de fósforo total, fósforo solúvel reativo e 

clorofila-a, além de baixa transparência das águas (Figura 2). 

Devido as condições climáticas típicas da região 

semiárida e as altas concentrações de nutrientes, os 

ecossistemas aquáticos são comumente classificados como 

eutróficos ou hipereutróficos (BITTENCOURT-OLIVEIRA et al., 

2012), condição essa que pode promover a degradação da 

qualidade da água e inviabiliza o uso desse recurso. 
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Figura 2. Índice de estado trófico do reservatório Cordeiro, 

bacia hidrográfica do rio Paraíba, Nordeste do Brasil. 

 
Fonte: Própria (2019). 

 

Na comunidade de diatomáceas perífitica foi identificado 

um total de 20 táxons. As espécies Epithemia zebra e Cyclotela 

meneghiniana tiveram maior densidade no período inicial do 

estudo (Junho) (40.836 cel/cm2 e 12.722 cel/cm2, 

respectivamente) (Figura 3, Tabela 2). A maior densidade 

dessas espécies ocorreu quando o ambiente ainda apresentava 

maior volume hídrico, havendo depois desse período uma 

redução na densidade das espécies. No último período, 

Epithemia zebra não foi registrada, enquanto que Cyclotela 

meneghiniana foi registrada com menor densidade durante o 

estudo (114 cel/cm2). A densidade das espécies diferiu 
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significativamente entre meses (p=0,001), onde o mês de Junho 

diferiu de todos os outros períodos (Figura 3, Tabela 2).  

 

Tabela 2. Táxons presentes no Reservatório Cordeiro durante 

o período de amostragem. 

 

Táxons 

Junho Setembro Dezembro 

 

Março 

 

Códigos 

Epithemia zebra 40836 2607 151 
0 Epi 

Cyclotela meneghiniana 12722 341 111 114 Cy 

Nitzschia obtusa 31457 230 51 
0 No 

Ulnaria ulna 3931 0 0 
0 Uu 

Cymbella ventricosa 16970 13605 5059 
2499 Cym 

Alacoseira granulata 149 359 283 
45 Ala 

Cocconeis placentula 4143 1821 2933 
3649 Cocco 

Gomphonema lanceolatum 1849 21 91 
170 Gomlan 

Nitzschia dissipata 27464 4289 1421 
1558 Nidis 

Navicula halophila 8002 897 1047 
1127 Navha 

Nitzschia palea 3989 440 3574 
976 Nitpa 

Gomphonema intricatum 212 215 36 
23 Gomin 

Gomphonema augustatum 26 21 1110 
1371 Gomau 

Gomphonema gracile 603 2198 1460 
1654 Gomgra 

Navicula rhynchocephala 988 133 259 
122 Navry 

Nitzschia closterium 353 443 27 
27 Nitclo 

Pinnularia subcaptata 39 15 69 
43 Pi 

Nitzschia sp 6354 22 49 
0 Nitsp 

Pinnularia sp 1257 21 303 
159 

Pisp 

Cymbela gracilis 29 0 20 

20 

Cymgra 

Fonte: Própria (2019). 
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Figura 3. Densidade de diatomáceas perifíticas do reservatório 

Cordeiro, bacia hidrográfica do rio Paraíba, Nordeste do Brasil. 
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As espécies Cymbella ventricosa (16.970 cel/cm2), 

Cocconeis placentula (4.143 cel/cm2) e Nitzschia palea (3.989 

cel/cm2),  foram as espécies que estiveram presentes em todos 

os meses amostrais, sendo também aquelas com maior 

representatividade durante o mês de Dezembro, período no 

qual o ambiente se encontrava em condição eutrófica. 

Diferentemente, a espécie Nitzschia dissipata, a qual se 

mostrou sensível a essa variação trófica, considerando que 

registramos redução na sua densidade (421 cel/cm2) nesse 

mesmo mês (Figura 3, Tabela 2). 

A B C 
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A espécie Cymbella ventricosa é comum em ambientes 

de água doce, geralmente encontrada sobre vegetais flutuantes 

ou rochas úmidas. Essa espécie tem sido descrita em 

ambientes com altas concentrações de nutrientes. Sua alta 

densidade tem sido relacionada a poluição por material 

orgânico (INYANG et al., 2015). Isso pode estar associado ao 

fato desse gênero apresentar espécies com diferentes formas 

de vida: unicelulares, coloniais, formas móveis ou fixas com 

pedúnculos e almofadas mucilaginosas, características essas 

que são importantes na colonização, na absorção de luz e 

nutrientes (LANGE et al., 2011).  

A tolerância das espécies Cocconeis placentula e 

Nitzschia palea no período que o ambiente esteve eutrófico 

pode esta relacionada a capacidade de adaptação dessas 

espécies as variações ambientais, uma vez que essas espécies 

são consideradas cosmopolitas, além de serem descritas como 

espécies tolerantes a ambientes mesotróficos e eutróficos 

(KORHONEN; KÖNGÄS; SOININEN, 2013).  

A presença da espécie Cocconeis placentula tem sido 

comumento atribuída  a ambientes com altas temperaturas, 

altas concentrações de fósforo e turbidez (KOCK; TAYLOR; 

MALHERBE, 2019), assim como ocorreu em nosso estudo. 

Enquanto que a espécie Nitzschia palea, está associada 

condições ambientais (poluição orgânica, presença de metais 

pesados), essa espécie apresenta aumento da densidade e 

dominância, muitas vezes levando a anormalidades 

morfológicas (AHIRWAR et al., 2019).  

De modo contrário, temos observado a redução na 

densidade da espécie Nitzschia dissipata no mês caracterizado 

como eutrófico. Esse achado pode estar relacionado ao fato 

dessa espécie apresentar melhor desenvolvimento em 
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ambientes com menor grau de poluição orgânica, geralmente 

com condições mesotróficas, uma vez que é uma espécie que 

possui baixa tolerância a ambientes com altas concentrações 

de nutrientes (MARCHEGGIANI et al., 2019). Além disso, 

espécies que pertencem a esse gênero são consideradas 

móveis, sendo assim, elas podem se deslocar buscando locais 

menos poluídos, como também regular sua posição para 

aumentar a exposição a luz, quando presentes em locais onde 

há limitação desse recurso (VERNEUIL et al., 2014).  

 A análise de componentes principais (PCA) explicou 

73,36% da variação dos dados, a partir dos seis primeiros eixos 

da análise (Figura 4, Tabela 3). O primeiro eixo explicou 38,63% 

e o segundo eixo explicou 14,76%. Através da análise 

evidenciamos que dentre os parâmetros ambientais analisados, 

as o oxigênio dissolvido e a  turbidez  foram as variáveis com 

maior influência para a densidade de: Epithemia zebra, 

Cyclotela meneghiniana, Nitzschia obtusa, Nitzschia sp, Ulnaria 

ulna, Nitzschia dissipata, Cymbella ventricosa, Alacoseira 

granulata, Navicula halophila, Cocconeis placentula, 

Gomphonema lanceolatum, Pinnularia sp, Nitzschia palea, 

Gomphonema intricatum, Gomphonema augustatum, 

Gomphonema gracile, Navicula rhynchocephala, Nitzschia 

closterium, Pinnularia subcaptata, Cymbela gracilis.  
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Figura 4. Análise de Componentes Principais, relacionado às 

variáveis físico e química com a densidade de espécies de 

diatomáceas perifíticas no reservatório Cordeiro, bacia 

hidrográfica do rio Paraíba, Nordeste do Brasil. 

 
Fonte: Própria (2019). 

 

Tabela 3. Descrição das variáveis ambientais na PCA (Análise 

de Componentes Principais) e a explicabilidade para cada 

variável ambiental para cada eixo principal, no reservatório 

Cordeiro. 

Variáveis 

ambientais 
PC1 PC2 

ºC 0.060 -0.218 
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pH -0.190 0.026 

Turb 0.238 0.244 

OD 0.295 -0.080 

Sechi -0.191 -0.281 

PT 0.004 0.130 

SRP 0.055 0.203 

NT 0.186 0.114 

N-NO3 0.118 -0.072 

N-NO2 0.072 0.192 

N-NH4 0.202 0.102 

IET -0.011 0.149 

Fonte: Própria (2019). 

 

 A presença de oxigênio dissolvido na água depende de 

outras variáveis como, temperatura, salinidade, pressão 

atmosférica e turbulência da água (PRATIWI; HARIYAD; 

TAJUDINI, 2011), além disso, a presença de oxigênio também 

está relacionada a capacidade ecofisiológica de organismos 

autótrofos, como por exemplo diatomáceas, e isso é um fator 

importante, uma vez que a disponibilidade desse recurso está 

associada intimamente a processos como, decomposição e 

respiração desses organismos (LASHAWAY; CARRICK , 

2010).  

Nesse contexto, outro fator que pode influenciar a taxa 

fotossintética das algas e concomitantemente na concentração 

de oxigênio dissolvido, é o aumento da turbidez, tendo em vista 

javascript:;
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que a elevação nas concentrações de turbidez promove o 

aumento de partículas suspensas na água, o que pode dificultar 

a penetração de luz na coluna de água (WELLARD KELLY et 

al., 2013). Embora essa afirmativa seja verdadeira, a baixa 

disponibilidade de luz pode não ter um efeito direto sobre as 

diatomáceas, visto que essas algas podem apresentar 

adaptação cromática, que confere tolerância à limitação por luz, 

principalmente em camadas mais profundas (BRASIL; 

HUSZAR, 2011). 

Além disso, o aumento da turbidez gerado pela 

ressuspensão de partículas pode significar maior 

disponibilidade de nutrientes (nitrogênio e fósforo), o que pode 

servir como fonte de estímulo para o crescimento dessas algas, 

tendo em vista que no nosso estudo o ambiente apresentou 

altas concentrações de turbidez em todo o período amostral.  

A distribuição das espécies de diatomáceas perifíticas 

nos ecossistemas aquáticos (como rios e reservatórios) 

geralmente é associada a influência das variáveis ambientais 

que caracterizam poluição orgânica (aumento de nutrientes, 

turbidez) e a eutrofização artificial (CASTILLEJO et al., 2018), 

sendo muitas vezes sua presença atribuída nesses corpos 

hídricos a estratégias adaptativas como, formas de 

crescimento, classes de tamanho, estratégias de adesão a 

substratos (FERRAGUT; BICUDO, 2010).  

Nesse contexto, a estrutura e composição das 

diatomáceas perifíticas pode variar nos diferentes ambientes e 

pode ser moldada por diferentes condições do habitat, uma vez 

que a presença e a ocorrência de uma espécie num 

determinado local depende de suas adaptações fisiológicas 

(como por exemplo, tamanho do corpo, abundância), mas 

também de suas características ecológicas (interações 



DIATOMÁCEAS PERIFÍTICAS COMO INDICADORAS DA CONDIÇÃO 

TRÓFICA EM RESERVATÓRIO NO SEMIÁRIDO  

574 
 

ecológicas, especiação, dispersão) (HILLEBRAND; 

BLENCKNER, 2002; ALGARTE et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir do nosso conjunto de dados, temos visto que a 

redução do volume hídrico no reservatório estudado contribuiu 

para o aumento nas concentrações de nutrientes e 

consequente aumento no grau de trofia do reservatório durante 

o período analisado. A condição meso-eutrófica favoreceu o 

adensamento das espécies Cymbella ventricosa, Coconeis 

placentula e Nitzschia palea. Enquanto que sob a condição de 

maior degradação da qualidade hídrica Nitzschia dissipata 

demonstrou sensibilidade, reduzindo sua densidade. Isso 

implica que essas espécies apresentam tolerância e 

sensibilidade a diferentes condições tróficas, e sua presença 

descrevem o grau de poluição orgânica no sistema, refletindo 

assim a qualidade ecológica do ambiente. 

Temos demonstrado que a ocorrência das espécies no 

ambiente esteve relacionada às variáveis ambientais 

(particularmente ao oxigênio dissolvido e turbidez), 

demonstrando assim, que essas espécies apresentam 

diferentes características fisiológicas (respiração) e 

morfológicas (formas de adesão, tamanho) para se adequarem 

as condições ambientais e com isso conseguir se  manterem no 

ambiente, refletindo assim, seu papel como indicadores 

ecológicos. 
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RESUMO: O aumento da temperatura é um potente catalizador 
das florações tóxicas de cianobactérias. Entre as 
cianaobactérias, a espécie Cylindrospermopsis raciborskii, vem 
se destacando por formar extensas florações tóxicas, sendo 
fortemente influenciada pelas condições nutricionais e 
temperaturas. C. raciborskii, vem sendo descrita como uma 
espécie com almpa distribuição espacial, a qual vem sendo 
sugerida como resultado de sua tolerância a uma variedade de 
temperaturas.  O presente estudo teve como objetivo, avaliar os 
efeitos das mudanças de temperaturas no crescimento de C. 
raciborskii. Foram realizados experimentos de bancada em 
condições controladas nas temperaturas de 24 e 30 ºC, com 
incubação durante o período de oito dias. A cepa de C. 
raciborskii (ITEPA1), foi cedida pelo Instituto de Tecnologia do 
Pernambuco. A cepa foi mantida em meio ASM-1, em 
fotoperíodo de 12:12 horas (claro/escuro). Verificamos que o 
aumento da temperatura é um fator importante para promoção 
das florações de C. raciborskii, atuando no aumento do seu 
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biovolume, densidade e taxa de crescimento populacional, visto 
que a temperatura de 30 ºC promoveu o aumento significativo 
destes parâmetros. Estes resultados sugerem que 
temperaturas mais altas levaram a intensificação das florações 
de C. raciborskii, portanto poderam facilitar a expansão desta 
espécie em diversos ecossistemas no mundo. Neste  sentido, 
ressaltamos a importância da criação de planos de manejo, afim 
de mitigar os efeitos causados pela temperatura sobre as 
florações destas cianobactérias. 
Palavras-chave: Mudanças climáticas. Florações de 
cianobactérias. Nostocales. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O rápido desenvolvimento das atividades 

antropogênicas tem comprometido os ecossistemas aquáticos 

em todo o mundo. A descarga de efluentes ricos em nitrogênio 

e fósforo tem acelerado o processo de eutrofização cultural, o 

qual é considerado pelos cientistas um dos principais 

problemas de qualidade de água no mundo (O’NEIL et al., 

2012). Esse processo de eutrofização afeta a estrutura e 

estabilidade dos ecossistemas e resultam no aumento da 

biomassa fitoplanctônica, especialmente no aumento das 

florações de cianobactérias tóxicas, diminuição do oxigênio 

dissolvido e transparência da água (MOURA et al., 2018). 

Aliado ao enriquecimento de nutrientes nos corpos 

aquáticos, o aumento da temperatura consequente das 

mudanças climáticas globais atuam diretamente no maior 

crescimento das cianobactérias (O’NEIL et al., 2012), neste 

contexto, os impactos causados por estes estressores tornam 

ainda mais difíceis as predições das respostas ecossitêmicas, 

bem como planos para mitigar os efeitos ocasionados pela 



O EFEITO DE DIFERENTES TEMPERATURAS NO CRESCIMENTO DE 

Cylindrospermopsis raciborskii (Raphidiopsis raciborskii) 

580 
 

eutrofização e florações tóxicas de cianobactérias (THOMAS; 

LITCHMAN, 2016). Tais mudanças climáticas são reconhecidas 

como um dos maiores estressores dos ecossistemas naturais 

em todo o mundo (IPCC, 2007). Dentre as consequências do 

aumento da temperatura nos sistemas aquáticos, é esperado 

que haja um aumento na estratificação vertical, a qual pode 

limitar a diversidade de espécies, promovendo maior 

dominância das cianobactérias, visto que esse grupo pode 

regular sua flutuabilidade e aproveitar a alta estabilidade da 

coluna de água (PAERL; HUISMAN, 2009). Tal fato deve-se as 

características ecofisiológicas que as espécies deste grupo 

apresentam, como vesículas de gás que confere flutuabilidade 

na coluna da água, capacidade de fixar nitrogênio atmosférico, 

bem como a alta tolerância a condições de limitação de 

nutrientes e luz (O’NEIL et al., 2012).  Portanto, espera-se que 

o aumento das temperaturas nos ecossistemas aquáticos 

venha a promover o aumento na frequência e intensidade das 

florações de cianobactérias potencialmente produtoras de 

toxinas (PAERL; HUISMAN, 2009). 

As florações de cianobactérias têm consequências 

negativas para os serviços e funcionamento ecossistêmicos e 

são reconhecidas como um dos mais importantes problemas de 

qualidade de água em todo o mundo. Essas florações são 

potenciais produtoras de cianotoxinas e reconhecidas por ter 

efeitos dermatotóxicos, hepatotóxicos e neurotóxicos e são 

citadas como causadores da genotoxicidade e 

carcinogenicidade (PAERL; HUISMAN, 2009). Além disso, os 

usos múltiplos dos serviços ecossistêmicos aquáticos como 

abastecimento doméstico, industrial e na agricultura, pesca e 

recreação podem ser descontinuadas em resposta a ocorrência 
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florações de cianobactérias tóxicas (DOWNING; PHELAN; 

DOWNING, 2015). 

O aumento da temperatura favorece as cianobactérias 

de várias maneiras, sendo este fator promotor da dominância 

destes organismos, reduzido a diversidade de outras espécies 

fitoplanctônicas que apresentam baixa tolerância a 

temperaturas mais elevadas (LÜRLING et al., 2013). De forma 

geral, as cianobactérias exibem taxas ótimas de crescimento 

em temperaturas relativamente altas, geralmente acima de 25 

°C (COLES; JONES, 2000). Nessas temperaturas elevadas, as 

cianobactérias competem de maneira mais eficaz com os 

produtores primários eucarióticos, como diatomáceas, 

clorófitas, criptófitas e dinoflagelados (DE SENERPONT 

DOMIS et al., 2007; JÖHNK et al., 2008). Ou seja, à medida que 

as taxas de crescimento desses táxons eucarióticos diminuem, 

as taxas de crescimento de cianobactérias atingem seus ótimos 

valores (PAERL; HUISMAN, 2009).  

O aquecimento dos sistemas aquáticos pode estimular o 

crescimento não apenas de espécies nativas, mas também de 

cianobactérias invasoras. Estas têm o potencial de alterar a 

estrutura e dinâmica da comunidade em ecossistemas 

aquáticos, bem como o ciclo biogeoquímico (LITCHMAN, 

2010). Uma dessas espécies é Cylindrospermopsis raciborskii, 

uma cianobactéria tóxica fixadora de nitrogênio de provável 

origem Americana, que se espalhou por regiões temperadas em 

todo o mundo, capaz de alterar os processos do ecossistema 

local quando dominante (PADISÁK, 1997; ISVÁNOVICS et al., 

2000). Essa espécie possui uma série de características que 

provavelmente o torna uma excelente concorrente em lagos, 

incluindo fixação de nitrogênio, tolerância à pouca luz, 

regulação da flutuabilidade e forte capacidade competitiva por 
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fósforo (PADISÁK, 1997; ISVÁNOVICS et al., 2000). Também 

é altamente bem-sucedida em flutuações de nitrogênio e 

fósforo, fator este que provavelmente contribui para o seu 

sucesso em ambientes dinâmicos (POSSELT et al., 2009; 

MOISANDER et al., 2012). 

Algumas cepas de C. raciborskii produzem uma 

variedade de toxinas (saxitoxinas, cylindropermopsinas), das 

quais algumas se mostraram alelopáticas (FIGUEREDO et al., 

2007; RZYMSKI et al., 2014). Outras foram citadas em eventos 

de envenenamento humano e mortalidade de gado (SAKER 

&amp; GRIFFITHS, 2000). Assim, o aumento da temperatura é 

frequentemente aceito como o principal fator físico que regula a 

distribuição de C. raciborskii em todo o mundo (PADISÁK, 1997; 

SUKENIK et al., 2012). No entanto, diferentes valores de 

temperatura (13 °C e 20 °C) para floração foram relatados na 

literatura (RÜCKER et al., 2009), enquanto outros estudos 

mostraram alta biomassa de C. raciborskii em águas doces a 

temperaturas mais baixas (11-19 °C) (BONILLA et al., 2012), 

indicando que sua alta plasticidade fenotípica a diferentes 

temperaturas é um fator importante para a expansão desta 

espécie. Além disso, estudos experimentais mostraram que as 

taxas de crescimento de C. raciborskii apresentam crescimento 

em alta variabilidade de condições e diferentes temperaturas 

(15 a 40 °C) (BRIAND et al., 2004). De forma geral, as 

evidências disponíveis indicam que C. raciborskii pode ter 

sucesso em uma ampla faixa de temperaturas da água e não 

suporta a hipótese de que a temperatura seja um fator limitante 

para seu sucesso. 

Diante do exposto, a variação térmica pode ser um fator 

determinante para a performance ecológica de cianobactérias 

em ecossistemas aquáticos. Portanto, entender as 
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peculiaridades desde grupo, e em especial da cianobactéria 

tóxica C. raciborskii, pode ajudar a prever as consequências 

ambientais das mudanças climáticas atuais sobre futuros 

eventos de florações. Este estudo teve como objetivo avaliar os 

efeitos das mudanças de temperaturas no crescimento de C. 

raciborskii. Para isso, foi realizado um experimento em escala 

de bancada para verificar a potencial variação na densidade, 

biovolume e taxa de crescimento de C. raciborskii em função de 

temperaturas atuais da região semiárida do Brasil e 

temperatura prevista com as alterações climáticas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Cepas de Cianobactérias 

 

A linhagem produtora de toxina de Cylindrospermopsis 

raciborskii (ITEPA1) foi obtida da coleção de culturas do 

Instituto de Tecnologia de Pernambuco. A cepa foi mantida em 

meio de cultura ASM-1 (pH=8,0), sob 60 µmol de fótons m-2 s-1 

de fotóns de irradiância e fotoperíodo 12:12 de ciclo 

claro:escuro. 

 

Delineamento Experimental  

 

Os experimentos foram realizados em Erlemmeyers de 

250 ml utilizando 200 ml de meio e a cultura de C. raciborskii foi 

incubada com crescimento exponencial em um biovolume inicial 

de 4,0x106 µM3 mL-1 . 

Os experimentos foram realizados nas temperaturas 24 

ºC e 30 ºC. Entre os valores de temperatura a serem 

investigados, 24 ºC representa a temperatura média atual da 
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água nas regiões semiáridas do Brasil e 30 ºC representam 

aumentos previstos (+6 ºC) com as mudanças climáticas 

globais (EL-SHEHAWY et al., 2012). As culturas foram 

incubadas nas condições citadas por oito dias e as amostras 

foram coletadas em dias alternados para medições do número 

de células, biomassa e cálculo da taxa de crescimento. 

As densidades celulares foram determinadas usando 

uma câmara de contagem Brightline Neubauer aprimorada sob 

um microscópio de luz Zeiss Axioskop 40 (Carl Zeiss, Jena, 

Alemanha), e o biovolume foi obtido seguindo as formas 

geométricas descritas em Hillebrand et al. (1999).  

As taxas de crescimentos (µ; dia-1) foram calculadas de 

acordo com a fórmula de regressão exponencial µ=(ln(Nt)-

ln(Nt0))/t-t0, onde N presenta o valor do biovolume no tempo 

final (t) e no tempo inicial (t0) (WOOD et al., 2005). Todos os 

dados experimentais foram expressos com média ± desvio 

padrão. 

 

Análise de Dados  

 

A normalidade e homogeneidade das variâncias foram 

avaliados com os testes de Shapiro-Wilk e Bartlett. A análise de 

variância (ANOVA one-way) foi utilizada para verificar a 

influência da temperatura na densidade, biovolume e taxas de 

crescimento. Quando verificadas diferenças significativas nos 

teste da ANOVA, foi realizado o teste a posteriore de Tukey 

para comparação múltipla das médias. As análises estatísticas 

foram realizadas a nível de significância de 5% usando o 

programa R Software para Windows. 
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Figura 1. Desenho experimental: incubação da cepa de C. 

raciborskii (biovolume 4,0x106 µM3 mL-1) em intensidade de 60 

µmol de fótons m-2 s-1 e fotoperíodo de 12 horas claro e 12 horas 

escuro. O experimento foi realizado em triplicata, 24 ºC 

representa a temperatura atual dos ecossistemas aquáticos no 

semiárido do Brasil, 30 ºC (+6 ºC) representa a temperatura 

prevista com as mudanças climáticas. 

 

 
  

Fonte: Própria, 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diferenças significativas na densidade das cepas de C. 

raciborskii foram observadas em função do tempo e das 

diferentes temperaturas testadas. Em 30 ºC houve um aumento 

significativo entre o quarto e sexto dia de experimento, com os 

maiores valores observados no oitavo dia (2098,2 cél mL-1). De 

forma similar, foi observado um aumento significativo ao longo 
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dos dias experimentados com os maiores valores observado no 

oitavo dia com cerca da metade (906,5 cél mL-1) da densidade 

observada em 30 ºC para o mesmo dia de experimento (Figura 

2). Verificamos que a temperatura é um fator importante para o 

crescimento de C. raciborskii, promovendo maior crescimento 

desta espécie. 

 

Figura 2. Densidade celular (cél mL-1) de Cylindrospermopsis 

raciborskii nas temperaturas de 24 e 30 ºC. 

  

 
  

Fonte: Própria, 2019. 

 

De forma similar à densidade das cepas, foram 

observadas diferenças significativas no biovolme em relação a 

temperatura e tempo do experimento. De forma geral, até o 

sexto dia do experimento, foi possível observar maior biovolume 

da cianobactéria à 24 ºC com pouca ou nenhuma variação ao 

longo do tempo. No entanto, para ambas as temperaturas, foi 
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possível observar um aumento significativo no oitavo dia 

expertimentado (30 ºC: 132,1 mm3 L-1 e 24 ºC: 74,4 mm3 L-1) 

(Figura 3). 

A espécie C. raciborskii é uma cianobactéria com ampla 

distribuição em todo o mundo, a qual, quando dominante, é 

capaz de alterar processos ecossistêmicos locais, afetando 

diretamente a a estruturação da comunidade fitoplanctônica 

(LURLING et al., 2013). O crescimento desta espécie em 

diferentes tempraturas esta relacionado a sua plasticidade 

fenotípica (BONILLA et al., 2012), entretanto, estudo realizado 

por Thomas e Litchemam (2016), verificou que C. raciborskii 

apresentou maior crescimento em temperaturas acima de 20 

ºC. Cepas de C. raciborskii vêm sendo descritas como 

tolerantes a uma ampla faixa de temperaturas, com crescimento 

ótimo entre 19 a 32 ºC (BRIAND et al., 2014), sendo geralmente 

encontradas ocorrendo em temperaturas acima de 25 ºC 

(RECKNAGEL; ORR; CAO, 2014). A temperatura elevada tem 

sido considerada o fator mais importante para o crescimento de 

C. raciborskii (BRIAND et al., 2004), além disso, a temperatura 

tem sido considerado um importante fator ambiental reponsável 

pela expansão desta espécie em regiões temperadas, que 

favorece o seu potencial invasivo (BRIAND et al., 2004).  
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Figura 3. Biovolume celular (mm3 L-1) de Cylindrospermopsis 

raciborskii nas temperaturas de 24 e 30 ºC. 

 

 
 

Fonte: Própria, 2019. 
 

Tabela 1. Resultados da ANOVA para as interações entre as 

temperaturas (24 e 30 ºC) na densidade celular, biovolume e 

taxa de crescimento. 

 

Densidade MQ Valor F P 

Tempo 24 ºC  268229 171,8 < 0,001 
Resíduo  1561   
    
Tempo 30 ºC 2490019 1589 < 0,001 
Resíduo  1567   
    
Tempo x Temperatura 609498 389,7 < 0,001 
Resíduo  1564   
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Tempo 24 ºC  1990,4 151,8 < 0,001 
Resíduo  13,1   
    
Tempo 30 ºC 9314 609 < 0,001 
Resíduo  15   
    
Tempo x Temperatura 1592 112,1 < 0,001 
Resíduo 14   

Taxa de Crescimento MQ Valor F P 

Tempo 24 ºC  0,04 12 < 0,002 
Resíduo  0,003   
    
Tempo 30 ºC 0,42 24 < 0,001 
Resíduo  0,01   
    
Tempo x Temperatura 0,12 11,8 < 0,001 
Resíduo 0,01   

 

Fonte: Própria, 2019. 
 

A relação menor volume celular e maior densidade 

celular em experimento com temperatura elevada foi relata por 

Xião et al., (2017), estes resultados sugerem um possível trade-

off em que a espécie deixa de investir em um maior volume 

celular por um maior crescimento populacional. Neste estudo 

verificamos que apenas o sexto dia de ambos os experimentos 

nas diferentes temperaturas apresentaram uma redução no 

biovolume celular em comparação com os dados em 

densidade, isso pode indicar um mecanismo para aumentar o 

crescimento celular, como verificado no oitavo dia. Semelhante 

aos nossos resultados, Xião et al., (2017), encontraram uma 

menor densidade celular em temperatura mais baixa, o que 

indica que o aumento da temperatura irá promover ainda mais 

as florações da cianobactéria C. raciborskii. 
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Em relação a taxa de crescimento do bivolume da cepa 

estudada, foi possível observar que para 24 ºC, não há variação 

significativa até o sexto dia de experimento com uma média de 

0,3 µ dia-1. Da mesma forma, em 30 ºC, até o sexto dia a 

variação a taxa média de crescimento é 0,15 µ dia-1. Em ambas 

as condições de temperatura as maiores taxas de crescimento 

foram observadas no oitavo dia de expertimento com o maiores 

valores observados para a temperatura de 30 ºC. Taxas de 

crescimentos podem indicar o desenvolvimento de uma espécie 

sobre diferentes condições ambientais (THOMAS; 

LITCHEMAM, 2016). Aqui verificamos que o aumento da 

temperatura promoveu o maior crescimento de C. raciborskii, 

sugerindo assim que o aumento da temperatura pode promover 

florações de C. raciborskii, favorecendo a sua dominância em 

ecossistemas aquáticos.  

Figura 4. Taxa de crescimento (dia-1) de Cylindrospermospsis 

raciborskii nas temperaturas de 24 ºC e 30 ºC.  

 
 

Fonte: Própria, 2019. 
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A elevação da temperatura vem sendo descrita como um 

fator que atua no crescimento, aumenta a taxa fotossintética, a 

difusão de nutrientes na superfície celular e intensifica a 

estratificação vertical, conferindo vantagem competitiva às 

cianobactérias nativas e invasivas (O'NEIL et al., 2012; 

THOMAS; LITCHEMAM, 2016). Este estressor ambiental foi um 

importante preditor do florescimento de C. raciborskii em 

reservatório subtropical (RECKNAGEL et al., 2014).  

A temperatura, por sua vez tem sido considerada um elo 

que pode ter promovido a expansão desta espécie em regiões 

temperadas e tropicais (PANOU et al., 2018). Além disso, 

temperaturas mais elevadas induziram maior atividade 

alelopática em C. raciborskii, garantindo maior vantagem 

competitiva a esta espécie e reduzindo a competição por outras 

espécies concorrentes  (FIGUEREDO et al., 2007). Altas 

densidades de cianobactérias têm sido associada a 

temperaturas mais elevadas (PINHEIRO et al., 2013), acredita-

se que as mudanças climáticas tenderam a aumentar ainda 

mais as florações das cianobactérias nos ecossistemas 

aquáticos (O’NEIL et al., 2012).  

Além disso, os efeitos da temperatura promoverão a 

expansão de cepas tóxicas, sugerindo que as florações de 

cianobactérias sejam compostas por espécies produtoras de 

toxinas (THOMAS; LITCHEMAN, 2016). Toxinas produzidas 

por cepas de Cylindrospermopsis raciborskii também tem sido 

associada ao aumento das mudanças climáticas e o aumento 

da eutrofização dos ecossistemas aquáticos (CHIA et al., 2016), 

neste estudo não verificamos as quotas de saxitoxa produzida 

pela cepa, portanto, não sabemos os efeitos causados pelo 

aumento da temperatura na produção de toxina por esta cepa.   
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As florações de cianobactérias promovem a má 

qualidade da água em consequências dos metabólitos 

secundários bioativos que produzem e liberam no ambiente 

(PINEDA-MENDONZA et al., 2016; CHIA et al., 2019). A 

extensão das florações de cianobactérias, como a C. raciborskii 

é um grande problema mundial, devido o seu potencial de 

produzir metabólitos secundários tóxicos,  capazes de 

ocasionar efeitos em para animais selvagens, domésticos e 

seres humanos, e representam grande ameaça para a 

integridade ecológica e a sustentabilidade dos ecossistemas 

aquáticos (PAERL; HUISMAN 2009). Eventos de intoxicações 

por estas toxinas foram responsáveis por ocasionar doenças e 

morte de animais domésticos, selvagens e humanos 

(GRIFFITHS, 2003). Portanto, compreender os fatores que 

promovam florações de cianobactérias é de suma importância 

para compreensão dos processos sucessionais e criação de 

planos de manejos que possam prever ou controlar as florações 

dominadas pela cianobactéria tóxica C. raciborskii. 

   

CONCLUSÕES 

 

 O crescimento de C. raciborskii em diversas 

temperaturas é uma consequência da alta plasticidade 

fenotípica desta espécie. Este estudo sugere que o aumento da 

temperatura favorecerá o a expansão das cianobactérias, 

promovendo o crescimento de C. raciborskii influenciando a 

formação de suas florações. Portanto, ecossistemas com águas 

mais quentes poderão favorecer a persistência de florações de 

cianobactérias com dominância da espécie C. raciborskii.  

Neste  sentido, ressaltamos a importância da criação de planos 
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de manejo, afim de mitigar os efeitos causados pela 

temperatura sobre as florações desta cianobactérias. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

BONILLA, S.; AUBRIOT, L.; SOARES, M. C. S.; GONZÁLEZ-PIANA M.; 

FABRE A.; HUSZAR V. L.; LÜRLING, M.; ANTONIADES, D.; PADISÁK J.; 

KRUK C. What drives the distribution of the bloom-forming 

cyanobacteria Planktothrix agardhii and Cylindrospermopsis raciborskii? 

FEMS Microbiol. Ecol. 79, 594-607. 2012. 
BRIAND, J. F.; LEBOULANGER, C.; HUMBERT, J. F.; BERNARD, C.; 
DUFOUR, P. CYLINDROSPERMOPSIS RACIBORSKII 

(CYANOBACTERIA) INVASION AT MID‐LATITUDES: SELECTION, WIDE 
PHYSIOLOGICAL TOLERANCE, ORGLOBALWARMING? Journal of 
Phycology, 40(2), 231-238. 2004. 
CHIA, M. A.; KRAMER, B. J.; JANKOWIAK, J. G.; BITTENCOURT-
OLIVEIRA, M. D. C.; GOBLER, C. J. The Individual and Combined Effects 
of the Cyanotoxins, Anatoxin-a and Microcystin-LR, on the Growth, Toxin 
Production, and Nitrogen Fixation of Prokaryotic and Eukaryotic 
Algae. Toxins, 11(1), 43. 2019. 
COLES, J.F.; JONES, R.C. Effect of temperature on photosynthesis-light 
response and growth of four phytoplankton species isolated from a tidal 
freshwater river. J Phycol, 36: 7–16. 2000. 
DE SENERPONT DOMIS.; L.N., MOOIJ, W.M.; HUISMAN, J. Climate-
induced shifts in an experimental phytoplankton community: a mechanistic 
approach. Hydrobiologia 584: 403–413. 2007. 
DOWNING, T.G.; PHELAN, R.R.; DOWNING, S. A potential physiological 
role for cyanotoxins in cyanobacteria of arid environments. J. Arid. 
Environ. 112, 147-151. 2015. 
EL-SHEHAWY, R.; GOROKHOVA, E.; FERNANDEZ-PINAS, F.; DEL 
CAMPO, F. F. Global warming and hepatotoxin production by 
cyanobacteria: what can we learn from experiments? Water Research, 46 
(5), 1420-1429. 2012. 
IPCC Fourth Assessment Report. Climate Change 2007: the physical 
science basis. IN SOLOMON, S., D. QIN, M. MANNING, Z. CHEN, M. 
MARQUIS, K. B. AVERYT, M. TIGNOR & H. L. MILLER (eds), Contribution 
of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 
Cambridge. 2007. 
ISVÁNOVICS, V.; SHAFIK H. M.; PRÉSING M.; JUHOS, S. Growth and 
phosphate uptake kinetics of the cyanobacterium, Cylindrospermopsis 



O EFEITO DE DIFERENTES TEMPERATURAS NO CRESCIMENTO DE 

Cylindrospermopsis raciborskii (Raphidiopsis raciborskii) 

594 
 

raciborskii (Cyanophyceae) in throughflow cultures. Freshwater Biol, 
43:257-275. 2000. 
FIGUEREDO, C. C.; GIANI, A.; BIRD, D. F. Does allelopathy contribute to 
Cylindrospermopsis raciborskii (cyanobacteria) bloom occurrence and 
geographic expansion? 1. Journal of Phycology, 43(2), 256-265. 2007. 
GRIFFITHS, D. J.; SAKER, M. L. The Palm Island mystery disease 20 
years on: a review of research on the cyanotoxin cylindrospermopsin. 
Environ Toxicol, 18, 78–93. 2003. 
HILLEBRAND, H.; DŬRSELEN, C.; KÍRSCTEL, D.; POLLIGHER, U.; 
ZOHARY, T. Biovolume calculation for pelagic and benthic microalgae. 
Journal of Phycology, 35, 403-424. 1999.  
LITCHMAN, E. Invisible invaders: non-pathogenic invasive microbes in 
aquatic and terrestrial ecosystems. Ecol. Lett. 13:1560-1572. 2010. 
LÜRLING, M.; ESHETU, F.; FAASSEN, E. J.; KOSTEN, S.; HUSZAR, V. L. 
Comparison of cyanobacterial and green algal growth rates at different 
temperatures. Freshwater Biology, 58 (3), 552-559. 2013. 
MOURA, A.N.; ARAGÃO-TAVARES, N.K.C.; AMORIN, C.A. Cyanobacterial 
blooms in freshwater bodies from a semiarid region, Northeast Brazil: A 
review. J. Limnol, 77(2), 179-188. 2018. 
MOISANDER, P.H.; MCCLINTON, E., III.; PAERL, H.W. Salinity effects on 
growth, photosynthetic parameters, and nitrogenase activity in estuarine 
planktonic cyanobacteria. Microb Ecol, 43: 432–442. 2002. 
O’NEIL, J. M.; DAVIS, T. W.; BURFORD, M. A; GLOBER, C. J. The rise of 
harmul cyanobacteria blooms: The potential roles of eutrophication and 
climate change. Harmful Algae, 14, 313-334. 2012. 
PANOU, M.; ZERVOU, S. K.; KALOUDIS, T.; HISKIA, A.; GKELIS, S. A 
Greek Cylindrospermopsis raciborskii strain: Missing link in tropic invader’s 
phylogeography tale. Harmful algae, 80, 96-106. 2018. 
PAERL, H. W.; J. HUISMAN. Climate change: a catalyst for global 
expansion of harmful cyanobacterial blooms. Environmental Microbiology 
Reports, 1: 27–37. 2009. 
POSSELT, A. J., M. A. BURFORD; G. SHAW. Pulses of phosphate 
promote dominance of the toxic cyanophyte Cylindrospermopsis raciborskii 
in a subtropical water reservoir. Journal of Phycology, 45: 540–546. 2009.  
PINEDA-MENDOZA, R. M.; ZÚÑIGA, G.; MARTÍNEZ-JERÓNIMO, 
F. Microcystin production in Microcystis aeruginosa: strain type effect, 
environmental factors, nutrient concentrations and N: P ratio on mcyA gene 
expression. Ecologia aquática, 50 (1), 103-119. 2016. 
PINHEIRO, C.; AZEVEDO, J.; CAMPOS, A.; LOUREIRO, S.; 
VASCONCELOS, V. Absence of negative allelopathic effects of 
cylindrospermopsin and microcystin-LR on selected marine and freshwater 
phytoplankton species. Hydrobiologia, 705 (1), 27-42. 2013. 



O EFEITO DE DIFERENTES TEMPERATURAS NO CRESCIMENTO DE 

Cylindrospermopsis raciborskii (Raphidiopsis raciborskii) 

595 
 

RECKNAGEL, F.; ORR, P.T.; CAO, H. Inductive reasoning and forecasting 
of population dynamics of Cylindrospermopsis raciborskii in three sub-
tropical reservoirs by evolutionary computation. Harmful Algae, 31, 26–34. 
2014. 
RÜCKER, J.; TINGWEY, EI.; WIEDNER, C.; ANU CM.; NIXDORF B. 
Impact of the inoculum size on the population of Nostocales cyanobacteria 
in a temperate lake. J. Plankton Res. 31: 1151-1159. 2009. 
RZYMSKI, P.; PONIEDZIAŁEK, B.; KOKOCIN´SKI, M.; JURCZAK, T.; 
LIPSKI, D.;  WIKTOROWICZ, D. Interspecific allelopathy in cyanobacteria: 
Cylindrospermopsin and Cylindrospermopsis raciborskii effect on the 
growth and metabolism of Microcystis aeruginosa. Harmful Algae 35: 1–8. 
2014. 
ŠTERN, A.; ROTTER, A.; NOVAK, M.; FILIPIC, M.; ZEGURA, B. Genotoxic 
effects of the cyanobacterial pentapeptide nodularin in HepG2 cells. Food 
and Chemical Toxicology. 124, 349-358. 2019. 
SAKER, M. L.; D. J. GRIFFITHS.  The effect of temperature on growth and 
cylindrospermospsin content of seven isolates of Cylindrospermopsis 
raciborskii (Nostocales, Cyanophyceae) from water bodies in Northern 
Australia. Phycologia, 39: 349–354. 2000. 
SUKENIK, A.; HADAS, O.; KAPLAN, A.; QUESADA, A. Invasion of 
Nostocales (cyanobacteria) to subtropical and temperate freshwater lakes - 
physiological, regional, and global driving forces. Front. Microbiol. 3:86-95. 
2012. 
THOMAS, M. K.; LITCHMAN, E. Effects of temperature and nitrogen 
availability on the growth of invasive and native 
cyanobacteria. Hydrobiologia, 763 (1), 357-369. 2016. 
WOOD, A. M.; EVERROAD, R. C.; WINGARD, L. M. Measuring growth 
rates in microalgal cultures. In. R.A. ANDERSEN, ed. Algal culturing 
techniques. Singapore: Academic Press/Phycological Society of America, 
5, 269-285. 2005. 
XIAO, M.; WILLIS, A.; BURFORD, M. Differences in cyanobacterial strain 
responses to light and temperature reflect species plasticity. Harmful 
algae, 62, 84-93. 2017. 

 

 

 



POTENCIAL ALELOPÁTICO DA MACRÓFITA SUBMERSA EGERIA DENSA 

SOBRE A CIANOBACTÉRIA POTENCIALMENTE TÓXICA 

CYLINDROSPERMOPSIS RACIBORSKII: ANÁLISE EXPERIMENTAL IN VITRO 

596 
 

CAPÍTULO 30 
 

POTENCIAL ALELOPÁTICO DA 
MACRÓFITA SUBMERSA EGERIA DENSA 

SOBRE A CIANOBACTÉRIA 
POTENCIALMENTE TÓXICA 

CYLINDROSPERMOPSIS RACIBORSKII: 
ANÁLISE EXPERIMENTAL IN VITRO 
 

 

 Vanessa Virginia Barbosa 1 

Jefferson Vitor Melo Cabral 2  

Juliana dos Santos Severiano 3 

José Etham de Lucena Barbosa 4 

1 Doutora em Engenharia Ambiental UEPB; 2 Graduando do curso de Ciências Biológicas, 

UEPB; 3 Doutora em Botânica/UFPE; 4 Orientador/Professor do DCB/UEPB; Doutor em 

Recursos Naturais/UFscar.  

vanessav_barbosa@gmail.com.br 

 

RESUMO: As cianobactérias são um dos principais problemas 
atuais nos ecossistemas aquáticos, tendo em vista que são 
potenciais produtores de substâncias tóxicas para os animais. 
Entretanto, as macrófitas aquáticas podem sintetizar 
substâncias alelopáticas contra as cianobactérias, servindo 
como biocontrole. Diante disso, o objetivo desse estudo é a 
utilização da macrófita Egeria densa no controle da 
cianobactéria potencialmente tóxica Cylindrospermopsis 
raciborskii em experimento in vitro em laboratório. Foram 
cultivados Cylindrospermopsis raciborskii em frascos de 
Enlermeyer em meio ASM-1 em condições de temperatura e luz 
contralados. A Egeria densa foi coletada em reservatório, 
lavada e cultivada em aquário. Os tratamentos foram montados 
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para expor as cepas de C. raciborskii à diferentes biomassas de 
E. densa (0,5 e 2,0 g de peso fresco; gPF-1). O experimento teve 
duração de 12 dias, sendo coletadas amostras nos dias 0, 2, 4, 
6, 8 e 12 para análise da taxa de crescimento de C. raciborskii, 
e concentração de cianotoxinas (intracelular e extracelular). Foi 
possível observar a redução do volume de C. raciborskii nos 
tratamentos exposto à Egeria densa. Essa redução foi 
observada nos tratamentos com biomassa maior e menor 
(F=15,67; p= 0,99).   Consequentemente, a clorofila-a também 
apresentou redução das concentrações nos tratamentos com a 
macrófita. Em relação a produção de cianotoxinas.  
Cilindroespermopsina (CYN) intracelular apresentou diferenças 
estatísticas entre os tratamentos testados. Em relação a 
cilindroespermopsina extracelular não houve diferenças entre 
os tratamentos.  
Palavras-chave: Macrófitas aquáticas. Biocontrole. 
Cianobactérias. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As cianobactérias tem sido apontadas como um dos 

principais problemas atuais nos ecossistemas aquáticos 

(PAERL; HUISMAN, 2008). Esses organismos 

fotossintetizantes possuem a capacidade de produzir 

compostos químicos que podem vir a ser tóxicos (WU et al., 

2013; DROBAC et al., 2016), tanto para os organismos 

presentes no reservatório, como peixes e crustáceos (DROBAC 

et al., 2016) quanto para os que fazem uso dessa água, 

incluindo os seres humanos (FUNARI et al., 2017). Esses 

organismos também causam problemas no tratamento de água, 

pois além de produzir toxinas também produzem geosmina 
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(WANG et al., 2019), um composto que confere odor 

característico na água. 

Diversos fatores foram apontados como causadores das 

florações de cianobactérias, dentre eles, a eutrofização artificial, 

que é o enriquecimento dos corpos aquáticos com nutrientes 

nitrogenados e fosfatados (PAERL; HUISMAN, 2009; HAVENS 

et al., 2017). Estudos indicam que altas temperaturas também 

favorecem as florações de cianobacterias (O’NEIL et al., 2012). 

Porém não é possível apontar um fator específico para a 

proliferação desses organismos, tendo em vista que nos 

ecossistemas esses fatores agirão sinergicamente sobre a 

comunidade de cianobactéria local (HEISLER, 2008; PAERL; 

HUISMAN, 2009).   

As cianobactérias desenvolveram diversas adaptações 

que as proporcionaram vantagens competitivas sobre outros 

organismos fitoplanctônicos nos ecossistemas aquáticos. Tais 

adaptações podem ser como vesículas gasosas, que permitem 

que regulem sua posição na coluna de água (O’NEIL et al., 

2012), tal adaptação favorece as cianobactérias na aquisição 

de luz solar; além da vesícula de gás, esses organismos 

possuem estruturas como heterócitos, que são células 

modificadas para a fixação do nitrogênio, permitindo a 

sobrevivência desses organismos em ambientes com pouco 

nitrogênio (YEMA et a., 2016). Além disso, em condições 

desfavoráveis as cianobacterias produzem outros tipos de 

células especializadas para resistir essas condições, os 

acinetos (YEMA et a., 2016).  

Algumas cianobactérias ganham destaque em estudos 

por ter sido relatado maior ocorrência da sua presença em 

reservatórios destinados a consumo de água, como, por 
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exemplo, a Cylindrospermopsis raciborskii. A C. raciborskii é 

uma cianobactéria filamentosa da ordem Nostocales, 

potencialmente produtora de  cilindrospermopsina e saxitoxinas 

(O’NEIL et al., 2012). Duas  das  toxinas  produzidas  são  a 

cilindrospermopsina, um alcalóide com ação no fígado e rins 

(Ohtani et al., 1992)  e  a  potente  toxina  paralisante  do  tipo  

PSP  (Paralytic  Shellfish  Poisons),  que  age  no sistema 

neuromuscular (Lagos et al., 1999).  Essa espécie apresenta 

faixa de crescimento em uma ampla variedade de 

temperaturas, sendo relatada dos 20 a 35ºC (SAKER; 

GRIFFITHS, 2000). Além de possuir vantagens adaptativas, 

como a fixação de nitrogênio, armazenamento de fósforo e 

capacidade de regular sua posição na coluna de água (O’NEIL 

et al., 2012).  

Estudos sobre métodos de tratamento da água através 

de compostos químicos são desenvolvidos para remover as 

cianobactérias e cianotoxinas da coluna d’água (AN et al., 

2019). Entretanto, as macrófitas aquáticas podem ser 

apontadas como um método alternativo de controle biológico 

das florações de cianobactérias (NAKAI et al., 2012; ZUO et al., 

2015; MOHAMED, 2017; MOWE et al., 2019).  

 Além de atuar no controle de florações algais as 

macrófitas também possuem grande importância na ecologia 

dos ecossistemas aquáticos, pois servem de refúgio para o 

zooplâncton participam da ciclagem de nutrientes e diminuem a 

resuspensão de sedimentos. Em conjunto com o fitoplâncton 

são os principais produtores primários nos ambientes aquáticos 

(MOHAMED, 2017). De acordo com Mulderij et al. (2007) lagos 

com águas transparente muitas vezes haverá a presença de 

macrófitas as quais possuem um efeito de limpeza nos 
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reservatórios, causando um efeito positivo para si mesmo 

(MULDERIJ et al., 2007). 

A espécie de macrófita Egeria densa é uma planta 

submersa aquática comum em reservatórios rasos tropicais. 

Estudos apontam essa espécie como potencialmente produtora 

de compostos aleloquimicos responsáveis pela inibição no 

crescimento de algumas espécies de cianobactérias 

(VANDERSTUKKEN et al., 2011). É uma macrófita submersa 

de água doce originária da América  do  Sul,  reconhecida  em  

todo  o  mundo  por  suas  características  oportunistas  em 

sistemas  ecologicamente  perturbados  (Zehnsdorf  et  al.,  

2015).  Apresentam  alta  taxa  de crescimento e capacidade de 

dispersão por fragmentação, estas são características 

fisiológicas que permitem crescimento bem sucedido em 

condições adversas (Li et al., 2015).  

Tendo em vista a fácil adaptação de espécies de 

cianobactérias, como a Cylindrospermopisis raciborskii, nos 

ambientes aquáticos e o potencial problema de saúde pública 

em relação as suas toxinas, estudos abordando métodos de 

controle biológicos como alternativa são de fundamental 

importância. Diante disso, o objetivo desse estudo é a utilização 

da macrófita aquática submersa Egeria densa no controle de 

florações de Cylindrospermopisis raciborskii. 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

cultivo das espécies em estudo 

 

A Cylindrspermopsis raciborskii ITEP1 foi obtida através 

do acervo disponível no Labotarório de Taxonomia e Ecologia 
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de Algas Continentais da Universidade Federal do Espirito 

Santo (UFES), (Figura 1). 

Foram  cultivadas células em frascos Erlenmeyer de 500 

ml em meio ASM-1, tapadas com gaze e algodão (GORHAM et 

al., 1964), e foram mantidas sob temperatura controlada (23-

24ºC), luz de 40 µmol m-2 s-1 fornecida por lâmpadas tubulares 

fluorescentes com fotoperíodo de 12:12. ). Sucessivos  repiques  

das  cepas  foram  realizados  durante  a  fases  exponencial  

de crescimento para aumentar o volume dos inóculos (150 ml 

para 1000 ml), com o objetivo de obter volume necessário da 

cultura para o experimento. 

A Egeria densa foi coletada no reservatório Epitácio 

Pessoa, localizado no município de Boqueirão no Estado da 

Paraíba, Brasil (07º 28’ 4” e 07º 33’ 32”S; 36º 08’ 23” e 36º 16’ 

51” W). 

Os exemplares selecionados foram lavados e cultivados 

em aquário com água da torneira até a realização dos 

experimentos, sob as mesmas condições controladas ditas 

anteriormente. Antes da realização dos experimentos, as 

plantas foram cultivadas em meio ASM-1 por 3 dias para a 

aclimatização.  
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Figura 2.Cepa de Cylindrospermopsis raciborskii ITEP1 

 

Fonte: Própria (2019). 

 

 Delineamento experimental e análise dos dados 

 

O experimento foi realizado em erlenmeyers contendo 

200 ml de meio de cultura ASM-1, com correção de pH a 7,8 

dentro de uma incubadora e mantido sob condições controladas 

de temperatura (23-24ºC), fotoperíodo (12:12) e luz de 40 µmol 

m-2 s-1. 

Os tratamentos foram montados para expor as cepas de C. 

raciborskii à diferentes biomassas de E. densa (0,5 e 2,0 g de 

peso fresco; gPF-1). Para isso, foram mantidos os seguintes 

tratamentos, em tréplica: (I) apenas C. raciborskii;  (II) apenas 

E. densa, com biomassa de 0,5 gPF-1; (III) apenas E. densa, 
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com biomassa de 2,0 gPF-1; (IV) C. raciborskii e  0,5 gPF-1 de 

E. densa; e (V) C. raciborskii e 2,0 gPF-1 de E. densa (Figura 2).  

 

Figura 3. Montagem dos tratamentos com e sem macrófita. 

Fonte: Própria (2019). 

 

 

O inóculo inicial de C. raciborskii introduzido nos Erlenmeyers 

foi de 6,3 x105 cél.mL-1, obtidos das cepas em fase de 

crescimento exponencial. Os Erlenmeyers foram 

homogenizados e rearranjados aleatoriamente, todos os dias 

para a homogeneização da biomassa e diminuição do efeito de 

possíveis diferenças da intensidade luminosa na câmara. 

O experimento teve duração de 12 dias, sendo coletadas 

amostras nos dias 0, 2, 4, 6, 8 e 12 para análise da taxa de 

crescimento de C. raciborskii, e concentração de cianotoxinas 

(intracelular e extracelular). A contagem das células foi 

realizada em microscópio Olympus BX51 utilizando câmeras de 

neubauer, e as medidas do volume celular,  através  do  
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Software Zen. Com estes dados, foi possível calcular a 

obiovolume para se obter a curva de crescimento 

(HILLEBRAND et al.,1999).   

Foram determinadas as concentrações de 

cilindrospermopsina totais pelo método  Enzyme-Linked  

Immuno  Sorbent  Assay  (ELISA),  utilizando  kits  em  placa  

Abraxis, Inc. (Warminster, Pa), seguindo as instruções do 

fabricante. As amostras foram filtradas em filtros  tipo  GF/C  

(0,45  μm)  para  separação  das  frações  intracelular  e  

extracelular.  A cianotoxina intracelular foi quantificada das 

células retidas no filtro, enquanto a cianotoxina extracelular  foi  

determinada  a  partir  da  água  filtrada.  Para  extração  da  

toxina  das  células, foram realizadas três séries de 

congelamento/descongelamento das amostras em temperatura 

a -40ºC.  

As análises foram realizadas com o auxílio de um leitor 

de microplacas ASYS A-5301 (ASYS Hitech GmbH, Eugendorf, 

Áustria). Para verificar diferenças significativas na taxa de 

crescimento de C. raciborskii, na biomassa de E. densa e nas 

concentrações de cianotoxinas (intra e extracelular) entre os 

tratamentos, tempo de experimentação e cruzamento entre os 

tratamentos e o tempo foi realizada uma Análise de Variância 

dois fatores (ANOVA dois fatores), seguido do teste de 

comparações múltiplas de Tukey. A normalidade e 

homocedasticidade foram avaliadas através dos testes 

Kolmogorov-Smirnov e Levene, respectivamente. As análises 

estatísticas foram realizadas considerando nível de 

significância de 5% e utilizando o programa R Software para 

Windows (R Core Team, 2018). 

 



POTENCIAL ALELOPÁTICO DA MACRÓFITA SUBMERSA EGERIA DENSA 

SOBRE A CIANOBACTÉRIA POTENCIALMENTE TÓXICA 

CYLINDROSPERMOPSIS RACIBORSKII: ANÁLISE EXPERIMENTAL IN VITRO 

605 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos dados pode-se observar redução do 

biovolume da cianobactéria Cylindrospermopsis raciborskii nos 

tratamentos expostos à  E. densa (Figura 3). a partir do quarto 

dia de experimento (F=71,86; p≤0,01). Essa redução foi 

observada nos tratamentos com biomassa maior e menor 

(F=15,67; p= 0,99).  No tratamento com apenas C. raciborskii, 

o crescimento foi exponencial até o dia 8, apresentando declínio 

após isso, como mostra na figura 1, neste tratamento o 

biovolume variou entre 196 x 107 µm3 mL-1 (2º dia) a 644 x 106 

µm3 mL-1 (8º dia).  Nos tratamentos C. raciborskii+ E. densa (0,5 

gPF-1) o biovolume variou entre 212 x 106 µm3 mL-1 (2º dia) e 

49 x 106 µm3 mL-1 (4ºdia), após isso houve declínio total. Nos 

tratamentos C. raciborskii+ E. densa (2 gPF-1) o biovolume 

variou entre 290 x 106 µm3 mL-1 (2º dia) e 91 x 106 µm3 mL-1 (4º 

dia). 

 

Tabela 1. Resultados da anova dois fatores para os tratamentos 

estudados.  

Fonte: Propria (2019) 

Variáveis Fatores Df F p 

Biovolume C. 

raciborskii 

Tratamentos 2 34,09 p≤0,01 

Tempo 1 0,96 P=0,33 

Tratamentos 

x Tempo 

2 20,31 p≤0,01 

 

Cilindroespermopsina 

intracelular  

Tratamentos 2 0,44 p=0,64 

Tempo 1 0,41 p=0,52 

Tratamentos 

x Tempo 

2 0,83 p=0,44 

 Tratamentos 2 0,15 p=0,85 

Tempo 1 2,89 p=0,09 
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Figura 3. Biovolume de C. raciborskii nos diferentes 

tratamentos testados.  

 

 
Fonte: Propria (2019) 

Assim como o biovolume, a clorofila-a apresentou 

redução das concentrações nos tratamentos com a macrófita 

(F=55,80; p≤0,01), (Figura 4).   Os dados obtidos da clorofila-a 

também são importantes determinantes do biovolume de 

cianobactérias.  

 

  

Cilindroespermopsina 

extracelular 

Tratamentos 

x Tempo 

2 0,26 p=0,76 
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Figura 4. Concentrações de Clorofila-a nos tratamentos ao 

longo do período experimental.  

 
Fonte: Própria (2019). 

 

Nossos resultados estão de acordo com os encontrados 

na literatura sobre uso da Egeria densa no controle de florações 

(HILT, 2015). A diminuição da taxa de crescimento de 

cianobactérias ocorreu mesmo com a exposição de uma menor 

biomassa de macrófitas, como a testada no experimento (0.5 

gPF-1), que foi suficiente para impedir o crescimento de C. 

raciborskii a partir do quarto dia de exposição.  

Em um experimento realizado por Nakai et al. (1999) a 

macrófita Egeria densa foi responsável por inibir o crescimento 

de duas espécies de cianobactérias a Anabaena flos-aquae e 

Microscystis aeruginosa. Outros estudos ainda (ZHU et al., 

2010; PAKDEL et al., 2013; MOHAMED, 2017; MOWE et al., 

2019) também mostram a capacidade das macrófitas aquáticas 

na redução do biovolume de cianobactérias. 
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De acordo com a literatura essa redução pode ter 

ocorrido por competição, tendo em vista que essas microalgas 

podem vir a ser concorrente por luz ou nutrientes (GROSS, 

1999; MULDERIJ et al., 2017).   Seto et al. (2013) coloca que in 

situ a competição por nutrientes  não é tão importante, tendo 

em vista que as macrófitas enraizadas obtem nutrientes 

principalmente através do sedimento a qual está aderida.  

Há décadas, suspeita-se que macrófitas aquáticas 

possam suprimir o crescimento do fitoplâncton  através  da  

excreção  de  substâncias  químicas  que  inibem  o  

metabolismo  do fitoplâncton  (HUTCHINSON, 1975), este  fato  

contribui para a diminuição da biomassa  de algas  que  

compromete  a  transparência  da  água  e  também  a  

diminuição  das  densidades  de cianobactérias ( HILT, 2015; 

YAO et al., 2016). A produção e excreção de  aleloquímicos  por  

macrófitas  pode  ser  uma  defesa  estratégica  contra  outros  

organismos fotossintéticos que competem por luz e nutrientes, 

como epifítion e fitoplâncton (GROSS et al.,  2007).  Os  

compostos  identificados  pertencem  às  classes  de  sulfúricos,  

poliactilenos, polifenóis e ácidos graxos oxigenados.  Tanto 

macrófitas de água-doce como marinhas podem produzir 

compostos de atividade algicida (WIUM; ANDERSEN, 1987).   

As toxinas produzidas pelas cianobacterias podem 

ocorrer tanto intracelular, quanto extracelular, dissolvidas na 

água quando ocorre a lise celular (MOHAMED, 2017). Em 

relação a produção de cianotoxinas  Cilindroespermopsina 

(CYN) intracelular apresentou diferenças estatísticas entre os 

tratamentos testados (F=24,41; p<0,01). As concentrações 

variaram de 1,20±0,22 µg L-1 para 0,58 ±0,09 µg L-1 nos 

tratamentos com C. raciborskii, já nos tratamentos com C. 
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raciborskii+ E. densa (0,5 gPF-1) houve variação de 1,10±0,02 

µg L-1 atingindo concentrações 0,07±0,016 µg L-1, enquanto nos 

tratamentos com C. raciborskii+ E. densa (2 gPF-1) a variação 

foi de 1,10±0,01 µg L-1 para 0,0±0,0 µg L-1. Em relação a 

cilindroespermopsina extracelular não houve diferenças entre 

os tratamentos. Pode-se observar que as concentrações de 

cianotixinas extracelular nos tratamentos com exposição 

macrófita apresentaram-se altas mesmo após o declínio total de 

C. raciborskii (Figura 5 ). 

 

Figura 5. Concentração de Cylindrospermopsina (CYL) 

intracelular no período experimental. 

 
Fonte: Própria (2019) 
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Figura 6. Concentração de  Cylindrospermopsina (CYL) 

extracelular 

 
Fonte: Própria (2019) 

 

Os fatores de produção e liberação de toxinas pelas 

cianobactérias não são tão conhecidos (WALLS et al., 2018). 

Entretanto, Wu et al. (2013) demonstrou que um composto 

alelopatico produzido por macrófitas inibiu o crescimento de 

Cylindrospermopsis raciborskii, no entanto, esse mesmo 

composto regulou a expressão do gene produtor de toxinas. Em 

estudo realizado em cultivo por Jiang et al. (2019) mostrou  que 

a produção de aleloquímicos de uma espécie de cianobactéria 

colonial aumentou na presença física de uma espécie de 

macrófita. Esses aleloquimicos podem afetar negativamente o 

crescimento da planta aquática. 

Além da alelopatia, vale relembrar que mecanismos 

como competição por nutrientes e sedimentação  de  partículas  

e  fósforo,  exercidos  pelas  macrófitas,  atuam  indiretamente 
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reduzindo  o  desenvolvimento  de  algas  (LÜRLING  et  al.,  

2006).  Portanto,  seja  por  meio direto, através do efeito 

alelopático (algicida), ou indireto, através da manutenção do 

estado oligotrófico do sistema, as macrófitas têm o potencial 

para serem aplicadas na restauração de ecossistemas 

aquáticos tropicais e subtropicais. 

Estudos realizados por Zheng (et al., 2015) mostraram a 

importância de se conhecer os fatores que levam ao 

desaparacimento das macrófitas e incentiva  a presença de 

macrófitas nos  lagos,  pois  estas  tanto  são  bioindicadoras  

das  condições  ambientais  quanto  são reguladoras das 

condições locais.  

Assim, as macrófitas aquáticas desempenham inúmeras 

funções no sistema e grande parte  da  biodiversidade  aquática  

pode  ser  explicada  pela  sua  presença.  As  macrófitas 

aquáticas não são  elementos negativos e por isso não devem 

ser extirpadas do reservatório como pragas, pelo contrário 

(CAMACHO et al., 2015). A manutenção dessas plantas 

garante ao  corpo  de  água  maior  diversidade  e  a  

possibilidade  de  auxiliar  como  amortecedor  de eventuais 

impactos conferindo melhor qualidade ao ecossistema como 

um todo e sem dúvida refletindo  na  melhoria  da  qualidade  da  

água  para  múltiplas  finalidades. 

 

CONCLUSÃO  

 

O estudo revelou a importância da espécie de macrófita 

estudada sobre o controle no crescimento de C. raciborskii.  A 

exposição de Egeria densa comprometeu o crescimento de C. 

raciborskii logo nos primeiros dias de experimento. A espécie 
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C. raciborskii sendo tóxica, apresentou aumento na produção 

de toxinas durante o tempo de coexistência com Egeria densa. 

As toxinas extracelulares apresentaram-se altas mesmo após 

morte da C. raciborskii o que torna esse parâmetro digno de ser 

monitorado em estudos de alelopátia macrófita-cianobactéria. 

Diante do exposto, estudos sobre mitigação de espécies de 

cianobactéria se mostram bastante importante, tendo em vista 

que esses organismos são potenciais produtores de toxinas. As 

macrófitas aquáticas também possuem grande importância 

para essa mitigação por ser um meio bioquímico para resolver 

os problemas com as florações. Entretanto, é necessário mais 

estudos na área sobre o impacto das macrófitas com outros 

organismos  em conjunto com as cianobactérias e os fatores 

específicos que desencandeam a produção desses 

aleloquimicos.  
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RESUMO: O aumento da população humana vem exigindo que  
a produção mundial de alimentos seja ampliada nas próximas 
décadas. Com o advento da biotecnologia várias medidas 
possíveis são consideradas, mas o ponto central desses 
esforços é o desenvolvimento de cultivares transgênicas para 
produzir plantas com características adaptáveis às condições 
adversas. Este trabalho teve como objetivo identificar a 
importância do crescimento e os impactos causados pela 
adoção das culturas geneticamente modificadas no Brasil. Foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica narrativa e com potencial 
biotecnológico em bancos de dados de artigos científicos e 
biológicos de forma a oferecer a elucidação dessa 
problemática. Os resultados mostram que a biotecnologia 
agrícola brasileira registrou grandes avanços nas últimas 
décadas, especialmente no desenvolvimento de culturas 
geneticamente modificadas, e colocou o Brasil em segundo 
lugar no ranking dos países com a maior área cultivada de 
organismos geneticamente modificados desde 2013. Isto 
contribuiu para a expansão do setor agrícola brasileiro, que vem 
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batendo recordes de produção ano após ano, mostrando os 
benefícios na melhor utilização de OGMs. Conclui-se que as 
culturas geneticamente modificadas, aprimoradas pela 
biotecnologia moderna, apesar de controverso, representam 
uma grande parcela da área cultivável e podem promover a 
agricultura sustentável e melhorar a segurança alimentar. 
Palavras-chave: Culturas transgênicas. Biotecnologia 

brasileira. Organismos geneticamente modificados (OGMs). 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos anos 90, a biotecnologia vegetal experimentou um 

desenvolvimento notável, exercendo  impacto significativo da 

genética para o aprimoramento das culturas nas ciências 

agrícolas (PAOLIS et al., 2019). Os processos tecnológicos 

descobertos pela biotecnologia moderna têm sido aplicados por 

vários segmentos da sociedade, exercendo forte papel na 

pecuária e agricultura, na saúde e no setor de alimentos visto 

que são destinados para melhorar a qualidade de vida da 

população por meio de avanços na produção, tanto de 

alimentos quanto de medicamentos, vacinas e ferramentas 

diagnósticas (MEIRA GUSMÃO; SILVA; MEDEIROS, 2017). 

Os métodos convencionais de melhoramento genético 

de culturas tem uma busca contínua por aprimoramentos de 

heranças obtidos por meio de cruzamentos e seleção de 

fenótipos superiores atendendo as expectativas do mercado. 

No entando há limitação para certas características que além 

da herança definida, dependem de demais fatores para que o 

gene seja definidamente integrado a planta (GEORGES, RAY, 

2017). Cita-se como exemplo a resistência a pragas, a 

herbicidas, entre outras. Para tal situação, o uso da engenharia 

genética, pela qual é possível prospectar genes, isolá-los e 



IMPORTÂNCIA, IMPACTO E TÉCNICAS DAS LAVOURAS GENETICAMENTE 

MODIFICADAS NO BRASIL 

619 
 

transferi-los para outras cultura, contribuiu enormemente para o 

desenvolvimento de variedades geneticamente modificadas de 

diferentes culturas, como algodão, milho, arroz, canola e soja 

que podem ser amplamente cultivadas em diferentes condições 

(AHANGER et al., 2017). A edição do genoma revolucionou a 

biotecnologia vegetal, fornecendo aos cientistas de plantas 

opções de seleção ou incorporação de genes de interesse nas 

espécies ou cultivares desejadas (TZFIRA et al., 2012).  

A amplitude da biotecnologia têm trazido, inúmeros 

benefícios para a sociedade, como por exemplo, a modificação, 

visando o melhoramento, a produção de fármacos, vacinas, 

antibióticos e vitaminas; a utilização de biofungicidas no 

controle biológico de pragas e doenças, reduzindo o uso de 

defensivos químicos; o uso de bactérias fixadoras de nitrogênio 

e fungos micorrízicos visando a melhoria na produtividade dos 

cultivos comerciais; o desenvolvimento de plantas e animais 

melhorados utilizando técnicas convencionais de 

melhoramento genético bem como o uso da transformação 

genética via transgenia (TIZARD et al., 2016; VALOIS, 2016). 

A expressão da resistência natural por meio da 

transgenia constitui-se numa alternativa satisfatória e tem 

demonstrado, além do aspecto de seguridade, significativa 

economia no que se refere aos custos de produção. 

Basicamente, essa tecnologia emprega o uso de ferramentas 

da engenharia genética onde se isola genes específicos e os 

transfere para outras plantas por meio das várias técnicas 

disponíveis de transformação. Esta estratégia tem possibilitado 

manipular genes específicos, o que é dificultado pelos métodos 

clássicos de melhoramento genético (KAMTHAN et al., 2016). 

A engenharia genética das culturas envolve a  

transformação eficiente e bem-sucedida, para isto critérios 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5534019/#plx025-B136
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específicos necessitam serem atendidos, dentre os quais inclui 

a capacidade de regeneração e competência dos tecidos-alvo, 

método eficiente de assimilação de DNA e precauções para 

evitar variações e esterilidade somaclonal devido a ocorrência 

de mutações, translocações e / ou alterações 

epigenéticas. Várias técnicas cumprem esses requisitos, por 

exemplo, transformação de protoplastos, biobalística ou 

bombardeio de microprojetos e transformação mediada 

por Agrobacterium (AHANGER et al., 2017; KO et al., 2018). 

A ampla adoção de culturas oriundas de modificações 

genéticas via transgenia é explicada pelos múltiplos benefícios 

alcançados pelos agricultores que adotam esta tecnologia, 

incluindo o aumento de produtividade, diminuição do custo de 

produção e redução na aplicação de inseticidas, resultando em 

benefícios econômicos, sociais, ambientais e na saúde da 

população consumidora desses produtos (JAMES, 2014) 

As culturas geneticamente modificadas são 

consideradas  uma ferramenta para melhoria do rendimento 

agropecuário tendo um histórico positivo na segurança 

alimentar, além disso os benefícios socioeconômicos devem 

ser divulgados à comunidade global, para que agricultores e 

consumidores possam fazer escolhas informadas sobre quais 

espécies cultivarem e consumirem respectivamente (ISAAA, 

2018). 

O cultivo comercial global de culturas geneticamente 

modificadas ou transgênicas aumentou cerca de 110 vezes, de 

1,7 milhão de hectares (1996) para 185,1 milhões de hectares 

(2016), e já acumulou 2,1 bilhões de hectares ou 5,3 bilhões de 

acres em 21 anos, onde as principais culturas geneticamente 

modificadas cultivadas são soja, milho, algodão e canola (WEN 

et al., 2019).  
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Atualmente o número de países que adotam as lavouras 

geneticamente modificadas (LGM) é de 26, abrangendo 16 

países emergentes e 10 países industrializados, sendo eles, em 

ordem de hectares cultivados, EUA, Brasil, Argentina, Canadá,  

Índia, Paraguai, China, Paquistão, África do Sul, Uruguai, 

Bolívia, Austrália, Filipinas, Myanmar, Sudão, México, Espanha, 

Colômbia, Vietnã, Honduras, Chile, Portugal, Bangladesh, 

Costa Rica, Indonésia e Suazilândia. O Brasil encontra-se em 

segundo lugar, com cerca de  51,3 milhões de hectares 

plantando soja, milho, algodão e cana-de-açúcar. O plantio de 

cultivares transgênicas  no país representa 26% da área 

biotecnológica global de 189,8 milhões de hectares (ISAAA, 

2017).  

No Brasil a chegada dos transgênicos à agricultura 

proporcionou mudanças positivas promovendo aumentos 

significativos na produtividade e facilitando o manejo agrícola, 

como também propiciando o uso racional dos recursos naturais 

e permitindo a preservação do meio ambiente. A transgenia 

favoreceu o maior incremento de valor ao germoplasma, 

concedendo a esse elemento posição de destaque no pacote 

tecnológico agrícola. O setor de multiplicação de sementes 

beneficiou-se também do desenvolvimento e adoção da 

biotecnologia agrícola, em virtude da valorização do preço da 

semente e permitiu a consolidação desse setor de grande 

importância para a garantia da qualidade do material 

propagativo (CELERES, 2018).  

Porém a produção e liberação generalizada das LGM no 

Brasil levaram desde o incio de sua comercialização a várias 

disputas legais, políticas, econômicas e sociais provocadas por 

diferentes atores (como organizações não-governamentais, 

agricultores e empresas) que questionaram a  conveniência de 
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legalizar as LGM no Brasil, pois acreditava-se que haveria 

riscos econômicos gerados pela necessidade de aplicação de 

maiores quantidades de pesticidas a longo prazo, bem como 

riscos para a saúde humana e animal, principalmente pelo 

aumento do uso de herbicidas. Essas disputas permanecem no 

presente, mas a ênfase mudou para o design das regras que 

controlam sua liberação, a responsabilidade por essa decisão e 

os padrões de marketing, rotulagem de alimentos e outras 

questões práticas, em vez da legalização dos próprios produtos 

geneticamente modificados (CASTRO, 2016). Pois o ISAAA 

(2016) calcula que 497 milhões de kg de defensivos químicos 

deixaram de ser usados graças à adoção de transgênicos 

resistentes a insetos e a herbicidas. Só em 2012, a ISAAA 

estima, ainda, que 26,7 bilhões de quilos de dióxido de carbono, 

um volume equivalente à emissão de 11,8 milhões de carros em 

um ano, deixaram de ser lançados na atmosfera com o plantio 

de cultivares geneticamente modificadas. 

Levando-se em consideração o crescimento da adoção 

das culturas geneticamente modifcadas, este artigo teve como 

objetivo identificar as técnicas, a importância e o impacto que 

as lavouras geneticamente modificadas causam para a 

população brasileira de modo geral, além de compreender 

como a biotecnologia ofereceu suporte para a criação de novos 

organismos geneticamente modificados com o advento de 

novas tecnologias de engenharia genética para a melhoria de 

culturas no Brasil.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho baseia-se na metodologia sistemática de 

revisão de literatura narrativa e atual a respeito da importância 
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das culturas transgênicas para a economia brasileira. Trata 

também do impacto agropecuário e cotidiano causado por essa 

revolução tecnológica com a definição de algumas técnicas 

empregadas para este tipo de melhoramento molecular de 

culturas comercialmente valorosas no Brasil e as perspectivas 

futuras dessa tecnologia no mundo. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir do 

levantamento de referências teóricas publicadas por meios das 

plataformas: Europe PMC, Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) e Pubmed/NCBI. Foram utilizados os seguintes 

descritores: “Transgenic crops”, “Benefits of transgenic in 

Brazil”, “Transgenic in Brazil” e “Transgenic food”, entre outros. 

A utilização dos descritores, isoladamente ou em conjunto, com 

operadores booleanos do tipo “AND, OR e NOT” foi empregada 

para aprimorar as pesquisas garantindo a inclusão dos artigos 

considerados de referência ou mais atuais sobre a temática 

proposta. 

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos que 

apresentaram estruturas textuais completas disponíveis na 

plataforma de pesquisa, publicações que apresentaram dados 

qualitativos condizentes com os objetivos propostos, além de 

estudos científicos de referência e prioritários.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados indicam que a ligação do ser humano com 

as plantas ocorre desde tempos pré-históricos e as plantas têm 

um papel crítico no desenvolvimento da civilização humana, 

pois a mesma deixou de ser nômade e começou a se 

desenvolver com o estabelecimento da agricultura. Portanto, os 

seres humanos vêm melhorando as plantas por milhares de 
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anos através de repetidos ciclos de seleção bem-sucedidas, 

como evidenciado pelo sucesso da Revolução Verde. No 

entanto, a população humana está aumentando tão 

rapidamente que está superando a capacidade de alimentação 

fornecida da Revolução Verde (AHMAD; MUKHTAR, 2017).  

Segundo dados da FAO (Nações Unidas, 2017), em 

2050, a população mundial será 29% maior que hoje e 70% 

desse quantitativo será urbano. O aumento crescente na busca 

por alimentos nos países emergentes, a variação nos preços 

dos alimentos, as consequentes mudanças climáticas estarão 

entre os principais desafios para combater a fome, que afeta 

795 milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo 780 

milhões nas regiões em desenvolvimento (FAO, 2015).  

Estas informações ressaltama importância de se obter 

alternativas tecnológicas na agropecuária que possam ser 

adaptadas às condições locais, com o objetivo de aumentar a 

quantidade e a qualidade dos alimentos e explorar condições 

para promover o crescimento inclusivo (FAO, 2015). 

Na biologia das plantas, a abordagem transgênica surgiu 

como uma ferramenta importante para adaptar as culturas às 

condições adversas como, por exemplo, mudanças das 

condições ambientais. O principal passo antes de prosseguir 

com os transgênicos é a identificação de genes que servem 

como reguladores-chave de diferentes vias metabólicas, 

incluindo síntese de osmólitos, homeostase de íons por 

captação seletiva de íons, sistema de defesa antioxidante e 

outras vias de defesa de linha de frente (AHANGER et al., 

2017). Todas essas variáveis tecnológicas podem permitir 

aumentar a produção dos mais diferentes produtos agrícolas 

favorecendo o ganho de capital por desenvolver cultivares 
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resistentes e que requerem menos aporte financeiro para sua 

produção. 

Os cultivos biotecnológicos nos últimos anos de 

comercialização trouxeram inúmeros benefícios econômicos, 

melhoria da saúde e ganhos sociais que devem ser 

compartilhados com a comunidade global. Dentre as  principais 

culturas biotecnológicas plantadas em todo mundo destacam-

se a soja, milho, algodão e canola (Figura 1).  

 

Figura 1. Percentual de adoção das culturas biotecnológicas no 

mundo. 

 
        Fonte: ISAAA, 2018, (com modificações). 

 

A biotecnologia agrícola brasileira registrou grandes 

avanços nas últimas décadas, especialmente no 

desenvolvimento de culturas geneticamente modificadas 

incluindo soja, algodão e milho, que colocou o Brasil em 

segundo lugar desde 2013 no ranking dos países com a maior 

área de lavouras geneticamente modificadas (FIGUEIREDO; 

VASCONCELLOS; GROSSI-DE-SA, 2019). 
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O impacto da adoção das lavouras geneticamente 

modificadas (LGM) no Brasil é tão alto que as LGM já se 

confundem com a própria agricultura nacional, o que justifica   a 

posição no ranking mundial, que corresponde ao segundo país 

de maior plantação de LGM, atrás apenas dos Estados Unidos. 

Acredita-se que o Brasil não ocupe a primeira posição, em 

virtude do tamanho da área cultivada quando comparado com 

os Estados unidos que possui 75 milhões de hectares contra 

51,3 do Brasil (ISAAA, 2018).  

Atualmente, 96% da soja, 88% do milho e 78% do 

algodão plantados aqui no Brasil são geneticamente 

modificadas, e as três culturas possuem participação 

fundamental no Produto Interno Bruto (PIB) e nas exportações 

brasileiras (MOLINARI; BRONDANI; VARGAS, 2018). 

Segundo o ISAAA, de 1996 a 2018, houve um acúmulo 

de 2,5 bilhões de hectares dedicados à produção de LGM para 

o mercado, onde só no ultimo ano 26 países cultivaram 191,7 

milhões de hectares de LGM (ISAAA, 2018). Os cinco principais 

países produtores em 2018 foram os EUA (75 milhões de 

hectares), Brasil (51,3 milhões de hectares), Argentina (23,9 

milhões de hectares), Canadá (12,7 milhões de hectares) e 

Índia (11,6 milhões de hectares) (ISAAA, 2018).  

A comercialização dos transgênicos no Brasil começou 

em 1998, com a aprovação de uma variedade transgênica de 

soja tolerante a herbicida, o que alavancou o cultivo da mesma, 

tornando-a cultura protagonista na mudança da dinâmica de 

ocupação de novas terras agrícolas no país. (MOLINARI; 

BRONDANI; VARGAS, 2018). 

Antes do surgimento e expansão de culturas resistentes 

a herbicidas a maior dificuldade no manejo de plantas daninhas 

que interferiam nas culturas comerciais, era encontrar um único 
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produto que garantisse o controle eficaz de todas as plantas 

invasoras e que fosse inofensivo à cultura, o que ocorre com o 

glifosato (ALBRECHT et al., 2018). 

Com a expansão da área ocupada pelas lavouras de soja 

nos últimos anos no Brasil, houve um aumento significativo na 

soja transgênica (tolerante a herbicidas ou resistente a insetos, 

ou ambos), cobrindo mais de 96% da área cultivada com soja 

no ano-safra 2016/17 (CÉLERES, 2017). A adoção de LGM 

gerou um aumento nas exportações brasileiras da soja, de 

acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços (MDIC), e em 1998 as exportações de soja somavam 

21 milhões de toneladas e com o aumento da adoção das LGM 

em 2017, essa quantidade já era de 83 milhões de toneladas, 

um aumento de quase 300%.  

O cultivo da soja transgênica com tolerancia ao glifosato, 

proporcionou aos agricultores reduzir a maioria das ervas 

daninhas com  a aplicação de um herbicida ao invés de aplicar 

vários, possibilitando a adoção de práticas de conservação do 

solo no plantio direto (HALLERMAN; GRABAU, 2016). 

Na Tabela 1 encontra-se um lista das cultivares de soja 

geneticamente modificadas liberadas para o cultivo e 

comercialização no Brasil, onde pode-se constatar uma 

amplitude nos diferentes tipos de tecnologias que estão 

surgindo, aumentando a capacidade do setor agrícola de 

maximizar o rendimento e a produção destas culturas sem 

comprometer a base de recursos ambientais que é muito 

importante. 

 

Tabela 1. Cultivares de soja geneticamente modificadas 
cultivadas no Brasil. Resistente a Inseto – RI; Tolerante a 
Herbicida – TH; A.L – Ano de Liberação 
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OGM Eventos 
Organismo 

Doador 
Função Proteína Empresa A.L 

Soja 

GTS-40-
3-2 

Agrobacterium 
tumefaciens 

TH 
CP4-

EPSPS 
Monsanto 1998 

BPS-CV-
127-9 

Arabidopsis 
thaliana 

TH Csr-1-2 
BASF & 
Embrapa 

2009 

A2704-12 
Streptomyces 

viridochromogenes 
TH PAT Bayer 2010 

A5547-
127 

Streptomyces 
viridochromogenes 

TH PAT Bayer 2010 

MON877
01 & 

MON897
88 

Agrobacterium 
tumefaciens/Bacillu

s thuringiensis 
TH e RI 

CP4-
EPSPS 
Cry1Ac 

Monsanto 2010 

DAS4440
6-6 

Delftia 
acidovorans/Zea 

mays/Streptomyces 
viridochromogenes 

TH 
aad-12 v1 

pat 
2mepsps 

Dow 
Agroscien

ces 
2015 

FG72 x 
A5547-

127 

Pseudomonas 
fluorescens  Zea 

mays Streptomyces 
viridochromogenes 

TH 
hppd 

2mepsps 
pat 

Bayer 2015 

DAS-
81419-2 

Bacillus 
thuringiensis 
Streptomyces 

viridochromogenes 

TH e RI 
cry1Ac cry 

1F pat 

Dow 
Agroscien

ce 
2016 

MON 
87708 

Stenotrophomonas 
maltophilia 

TH  

DMO - 
dicamba 

mono 
oxigenase 

Monsanto 2016 

MON877
51 

B.T. var Azawai e 
Kurstaqui 

RI 
cry1A10.1

05 e 
cry2Ab2 

Monsanto 2017 

DAS-
44406-6 x 

DAS- 
81419-2 

Delftia 
acidovorans/Zea 

mays/Streptomyces 
viridochromogenes/

Bacillus 
thuringiensis 

TH e RI 

aad-12 vi, 
2mepsps; 

pat; 
cry1Ac; 
cry1F v3 

Dow 2017 

MON 
87708 × 

MON 
89788 

Agrobacterium sp; 
Stenotrophomonas 

maltophilia 
TH 

EPSPS; 
DMO 

Monsanto 2017 

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gene/default.asp?GeneID=17&Gene=cry1Ac
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gene/default.asp?GeneID=17&Gene=cry1Ac
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DP-
305423-1 

x 
MON 

04032-6 

Glicine max; A. 
tumefaciens 

TH 
GMHRA, 

***, 
EPSPS 

Du Pont 2018 

 

MON 
87751 x 

MON 
87708 x 
MON877
01 x MON 

89788 

Bacillus 
thuringiensis subsp. 

Kumamotoensis; 
Stenotrophomonas 
maltophilia strain 

DI-6;  
Agrobacterium 

tumefaciens 

TH e RI 

Cry1A.105
; Cry2Ab; 
Cry1Ac; 

dmo; cp4-
epsps 

Monsanto 2018 

 
HB4 e 

HB4 x RR 

Helianthus anus, s. 
higroscopicus, A. 

tumefaciens 

TH e a 
seca 

HaHB4, 
PAT, 

EPSPS 
TMG 2019 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2019 (com 

modificações) 

 

Desde a liberação comercial dos transgênicos no Brasil, 

a área acumulada de soja plantada já alcançou 305 milhões de 

hectares, com a adoção total acima dos 95% nas últimas três 

temporadas, onde a produtividade média das lavouras de soja 

no Brasil na safra 1998/1999, passou de 2,4 t/ha para 3,4 t/ha, 

registrando uma taxa de crescimento anual de 2% até a 

temporada 2017/18 (CELERES, 2018).  

No caso do algodão, a área acumulada com o plantio de 

algodão geneticamente modificado chegou a 5,8 milhões de 

hectares, com adoção de 84% na temporada 2017/2018 com 

um aumento na produtividade de 3,7% ao ano, saindo de 2,1 

t/ha na temporada 1998/99 para 4,1 t/ha na temporada 2017/18, 

considerando o somatório dos rendimentos de caroço e pluma 

para a cultura.  Na cultura do milho, no acumulado entre as 

safras de verão e de inverno, a área plantada com materiais 

geneticamente modificados atingiu 107,3 milhões de hectares 

na temporada 2017/18, os ganhos nos rendimentos agrícolas 

são ainda mais relevantes, com avanço de 3,2% ao ano para a 
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primeira safra e de 5,1% ao ano para a segunda safra. 

(CELERES, 2018). Portanto, a adesão da tecnologia GM e a 

área de cultivo tem aumentado simultaneamente. 

Dentre os transgenes mais conhecidos em nível mundial, 

citam-se aqueles que contêm os genes Bt, oriundos de Bacillus 

thuringiensis (Bt), que é uma bactéria endofítica não patogênica 

de várias culturas que durante sua esporulação sintetiza cristais 

protéicos conhecidos como cry ou δ-endotoxina, com 

propriedade inseticida, cujas espécies-alvo são lepidópteros, 

coleópteros e dípteros, mas que atingem também nematóides, 

sarcomastigóforos e platelmintos (COSTA; QUEIRÓZ, 2014).  

Os genes responsáveis pela síntese dos cristais 

protéicos são os da família cry. Já foram descritas 436 proteínas 

Cry, sendo que a cada ano novas proteínas são descobertas. 

Só no ano de 2008 foram descritas 42 novas proteínas. Existe 

um banco de dados on-line que, periodicamente, atualiza a 

classificação e nomenclatura das proteínas Cry (CRICKMORE 

et al., 2018).  

O uso generalizado das culturas Bt para gerenciar 

pragas de insetos, especialmente em milho, algodão e soja, 

transformou a agricultura em vários países nas últimas duas 

décadas (ISAAA, 2017). Essas culturas beneficiam os 

agricultores, protegendo o rendimento final dos danos causados 

pelo ataque de insetos, simplificando o manejo de pragas e 

reduzindo a dependência de inseticidas sintéticos. Essas 

culturas também contribuem para a causa do bem público, 

reduzindo as perdas de culturas, estabilizando o rendimento, 

reduzindo a abundância regional de pragas e o uso de 

inseticidas e melhorando o manejo integrado de pragas 

(KLÜMPER e QAIM, 2014; GOULD, 2016; BAKER e TANN, 

2017; DOWNES et al., 2017; DIVELY et al., 2018). 
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As principais culturas transgênicas comercializadas no 

Brasil com a tecnologia Bt são soja, milho e algodão. Onde 71% 

do milho, 68 % do algodão e 29% da soja transgênica plantada 

no Brasil contém os genes Bt. Recentemente surgiu a  CTC 20 

Bt, primeira cana-de-açúcar transgência com origem brasileira, 

aprovada para comercialização desenvolvida pelo CTC-Centro 

de Tecnologia Canavieira (CTNBIO, 2019). 

Apesar do crescente avanço de cultras com a tecnologia 

Bt, há uma necessidade crescente de que novas tecnologias 

sejam incorporadas aos sistemas de manejo integrado de 

pragas. Historicamente, a eficácia das proteínas Bt contra 

hemipteranos, como Lygus tem sido controversa. Acredita-se 

que uma hipótese que apoie a atividade limitada 

da proteína Bt seja devida à digestão extra-oral possibilitada 

pelas enzimas proteolíticas liberadas durante a alimentação do 

hemíptero (AKBAR et al., 2019). 

Para a adoção de novas tecnologias via transgenia 

existem vários métodos de transformação que tem sido 

amplamente utilizado para criar culturas geneticamente 

modificadas, um deles é a, já bem estabelecida, transformação 

mediada por Agrobacterium, onde o DNA de transferência (T-

DNA) de A. tumefaciens é inserido no genoma nuclear da 

planta. Apesar de sua versatilidade, a transformação mediada 

por Agrobacterium está associada a limitações, incluindo 

eficiência dependente de genótipo, transferência de fragmento 

de vetor não-T-DNA, inserção não direcionada de T-DNA no 

genoma do hospedeiro e exclusão do DNA da planta no local 

de inserção (KO et al., 2018).  

Apesar desses obstáculos esse tipo de transformação de 

plantas foi bastante utilizado para a obtenção de cultivares 

transgênicas com características de interesse para os 
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produtores. Todas essas tecnologias não são facilmente 

aplicáveis para o desenvolvimento de novas cultivares. Essas 

técnicas, em alguns casos, podem apresentar baixo rendimento 

de sucesso e requerendo muitos anos de pesquisa para sua 

validação final e comercialização do produto gerado.  

Tecnologias alternativas que oferecem tolerância a 

diferentes herbicidas, conhecidas como características 

piramidadas, quando combinadas com vários modos de ação 

para resistência a insetos também estão se tornando 

disponíveis para os agricultores brasileiros (ANDERSON et al., 

2016). Em 2018 a produção de culturas com tecnologias 

piramidadas com resistência a insetos e tolerância a herbicidas 

aumentou em 4% e cobriu 42% da área global (ISAAA, 2018). 

O número de genes empilhados em uma determinada cultura 

geneticamente modificada com a técnica piramidada também 

aumentou, um exemplo é o SMARTSTAX CORN, um produto 

da Monsanto e da Dow AgroSciences, contendo seis 

resistências a insetos e dois genes de tolerância a herbicidas 

(LI et al, 2017). Esse tipo de cultivar é um avanço sem 

precedente, pois permite a inserção de várias características 

benéficas para o produtor aumentando os seus rendimentos e 

diminuindo os gastos com insumos para sua produção.  

Outros avanços no campo estão aumentando não 

apenas a variedade de culturas que estão sendo modificadas, 

mas também a gama de modificações genéticas sendo 

avançadas (por exemplo, nutrição aprimorada, composição 

modificada, digestibilidade aprimorada tolerância ao estresse 

abiótico, resistência a vírus, bactérias e fungos) (ANDERSON, 

et al., 2016). Além disso, a aplicação de abordagens 

biotecnológicas à melhoria das culturas tem sido usada para 

aumentar a produção dos principais alimentos, melhorar a 
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eficiência da produção, reduzir o impacto ambiental da 

produção e fornecer acesso a alimentos para pequenos 

agricultores (HALLERMAN; GRABAU, 2016). 

Os avanços na engenharia genética, geralmente 

definidos como métodos para modificar diretamente o genoma 

de um organismo usando a biotecnologia, têm a promessa de 

superar as limitações do melhoramento convencional em 

muitas espécies importantes de culturas, incluindo culturas 

propagadas por clonagem, como batata, árvores frutíferas e 

plantas ornamentais, pois pode contornar os desafios da 

depressão por endogamia, longos ciclos de reprodução e 

incompatibilidade sexual (KO et al., 2018). 

No ano de 2016, houve pela primeira vez, uma 

declaração de apoio as LGM e uma condenação aos críticos 

desta tecnologia feita pelos ganhadores do Nobel. As culturas 

biotecnológicas modificadas geneticamente são, na verdade, 

um dos produtos agrícolas mais pesquisados no mundo e foram 

considerados seguros por praticamente todos os principais 

institutos independentes. Para citar alguns: Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), 

Organização Mundial da Saúde (OMS), Autoridade Européia 

para a Segurança dos Alimentos (EFSA) e Academias 

Nacionais de Ciências dos EUA. As Academias Nacionais de 

Ciências dos EUA revisaram mais de 900 estudos ao longo de 

20 anos e determinaram que as culturas geneticamente 

modificadas são seguras para comer e não causam aumentos 

no câncer, obesidade, doenças gastrointestinais, doença renal, 

autismo ou alergias (ISAAA, 2016). 

Levando em consideração as novas técnicas e a 

necessidade premente de mais alimento pela sociedade, as 

gerações futuras podem se beneficiar mais amplamente de  
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variedades de culturas modificadas biotecnologicamente com 

características aprimoradas para alto rendimento e nutrição, 

além de seguras para uso em alimentos e meio ambiente. 

 

CONCLUSÕES  

 

O exposto na presente pesquisa esclarece que o 

crescimento das lavouras geneticamente modificadas em todo 

o mundo foi determinístico, principalmente no Brasil, para o 

aumento da produção de alimentos, mostrando a relação custo-

benefício entre a área global de culturas transgênicas e o valor 

associado da biotecnologia (em milhões de dólares). Isto 

denota que um aumento na área plantada com culturas 

transgênicas corresponde, em parte, ao aumento dos lucros 

com a produção agrícola global. A biotecnologia aplicada a 

agricultura favoreceu esse crescimento permitindo aos 

agricultores inclusive uma melhor mecanização das lavouras, 

reduzindo custos e aumentando a produtividade. 

A tecnologia dos organismos geneticamente modificados 

tem se mostrado altamente favorável, pois traz uma série de 

vantagens para a sociedade como facilidade de produção, 

diminuição de custos, proteção a sociedade e ao meio 

ambiente. O sucesso da tecnologia dos organismos 

geneticamente modificados pode ser estimado a partir do fato 

de que a área sob cultivo de culturas geneticamente 

modificadas está aumentando a cada ano exponencialmente, 

oferecendo novas oportunidades para o desenvolvimento de 

novas características para as plantas cultivadas.  
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RESUMO: As plantas estão submetidas a  condições 
ambientais adversas, como alta salinidade, seca, contaminação 
por metais pesados (estresse abiótico) ou ataque de vários 
patógenos (estresse biótico). O estresse abiótico, bem como o 
biótico, promove a formação de espécies reativas de oxigênio 
(EROs), que são radicais livres. Esses fatores ambientais 
prejudiciais aumentam a produção de EROs, como oxigênio 
singleto (1O2), superóxido (O2

•-), peróxido de hidrogênio (H2O2) 
e radicais hidroxila (OH•) que são altamente reativos e visam  
várias moléculas e metabólitos celulares, que levam à disfunção 
celular grave. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica narrativa 
em bancos de dados de artigos científicos e biológicos de forma 
a oferecer a elucidação dessa problemática. Os resultados 
mostram que em condições fisiológicas normais, há um 
equilíbrio entre as EROs e a produção de antioxidantes, mas 
quando as plantas são submetidas a condições estressantes 
ocorre uma alteração da homeostase celular, provocando um 
aumento na produção das EROs. Contudo, as espécies reativas 
de oxigênio podem também atuar como sinalizadores para a 
ativação da resposta ao estresse e vias de defesa das plantas. 
Conclui-se que é necessário que o nível de EROs na célula seja 
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mantido sob controle, uma vez que o acúmulo dessas espécies 
pode causar inúmeros danos às células, como por exemplo, 
oxidação de proteínas, lipídios e ácidos nucléicos, 
caracterizando, portanto, o estresse oxidativo. 
 
Palavras-chave: Antioxidante. Estresse biótico. Peróxido de 
Hidrogênio. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As plantas são expostas a uma variedade de estresses 

bióticos e abióticos em condições de campo. A agricultura 

moderna também enfrenta vários estresses, como níveis sub-

ótimos de salinidade, seca, frio e calor entre outros, bem como 

as ações bióticas, que também afetam o rendimento e  

influenciam no desenvolvimento das culturas. 

As plantas cultivadas provocam uma resposta celular e 

molecular complexa e única em resposta a várias tensões, a fim 

de evitar os danos e garantir a sobrevivência (FAHAD et al. 

2015a). Embora os mecanismos subjacentes aos estresses 

bióticos e abióticos possam variar dependendo da natureza e 

extensão específicas do estresse, estágio e duração da 

exposição às plantas, o resultado final da exposição ao estresse 

é a redução na germinação, crescimento e rendimento final das 

culturas (FAHAD et al. 2015b). 

As plantas empregam muitas estratégias em resposta a 

estresses bióticos e abióticos que, por fim, aumentam o 

crescimento e a produtividade das plantas em ambientes 

estressantes. Esses fenômenos incluem mudança no padrão 

morfológico e de desenvolvimento (plasticidade do 

crescimento), bem como processos fisiológicos e bioquímicos 

contra várias tensões (SAUD et al. 2014 ). A adaptação a todas 
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essas tensões é acompanhada de ajustes metabólicos que 

levam ao acúmulo de vários solutos orgânicos como açúcares, 

polióis, betainas e prolina, proteção de máquinas celulares, 

manutenção da homeostase iônica, eliminação de radicais 

livres, expressão de certas proteínas e aumento de regulação 

de seus genes e indução de fitohormônios (FAHAD et al. 

2015b). 

O estresse oxidativo resultante do aumento da 

disponibilidade de espécies reativas de oxigênio (ERO) é um 

componente essencial de muitas respostas das plantas a 

condições ambientais desafiadoras, sendo que as 

consequências para o metabolismo das plantas são complexas 

e múltiplas, limitando seu crescimento, desenvolvimento e 

produtividade.  

Hasanuzzaman et al. (2017) afirmam que o estresse 

oxidativo  resultante do aumento da disponibilidade de EROs é 

uma condição fisiológica em que se exceder a quantidade de 

antioxidantes, acaba provocando na planta, danos nos lipídeos, 

DNA e proteínas. A produção de EROs é inevitável durante o 

processo de fotossíntese e respiração das plantas em 

desenvolvimento, e são produzidos em organelas celulares 

como mitocôndrias, cloroplastos, membrana plasmática, 

apoplasto e nucléolo (BUCHANAN et al., 2015). 

Em condições normais há um equilíbrio entre as EROs e 

as enzimas antioxidantes como catalase, ascorbato peroxidase 

e superóxido dismutase, inibem a ação das espécies reativas 

de oxigênio. Contudo, quando a planta é submetida a estresse 

biótico ou abióticos, o nível de EROs pode aumentar 

significativamente nas células vegetais e a quantidade de 

enzimas antioxidantes pode não suprir a necessidade da planta, 

causando o estresse oxidativo. As alterações bióticas, como por 

exemplo, ataque de patógenos e insetos, também podem 
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aumentar os níveis de EROs celular, tornando as membranas e 

proteínas disfuncionais (BUCHANAN et al., 2015).  Contudo, 

quando as espécies reativas de oxigênio são encontradas em 

baixas quantidades, elas desempenham papel fundamental na 

sinalização celular.  

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo permitir 

a análise e compreensão do estresse oxidativo em plantas, pois 

embora a metabolômica tenha sido explorada em muitos 

estudos sobre estresse, houve relativamente poucos estudos 

não direcionados focados em como as assinaturas de 

metabólitos respondem especificamente ao estresse oxidativo. 

Como parte da discussão, apresentamos resultados e 

reanalisamos conjuntos de dados publicados sobre perfis de 

metabólitos em plantas como modelo de sistemas de estresse 

oxidativo. Enfatizamos os papéis das alterações 

desencadeadas pelos EROs nos metabólitos como potenciais 

sinais oxidativos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Consiste em uma revisão sistemática e atualizada a 

respeito do tema para poder discorrer com propriedade sobre o 

estresse oxidativo e qual suas implicações nas plantas. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios das plataformas: Europe PMC, Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), e Pubmed/NCBI. Foram 

utilizado os seguintes descritores: “Antioxidant”, “Biotic stress”, 

“Hydrogen peroxide”, “Oxigen-reactive species”, entre outros.  

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos que 

apresentaram estruturas textuais completas disponíveis na 

plataforma de pesquisa, publicações que apresentaram dados 
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qualitativos condizentes com os objetivos propostos, além de 

estudos científicos de referência e prioritários dos últimos 5 

anos. Foram excluídos da pesquisa trabalhos que não atendiam 

aos critérios de buscas e os que não atendiam o objetivo 

proposto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Formação das espécies reativas de oxigênio (EROS) 

É sabido que célula é a unidade fundamental para vida 

de todos os seres vivos e para poder produzir energia, ela 

necessita do oxigênio e nutrientes. O oxigênio é o elemento 

mais abundante na crosta terrestre, compreendendo cerca de 

89% da massa em H2O, e também é o elemento mais 

abundante (em massa) em organismos vivos (DEMIDCHIK, 

2015), e o segundo mais poderoso oxidante conhecido em 

química após flúor (REECE et al., 2015), sendo o O2 a principal 

forma atmosférica do oxigênio. 

Conforme Demidchik (2015) a molécula de oxigênio tem 

dois elétrons desemparelhados, podendo existir como uma 

molécula livre, além disso, em ambas moléculas de oxigênio há 

o mesmo número de spin, o que acaba limitando o número de 

alvos apenas àqueles que possuem dois elétrons similares com 

spins antiparalelos, contudo, o oxigênio, pode formar radicais 

livres por meio de reações. Em contrapartida, as células 

apresentam mecanismos de defesa contra esses radicais livres, 

se munindo de substâncias antioxidantes, que por sua vez, são 

moléculas endógenas que previnem a degradação e morte 

celular. 

Essas moléculas instáveis roubam elétrons de outras 

moléculas e assim sucessivamente, se tornando uma 

instabilidade em cadeia, por isto, que a permanência dessas 
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EROs são bastantes prejudiciais as plantas. Com isto, o 

estresse oxidativo é compreendido como excesso de produção 

de espécies reativas de oxigênio em relação à defesa 

antioxidante. O equilíbrio entre a produção de EROs e sistemas 

destinados a mitigar EROs é chamado de estado redox 

(SHANKAR e MEHENDALE, 2014). 

Buchanan et al. (2015) reporta que a produção de EROs 

na planta é consequência das reações aeróbicas, sendo 

produzidos em diversas organelas, como pode ser visto na 

tabela 1. 

 

Tabela 1. Local de produção de algumas EROs na célula. 

Local produzido na célula EROs 

Cadeia de transferência de 

elétrons do cloroplasto 

O2˙– em PSII  

O2˙– em PSI e PSII 

Mitocôndrias O2˙– 

Peroxissomas   O2˙–, H2O2 

Membrana plasmática O2˙– 

Fonte: BUCHANAN et al., 2015 

 

Segundo Kärkönen e Kuchitsu (2015), além dos locais 

citados acima, as espécies reativas de oxigênio também podem 

ser produzidas no: Apoplasto - através do oxalato oxidase 

associada à parede celular; Retículo endoplasmático – através 

do sistema de transporte de elétrons dependente; 

flavoproteínas; Cyt b5; Cyt P450; Parede celular - através da 

peroxidase associada à parede celular. Os mesmos autores 

afirmam que embora todas as EROs sejam altamente reativas, 

podendo destruir lipídios, ácidos nucleicos, e proteínas, 

algumas, como O2˙– e H2O2, são necessárias para lignificação 
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dos tecidos, bem como funcionam como sinais em respostas de 

defesa à infecção por patógenos e em resposta a vários outros 

estresses abióticos. 

 

Tipos de espécies reativas de oxigênio 

Peróxido de Hidrogênio 

O peroxissomas contém enzimas como a SOD, a primeira 

linha de defesa contra as EROs que catalisam a dismutação 

dos radicais O2•- gerando H2O2 e O2 participando assim da 

modulação do nível de H2O2, sendo posteriormente convertido 

em água por outra enzima (BARBOSA et al., 2014; REECE et 

al., 2015). O peróxido de hidrogênio trata-se de uma espécie 

reativa de oxigênio mais estável, com funções fisiológicas 

fundamentais nos vegetais, como processos de aclimatação, 

defesa, desenvolvimento, metabolismo e homeostase.  

Seu tempo de vida em tecidos vivos pode ser curto 

devido as atividades da catalases e peroxidases que dissocia 

essa substância, mas também podem apresentar meia-vida 

mais longa, tornando-se adequado para atuar como segundo 

mensageiro, agindo em diferentes vias de sinalização 

(BRETON-ROMERO e LAMAS, 2014). Estas características 

fazem com que este radical seja um sinalizador intracelular de 

grande importância, tendo uma posição central em diversas 

vias de sinalização que acarretam na tolerância cruzada, 

podendo percorrer longas distâncias até seu ponto alvo. 

Demidchik (2015) afirma que o estresse oxidativo não é 

exatamente induzido por H2O2, já que a biossíntese de OH é 

necessária para realizar a oxidação mediada por H2O2. A 

sinalização do H2O2 ocorre quando as plantas são submetidas 

a condições de estresse tanto biótico, como abiótico, implicando 

no abertura e fechamento dos estômatos, gavitropismo das 

raízes, fortalecimento da parede celular, senescência de alguns 
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órgãos da planta, fotossíntese, tolerância à deficiência de 

oxigênio, controle do ciclo celular. 

O peróxido de hidrogênio interfere em alguns processos 

da planta, como é caso da abscisão dos órgãos, onde a medida 

que há o aumento das enzimas que agem contra as EROs, 

tende-se a retardar a abscisão de flores e frutos em algumas 

espécies. No experimento realizado por Cohen et al. (2014) os 

autores observaram que durante o processo de abscisão das 

samambaias aquáticas do gênero Azollao induzida pelo 

fitohormônio etileno, a atividade da enzima peroxidase 

aumentou, indicando mais uma vez que o peróxido de 

hidrogênio exerce influência na abscisão de folhas. 

O peróxido de hidrogênio, assim como as demais 

espécies reativas de oxigênio são benéficas quando 

encontradas em baixas concentrações, ocasionando um leve 

sinal de estresse que pode amenizar o estresse mais intenso, e 

em altas concentrações produz uma forte mensagem de 

estresse, podendo ocasionar a morte da célula. 

 

Radical hidroxila 

O radical hidroxila (HO·) é instável por natureza, por isso, 

para aplicações de tratamento de águas residuais, o H2O2 

comercialmente disponível é usado como fonte de produção de 

HO· (ASGHAR et al., 2015). Os radicais hidroxilas possuem 

meia-vida de 1ns, difundindo-se apenas em distâncias muito 

curtas, contudo, são capazes de causar danos oxidativos como 

a desnaturação proteínas, modificações nas bases 

nitrogenadas, podendo levar a inativação ou mutação do DNA, 

danos a moléculas de carboidratos, causando a peroxidação 

lipídica (ASGHAR et al., 2015). 

 O processo conhecido como oxidação avançada (AOP) 

é uma tecnologia que vem sendo utilizada com bastante 
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frequência, com intuito de remover a toxidade do radical 

hidroxila (DENG, ZHAO, 2015). Segundo Deng et al. (2015) a 

AOP baseada em radical hidroxila, tem sido amplamente 

estudada e usada para fins de desinfecção e remoção de uma 

ampla gama de contaminantes orgânicos. 

O radical hidroxila é associada a dois locais na célula, 

como pode ser observado na tabela 2.  

 

Tabela 2. Local de produção do radical hidroxila na célula 
vegetal. 

Local da célula Produção de OH • 

Parede celular Mostrou-se dependente da atividade da 

NADPH oxidase, RbohC, que forma H2O2, 

que é posteriormente catalisada por metais 

de transição na parede celular; 

Cloroplasto Ocorre por meio da reação Fenton-like de 

H2O2 com metais de transição livres 

presentes no estroma 

 

Oxigênio singlete 

O oxigênio singlete (1O2), por ser altamente reativo, ataca 

e oxida proteínas, lipídios e ácidos nucléicos das células, 

sendo, portanto, uma molécula menos estável que o oxigênio 

triplo (3O2) e pode ser formado de várias maneiras, porém a 

forma mais comum é através da transferência eletrônica de 

energia do estado triplo de um pigmento fotossensibilizado 

(TELFER, 2014). O oxigênio singleto é facilmente formado 

durante a fotossíntese oxigenada, devido algumas moléculas 

serem fotossensbilizadoras,  tornando-se a forma mais deletéria 

do oxigênio ao organismo, já que causa a toxicidade 
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fotoinduzida do O2 em organismos vivos (BLANKENSHIP, 

2014).  

Os compostos naturais mais reativos do oxigênio singlete 

são os carotenóides, pois nessas moléculas há várias 

insaturações conjugadas, mas também o ácido ascórbico é 

considerado um dos mais potentes e o menos tóxicos dos 

antioxidantes naturais, sendo um sequestrador muito eficaz do 

oxigênio singlete (SUCUPIRA et al., 2015).  

Sucupira et al. (2015) afirmam que os carotenoides 

podem atuar de duas formas diferentes, sendo uma via física, 

que ocorre pela transferência de energia das moléculas de 

oxigênio singlete aos carotenoides, e outra via química, que 

constitui aproximadamente 0,5% do total da inativação do 

oxigênio singlete.  

 

Principais sistemas que protegem as plantas do estresse 

oxidativo 

Quando as plantas sofrem estresses bióticos e abióticos, 

pode haver o aumento da produção de EROs, com isto, a planta 

desencadeia um sistema de defesa antioxidante. Os 

componentes deste sistema são enzimas presentes nas células 

e suas organelas, como mitocôndria, cloroplastos e 

peroxissomos, e outras moléculas não enzimáticas como 

carotenoides, ácido ascórbico, vitamina E, flavonoides, prolina, 

glutationa, entre outras (KASOTE et al., 2015). 

Os mecanismos de defesa para eliminação de EROs 

enzimáticos nas plantas incluem superóxido dismutase (SOD), 

catalase (CAT), ascorbato peroxidase (APX), glutationa 

redutase (GR).   

 

Superóxido dismutase (SOD) 
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Constitui a primeira linha de defesa contra a acumulação 

de estresse abiótico e um dos componentes mais eficazes do 

sistema de defesa antioxidante em células vegetais contra a 

toxicidade de EROs, se tratando, portanto de uma 

metaloenzima (GILL et al., 2015). Combate a ação do 

superóxido de oxigênio e está presente na mitocôndria, 

peroxissomos, citosol, cloroplastos.  

As SODs diminuem o risco de formação de H2O2, 

convertendo-os rapidamente em O2. O resultado da reação é a 

geração de H2O2 que também é um EROs, que por sua vez, 

tem papel duplo (toxicidade e sinalização). Segundo Gill et al. 

(2015), o H2O2 pode ser eficientemente desintoxicado, se a 

defesa antioxidante celular for suficiente, sendo assim a SOD 

determina as concentrações de O2 e H2O2. As reações podem 

ser observadas na figura 1. 

 

Figura 1. Ação da SOD-M na conversão da molécula de O2
- 

formando H2O2 e O2. 

 
Fonte: Adaptado de Gill et al., 2015 

 

As superóxidos dismutases são classificadas segundo 

os seus cofatores de metal em três tipos conhecidos: o 

cobre/zinco (Cu/ZnSOD), presente no peroxissomo, citosol, 

cloroplastos e parede celular, o manganês (Mn-SOD), presente 
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na mitocôndria, no peroxissomos e o ferro (Fe-SOD), presente 

no cloroplasto (GILL et al., 2015).  

Ryu (2016) propôs que o fucoidano, um polissacarídeo 

sulfatado que é encontrado em algas marrons comestíveis, tem 

a capacidade de inibir a geração das EROs que através do 

reconhecimento da SOD-1 pelas células tratadas com o 

fucoidano causa um aumento na resistência ao extresse 

oxidativo leve em queratinócitos humanos.     

 

Catalase (CAT) 

A catalase trata-se de uma enzima tetramérica que 

catalisa a desidrogenação de H2O2, transformando-se em H2O 

e O2, possuindo quatro unidades de 54-59 kDa e uma massa 

molecular total de aproximadamente 240 kDa (AJUN et al 

2016). Conforme os mesmos autores, quando a concentração 

de H2O2 é baixa (<10−6M), a enzima catalase funciona em 

modo peroxidático, na qual pode oxidar a grande parte de 

doadores de hidrogênio, como por exemplo, o etanol, os fenóis 

e o ácido ascórbico. 

Segundo Sharma (2012) as catalases podem ser 

divididas em três classes, sendo elas: 

Classe 1 – inclui as catalases que remove o H2O2 que foi 

produzido durante o processo de fotorrespiração em tecidos 

fotossintéticos; 

Classe 2 - são as catalases produzidas em tecidos 

vasculares, na qual sua função biológica ainda não é 

conhecida; 

Classe 3 – inclui as catalases presentes em sementes e 

plantas jovens, na qual sua atividade está relacionada à 

remoção do peróxido de hidrogênio que foi produzido durante a 

degradação de ácidos graxos no glioxissoma. 
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Essa enzima desempenha importante papel no 

metabolismo, defesa das plantas, e sinal de percepção (NIE et 

al., 2015; LIU et al., 2015). A catalase se encontra 

principalmente nos peroxissomos diferenciados, incluindo 

aqueles presentes nas folhas, cotilédones, raízes, bem como 

nos glioxissomas e peroxissomos não especializados (SU et al., 

2014).  

 

Ascorbato Peroxidase (APX) 

O ascorbato peroxidase pertence à classe das heme-

peroxidases, sendo encontrado na maioria dos eucariotos, 

incluindo plantas superiores (YADAV et al., 2014). Os acorbatos 

pesoxidase consistem em isoformas, ou seja, possuem várias 

formas, que se diferenciam na sequência de aminoácidos, e 

podem ser ascorbato peroxidase citosólica (APXc), ascorbato 

peroxidase mitocondrial (APXmit), ascorbato peroxidase 

peroxisomais e glioxissomais (APXm) e ascorbato peroxidase 

cloroplásticas (APXch) (AJUM et al. 2016). É a enzima mais 

relevante da eliminação do peróxido de hidrogênio no citosol e 

cloroplastos e utiliza o ascorbato como seu doador de elétrons 

para reduzir o H2O2 em água, fazendo parte do ciclo do 

ascorbato glutationa. 

 

Glutationa Redutase (GR) 

A glutationa redutase pertence à família da 

oxidorredutase que depende de NADPH, ocorrendo em 

organismos procarióticos e eucarióticos, tendo como um 

homodímero ligado à dinucleotídeo aflavina adenina (FAD), 

possuindo uma massa molecular variando de 100 a 150 kDa e 

contendo um FAD por monômero (GILL et al. 2015).  

É uma enzima que age em defesa celular contra as 

espécies reativas de oxigênio, sendo encontrada nos 
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cloroplastos, citosol e mitocôndrias, e mantém o pool GSH 

(glutationa na forma reduzida) catalisando a redução de GSSG 

(glutationa na forma oxidada) para GSH através da oxidação e 

utilização de NADPH (GILL et al., 2015). Em uma ampla gama 

de processos bioquímicos, a GSH está envolvida na eliminação 

de H2O2, OH• e 1O2 no cloroplasto, citoplasma, apoplasto, 

mitocôndria e peroxissoma. 

 

EROs e Fithormônios 

Os fitohormônios têm um papel vital na mediação da 

resposta da planta aos estresses, principalmente abiótico, pelo 

qual a planta pode tentar escapar ou sobreviver às condições 

estressantes e resultar em crescimento reduzido, para que a 

planta possa concentrar seus recursos na resistência ao 

estresse. O estresse abiótico muitas vezes leva a alterações na 

produção, distribuição ou transdução de sinal do crescimento, 

bem como hormônios do estresse, que podem promover 

mecanismos de proteção específicos. De fato, a percepção de 

um sinal de estresse aciona as cascatas de transdução de sinal 

em plantas com fito-hormônios atuando como transdutores da 

linha de base (MUSTAFA et al. 2014). 

A influência dos fitohormônios na modulação de eventos 

bioquímicos e processos fisiológicos de plantas tem sido 

amplamente estudada. Embora a resposta da planta dependa 

de vários fatores e sua importância relativa possa variar no 

tempo e no espaço, acredita-se que os fito-hormônios sejam as 

substâncias endógenas mais importantes que são críticas na 

modulação das respostas fisiológicas que eventualmente levam 

à adaptação a um ambiente desfavorável (AMJAD et al. 2014). 

As EROs podem ter respostas na biossíntese, 

transporte, metabolismo e sinalização de auxinas, na qual as 

principais moléculas de EROS envolvidas são o ânion 
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superóxido (O2-), o radical hidroxila (·OH) e o peróxido de 

hidrogênio (H2O2), sendo estes, produzidos em vários 

compartimentos celulares, principalmente cloroplastos, 

mitocôndrias, peroxissomos, retículo endoplasmático, 

membrana plasmática, parede celular e apoplasto 

(CHOUDHURY, 2017). 

As auxinas são o primeiro hormônio vegetal identificado; 

no entanto, sua via biossintética no nível genético permanece 

incerta, contudo as auxinas desempenham um papel 

fundamental na regulação de processos relacionados ao 

crescimento das plantas, como alongamento celular, 

desenvolvimento de tecido vascular e dominância apical 

(FAHAD et al. 2014). 

Iqbal et al. (2014) estabeleceu uma ligação entre a 

sinalização da auxina e o estresse salino. Eles sugeriram que, 

sob salinidade, a germinação das sementes é modulada por um 

fator de transcrição ligado à membrana (NTM2) que incorpora 

o sinal de auxina na germinação das sementes. 

Em relação ao ácido salicílico, que é um hormônio 

relacionado a defesa da planta contra ataques de patógenos, 

quando aplicado nas plantas, pode promover alterações na 

produção de EROs, alterações na atividade de enzimas que 

combatem a ação das EROs, alterações no conteúdo de 

compostos fenólicos (IQBAL et al. 2014), e alterações no 

acúmulo de proteínas relacionadas a patogênese (proteínas-

RP) (FAHAD et al. 2014). 

Os sistemas de defesa antioxidante de plantas 

progrediram com o metabolismo aeróbico, proporcionando o 

equilíbrio dos danos oxidativos devido às EROs, na qual 

algumas moléculas proporcionam essa proteção enzimática, 

como é o caso da glutationa, da prolina, do ascorbato e dos 

carotenoides (FAHAD et al. 2015b). Conforme Morales e 
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Munné-Bosh (2016), quando a planta investe em mecanismos 

de defesa, pode acarretar na redução de recursos disponíveis 

para o seu crescimento, bem como pode também restringir a 

alocação de recursos que seriam utilizados em outras 

estratégias de defesa.  

As respostas dependentes do ácido salicílico e do ácido 

jasmônico, que são mediadas por EROs, atuam algumas vezes 

de forma simultânea, contudo, em outros casos atuam de forma 

divergente mediamente estresses bióticos sofridos pela planta 

(FAHAD et al. 2015b). 

Genes vegetais e fitohormônios estão fortemente 

interligados entre si, pois alguns genes vegetais, necessários 

para a atividade de hormônios vegetais e outros genes 

vegetais, são ativados por fitohormônios. À medida que a 

pesquisa sobre a biossíntese e a atividade dos hormônios 

vegetais progride, torna-se aparente que uma grande 

diversidade de metabólitos relacionados a diferentes fito-

hormônios desempenha um papel na defesa das plantas e nas 

interações planta-ambiente (FAHAD et al. 2015b). 

 

Estresse oxidativo devido a causas abióticas 

O estresse hídrico estimula a produção de espécies 

reativas de oxigênio em tecidos de plantas que atuam na 

sinalização de resposta ao estresse e no início da sinalização 

de defesa do patógeno, porém também pode ter efeitos 

deletérios nos hospedeiros caso ocorra o acúmulo em  

concentrações excessivas (BAXTER et al., 2014).   

Quando as plantas são submetidas a estresse de 

temperatura há o aceleramento da geração de EROs, incluindo 

oxigênio singleto, radical superóxido, peróxido de hidrogênio e 

radical hidroxila. Nas células vegetais, as EROs são 

continuamente produzidas como consequência de metabolismo 
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em todas as organelas intracelulares, particularmente no 

cloroplasto, mitocôndrias e peroxissomos. 

A baixa temperatura também é responsável pela 

produção de EROs na célula vegetal. Com baixas temperaturas 

as atividades de enzimas antioxidantes são reduzidas, o que 

acelera o acúmulo de EROs em maior quantidade, além disso 

há diminuição do conteúdo de fosfolipídios, aumento da 

peroxidação lipídica e conteúdo de ácidos graxos livres e 

saturados (HASANUZZAMAN et al., 2017). Os mesmos autores 

afirmam que a produção de EROs afeta também severamente 

a transferência de elétrons e reações bioquímicas. 

Quando as plantas são submetidas a estresse salino, 

ocorre a redução do potencial hídrico, desequilíbrio iônico e 

toxicidade, diminuição da assimilação de CO2 e maior geração 

de espécies reativas de oxigênio, incluindo radical superóxido, 

peróxido de hidrogênio, radical hidroxila e oxigênio singlete 

levando ao estresse oxidativo (PANCHA et al., 2015). Segundo 

Maia et al. (2012) em condições de estresse salino, a restrição 

do crescimento do sistema radicular pode ser uma estratégia de 

defesa oxidativa, através do aumento da atividade antioxidante 

do apoplasto. 

Para proporcionar que as plantas se tornem mais 

resistentes a estresses abióticos, alguns estudos estão sendo 

realizados com aplicação exógena de H2O2. Essas aplicações 

podem ser nas sementes, nas folhas, ou na planta como um 

todo, e tem como intuito induzir a tolerância a estresses por frio, 

calor, seca e salinidade, induzir o aumento na atividade 

antioxidante, bem como interferir de forma positiva em outros 

processos realizados pela planta.  

 

CONCLUSÕES  
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O exposto na presente pesquisa esclarece que as 

plantas respondem a danos oxidativos 

ativando maquinaria antioxidante para acionar cascatas de 

sinalização para tolerância ao estresse.  O peróxido de 

hidrogênio, radicais hidroxila, oxigênio singlete, quando 

encontrados em pequenas quantidades são benéficas a célula, 

mas quando são encontradas em maiores quantidades acabam 

sendo prejudiciais. Fatores bióticos e abióticos interferem na 

relação EROs-antioxidantes, como por exemplo seca, 

salinidade, calor, frio, patógenos, entre outros. O uso exógeno 

do peróxido de hidrogênio, tem auxiliado as plantas na indução 

contra o estresse biótico e abiótico equilibrando o metabolismo 

da planta em conjunto com outros sinais e hormonios vegetais 

durante o crescimento, desenvolvimento. 
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RESUMO: Este trabalho objetiva a elaboração e a análise de 
expressão artística (ilustração sobre fotografia), com fins de 
promoção ao debate de questões ambientais e serviços 
ecossistêmicos culturais (SEC) da APA da Marituba do Peixe, 
Alagoas, Brasil. Para produção do acervo da Exposição 
APAreceu na Marituba, foram selecionados temas vinculados a 
diversidade sociobiológicas da APA. Foram selecionadas 
fotografias e confeccionadas ilustrações, à mão-livre, para 
posterior técnica digital de sobreposição de imagens e 
produção de 13 telas. O acervo apresenta composições que 
expressam os SEC de apreciação da natureza e da paisagem. 
Apenas uma tela se dedicou a evidenciação de expressões 
artísticas/culturais. Além disso, três telas representam as 
principais situações de degradação ambiental na APA. A ênfase 
naturalista/paisagístico do acervo é um provável enviesamento 
dos significantes na produção do signo, uma vez que esses 
estão vinculados aos cursos de Lic. em Ciências Biológicas e 
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Engenharia de Pesca. Ainda assim, as telas representam 
serviços ecossistêmicos culturais da APA, sob liberdade 
artísticas dos significantes, e podem contribuir para a melhor 
compreensão desses serviços. Conclui-se que a ilustração 
sobre fotografia configura uma técnica que propicia a 
ressignificação do real, com possibilidade de projeção da 
perspectiva crítica às questões socioambientais da APA da 
Marituba do Peixe. 
Palavras-chave: Educação Ambiental. APA da Marituba do 
Peixe. Fotografia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em um cenário de apropriação dos ambientes e recursos 

naturais para usos humanos, em escala e velocidade 

desproporcionais à capacidade de recuperação ambiental, 

instalam-se quadros de degradação ambiental. A partir de 

determinados níveis, específicos para cada tipo de ambiente e 

atividade antrópica, essa degradação pode se tornar 

irreversível (ou de difícil reversão), configurando perda de 

biodiversidade, funções e recursos ecossistêmicos. 

Para proteger essa diversidade biológica, das paisagens, 

o clima, o solo e os demais processos ecológicos 

ecossistêmicos, além dos patrimônios histórico-naturais e 

regulamentar o uso de recursos e ocupação da terra, foram 

criadas, no Brasil, as Unidades de Conservação (UC). Regidas 

pela Lei Federal Nº 9.985/00, as UCs são classificadas em 

várias categorias, sendo divididas entre aquelas de proteção 

integral e aquelas de uso sustentável. Nesta última categoria, 

destacam-se as Áreas de Proteção Ambiental (APA), a 

categoria mais permissiva com relação ao uso sustentável de 

seus recursos. 
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Além de seu papel na conservação da natureza, as UC 

fornecem benefícios diretos para as populações que vivem em 

suas proximidades. É possível destacar os serviços 

ecossistêmicos culturais, benefícios imateriais como 

enriquecimento espiritual, desenvolvimento cognitivo, reflexão, 

recreação e experiências estéticas (SARUKHÁN; WHYTE, 

2005). Dessa forma, a compreensão de como as diferentes 

culturas enxergam estes serviços torna-se extremamente 

necessária para que as atividades de manejo e conservação 

sejam efetivas e adequadas à realidade que pretendem 

transformar (FISH; CHURCH; WINTER, 2016; MILCU et al., 

2013) 

Nesse sentido, o cotidiano de um povoado circunscrito 

em uma APA deve estar alinhado à sustentabilidade ambiental, 

ao passo que suas práticas, modos de vida e tradições se 

reforçam. Porém, o simples estabelecimento do limite territorial 

de uma APA, não é suficiente para o estabelecimento do 

pensamento crítico e para a formação do sujeito sensível às 

questões ambientais e ciente de suas responsabilidades. 

A APA da Marituba do Peixe, localizada no sul do estado 

de Alagoas, é um excelente local para um estudo de caso. 

Relatos do gestor da APA e de percepções práticas da 

disciplina Ecologia de Campo (ofertada pela UFAL/UE Penedo) 

na região da APA, evidenciaram a crescente necessidade de 

ações de Educação Ambiental e que fomentem o 

(re)conhecimento das riquezas naturais e culturais desse 

espaço e de seu povo. 

Considerando que os trabalhos em Educação Ambiental 

são desafiadores por, entre tantos aspectos, demandarem 

metodologias interdisciplinares, Silveira e Santos (2008) 

apontam as artes como percurso para o “despertar do sujeito 
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ecológico”, uma vez que a expressão artística permite a 

combinação de “pensamento, linguagem, afeto e intuição”, 

possibilitando “uma visão mais completa do mundo no qual 

estamos inseridos”.  

A utilização das artes visuais abre caminhos à 

construção de novos paradigmas, ampliando o entendimento de 

relações complexas, ao passo que viabiliza a reflexão e o 

debate, diferindo da educação formal por não 

compartimentalizar conteúdos em disciplinas. Nesse sentido, as 

artes são auxiliares às premissas da Educação Ambiental, 

oferecendo meios interdisciplinares, nos quais vinculam-se 

percepções e sentimentos (SILVEIRA; SANTOS, 2008). 

Entre as artes visuais, a fotografia revela-se como umas 

das formas mais inteligíveis e criativas de acesso a 

conhecimentos, facilitando a construção da análise crítica (APA, 

2006). A evolução conceitual da fotografia perpassa da 

“reprodução do real (verdade imagética absoluta)” à “verdade 

imagética ilusória”. Nessa última interpretação conceitual, a 

fotografia expressa a maneira de ver o mundo e seus 

fenômenos. Assim, a fotografia viabiliza ao registrador da 

imagem a expressão de sua visão sobre o meio e ao 

espectador, a possibilidade da construção e de ressignificações 

referentes a esse meio. 

 

A (arte da) fotografia e a Educação Ambiental: Breves 

Apontamentos 

 

Há que se escapar da exacerbada ênfase dada ao “texto 

escrito”, para a qual têm se submetido as gerações mais 

recentes, haja visto que o homem vive, além de palavras, pelos 

olhos e pelos ouvidos (FRANCASTEL, 1993). Na década de 
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1970 e, de sobremodo, na década de 1980, a fotografia torna-

se presente em espaços da arte (centros culturais, galerias, 

museus etc.). É fato que a fotografia nem sempre foi 

considerada arte. Do seu surgimento até o presente houve 

mudanças no entendimento e compreensão da fotografia que 

perpassou momentos como  “espelho do real”, “fotografia-

documental”, “fotografia transformadora do real”, e “fotografia-

expressão”. A esta última são possíveis as inserções de 

impressões críticas e provocações de debates e sensações 

inerentes às obras artísticas. 

Em uma perspectiva de provocações à análises críticas, 

a “fotografia-arte” alia-se perfeitamente a Educação Ambiental 

(EA), uma vez que a EA Crítica sugere transformações sociais 

radicais, apontando para transformação nas relações sociais, 

de produção e da relação homem-natureza. Estes processos 

são assumidos individual e coletivamente, evidenciando a 

necessidade da construção de novo paradigma de 

relacionamento com a natureza e de intervenção na história 

(GUIMARÃES, 2000).  

A arte pode ser interpretada como uma metodologia 

singular em EA, devido a sua natureza interdisciplinar, além de 

possibilitar a “formulação de novos mecanismos metodológicos 

e materiais de aprendizagem” (SILVEIRA; ALVES, 2008). Isso 

porque a EA deve ser uma ação de intervenção na problemática 

ambiental, regulamentada no Brasil pela Lei 9.795/1999 

(BRASIL, 1999) que afirma em seu artigo primeiro: 

Art 1º. Entende-se por Educação 

Ambiental os processos pelo meio 

dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, 
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habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a 

conservação do Meio Ambiente, 

bem do uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade (Grifo nosso). 

A arte oferta, para além da perspectiva dialógica 

interdisciplinar, a imersão total do sujeito, com uso de seus 

conhecimentos como parte do processo. Assim, “prioriza 

práticas participativas em que o indivíduo possa utilizar toda a 

sua bagagem cultural na construção do saber dialogado e 

compartilhado por todos” (SILVEIRA; ALVES, 2008). Esse 

caráter interdisciplinar da arte é apontada por Apa (2006) em 

uma análise documental de proposta do MEC relativa a Arte e 

a EA. Neste sentido, a fotografia tem se mostrado uma 

importante ferramenta no campo da conservação de espécies, 

fortemente reconhecida a partir da metade do século XX, pela 

compreensão da crise da biodiversidade desencadeada por 

ações antrópicas (WARD, 2008). 

No espectro da EA, a fotografia é capaz de eternizar um 

momento do passado (e/ou visão de acontecimentos) que se 

busca compreender e, ainda, posicioná-lo como o testemunho 

de uma realidade que pode ser reconstruída (LEITE, 1993, p. 

23). Isso porque a fotografia é capaz de sensibilizar pelo uso de 

uma linguagem não verbal, de fácil compreensão para todas as 

faixas etárias e se mostra presente como forte aliada de 

movimentos científicos, artístico-culturais e tecnológicos 

(SPENCER, 1980). 

A fotografia tem se tornado cada vez mais acessível, 

num processo em que são assumidos três papéis:1) o de 

registrador da imagem; 2) o de espectador da imagem; e 3) do 
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que é fotografado, tornando-se imagem (BARTHES, 1984). Em 

um processo de utilização da fotografia em EA, o sujeito poderá 

experimentar imersões em diferentes níveis e complexidade. 

Assim, a fotografia age como catalizador da construção do 

conhecimento, comportando-se como um potente gatilho da 

capacidade de percepção (FERRARA, 1999), bem como 

produtor da subjetividade do ato de olhar, ao imortalizar o fato 

e o espaço captados pelas lentes da câmera (GOMES, 1996).  

No escopo da EA a fotografia pode aparecer como um 

reforço, ou preâmbulo, para os conhecimentos a serem 

construídos (BORGES; ARANHA, SABINO, 2010), bem como 

um instrumento para avaliação dos programas de EA (ARDOIN 

et al., 2014) e sensibilização de estudantes e profissionais 

(FARNSWORTH, 2011; FREIRE; NASCIMENTO; SILVA, 

2006).  

A apropriação da fotografia em EA, trata-se da 

desafiadora apreensão do visível para uma imersão na 

complexidade do real. De fato, considerando a abordagem da 

complexidade de Edgar Morin (2007) em vistas integradoras à 

EA, há que se considerar mais que conhecimento teórico 

fragmentado, em uma perspectiva dialógica entre biológico, 

psicológico, cultural, social e histórico dos atores envolvidos. 

A diversidade sociobiológica tem influenciado alguns 

projetos em fotografia. Isso se deve, de acordo com Fiorini e 

Carvalho (2017), ao fato de que “a fotografia ajuda a entender 

as diferenças como riqueza”. Ainda nesse sentido, destacamos 

que no início da década de 2010, a Fundação Nacional das 

Artes (FUNARTE) incentiva projeto com fotografia para divulgar 

a riqueza da diversidade cultural brasileira durante a II 

Conferência Nacional de Cultura (FUNARTE, 2010).  
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Cabe salientar que a imagem tem o poder de transpor a 

barreira da baixa escolaridade e do analfabetismo, 

possibilitando, no caso específico da fotografia aplicada à EA, 

o acesso à leitura do meio ambiente, sua diversidade 

sociobiológica e identificação de problemas socioambientais. 

Nesse sentido, a fotografia assume importante papel na 

“alfabetização ambiental” que, conforme enfatizado por autores 

como Orr (1992) e Smith e Williams (1999), citados por Inwood 

(2003), é essencial e urgente para a formação cidadã com fins 

a preservação e conservação da vida no nosso planeta. 

Em se tratando de uma APA, todas as iniciativas para 

promoção da EA contribuem, em seus desdobramentos, para a 

manutenção dos recursos naturais. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi elaborar 

obras de arte, com o uso da técnica de ilustração sobre 

fotografia, e analisar essas telas quanto a sua capacidade de 

evidenciar os mais variados cenários de sociobiodiversidade da 

APA da Marituba do Peixe e os problemas socioambientais 

vigentes. Esta análise visa aferir a capacidade de promoção do 

debate sobre as questões ambientais na APA da Marituba, com 

perspectivas a EA.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

  

 A APA da Marituba do Peixe foi criada pelo Decreto 

Estadual Nº 35.858, de 04 de março de 1988, na categoria de 

APA – Área de Proteção Ambiental, de uso sustentável, sob 

regime de uso direto. Localiza-se na região do Baixo São 

Francisco, em Alagoas, com 18.000 hectares e incluindo em 

seu território parte dos municípios de Penedo, Piaçabuçu e 

Feliz Deserto (Figura 1).  
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 O zoneamento da APA inclui: 1) a Zona Silvestre; 2) a 

Zona de Proteção; 3) a Zona de Recuperação; e 4) a Zona de 

Uso Semi-Intensivo (IMA, 2006). Entre as fitosionomias na APA 

destacam-se a restinga (39% do total da área), os coqueirais 

(cultura introduzida modificadora das condições primitivas da 

APA, presentes em 29% da área), e a várzea do rio Marituba do 

Peixe (27% da área total) (IMA, 2006).  

 

Figura 1. Localização da Área de Proteção Ambiental (APA) da 

Marituba do Peixe, Alagoas, Brasil. 

 
 

 Para produzir um acervo fotográfico sobre a 

sociobiodiversidade da APA foi efetuada oficina de formação 

básica em métodos e técnicas em fotografia para os membros 

do Projeto de Extensão intitulado “APAreceu na Marituba: 

mostra de diversidade sociobiológica em uma Unidade de 

Conservação”. Posteriormente, foram efetuadas visitas in loco 

para captura de imagens e seleção de fotografias em acervo de 

membros da universidade e da comunidade da APA. Foram 
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também efetuados encontros para discussão sobre a 

diversidade sociobiológica da APA e seus principais problemas 

socioambientais. Durante estes encontros foram observadas as 

experiências acadêmicas dos discentes e docentes com os 

moradores da região, além dos impactos ambientais relatados 

pelo gestor da APA e visitas de campo para definição dos temas 

abordados em cada tela. Considerando parâmetros técnicos em 

fotografia, foi efetuada uma análise do acervo fotográfico e 

selecionadas 13 imagens para abordar os temas: uso 

(sustentável) de recursos naturais, biodiversidade, 

desmatamento, incêndio, resiliência etc. 

 Para reforçar os temas abordados nas fotografias 

adotou-se a técnica de “ilustração sobre imagem”, com 

desenhos confeccionados à mão-livre e posterior digitalização 

e sobreposição de imagens. Buscou-se inspiração nas obras do 

Ben Heine e o seu trabalho “Pencil vs Camera”. Também foi 

utilizada como referência a técnica da designer Lauren Spencer 

King, que estende o cenário de fotos antigas com ilustração 

imaginada, porém realista, em grafite. Outra referência utilizada 

foi a técnica do  fotógrafo Sébastien Del Grosso, que por meio 

de manipulação digital, consegue unir fotografia e desenho, 

para expressar o cotidiano. Foram estudadas, ainda, algumas 

referências para a criação das artes, entre elas algumas obras 

de Auguste Rodin, Pablo Picasso, Vladimir Kush, Olívia Kemp 

e Zoe Keller. Para a composição dos desenhos analisou-se o 

que poderia se adequar a fotografia e que coincidisse com o 

nosso objeto. Desta forma, foram pesquisados animais, 

vegetação e aspectos sociais e ambientais da região.  

 Para analisar a representação de Serviços 

Ecossitêmicos Culturais (SEC) da APA nas telas foram 



A ARTE DA FOTOGRAFIA PARA PROMOÇÃO DO DEBATE DE QUESTÕES 

AMBIENTAIS EM UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

669 
 

utilizadas as categorias de análise segundo Retka et al. (2019) 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Categorias de Serviços Ecossistêmicos Culturais 

(SEC) para análise imagética. 

Categorias  Características Principais das Telas 

1.Apreciação da  natureza 
Evidenciam animais, plantas ou outros 

organismos vivos. 

2.Apreciação da paisagem Visada em larga escala da paisagem. 

3.Atividade religiosas, 

espirituais e de cerimônias 

Representação de atividades ou monumentos 

religiosos. 

4.Estruturas e 

monumentos naturais 

Elementos naturais da paisagem bem definidos 

(ex.:morros/montanhas, afloramento rochosos, 

rios etc,). 

5.Expressões 

culturais/artísticas e sua 

apropriação 

Pessoas em atividades culturais (pescaria 

artesanal e danças folclóricas), artísticas 

(artesãos,pintores, escultores)  e seus produtos. 

6.Monumentos Históricos 
Ênfase a infraestrutura histórica (prédios 

históricos, ruínas). 

7.Pesquisa e Educação 
Atividade de ensino, pesquisa e extensão e/ou 

seus respectivos equipamentos. 

8.Recreação e Esportes Grupo de pessoas em atividade esportiva. 

9.Recreação Social 
Grupo de pessoas em atividade recreativa (não 

esportiva). 

10.Outras Categorias SEC não contemplados pelas demais categorias. 

11. Não se aplica Temas que não são SEC (ameças ambientais). 

Fonte: Adaptado de Retka et al. (2019) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O acervo de telas da Exposição APAreceu na Marituba 

apresenta composição imagética em diferentes escalas (zoom 

in e zoom out), nas quais há predominância de representação 

do real (fotografia) (Figura 2.1 a 2.13). As diferentes escalas 

reproduzidas nas telas implicam em diferentes possibilidades 
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de percepção e análise da paisagem. Cabe destacar que a 

paisagem compreende uma “medida multidimensional do 

espaço geográfico”, que envolve o “aspecto visual, a 

complexidade de inter-relações entre os elementos físicos e 

destes com os elementos culturais” (MAXIMINIANO, 2004). O 

exercício de observar um espaço sob diferentes escalas 

possibilita a apreensão da complexidade que ele apresenta. 

Essa percepção complexa produzirá reflexões quanto às 

questões ambientais e SECs, urgentes à formação do sujeito 

ecológico. 

Quanto a inserção das ilustrações para a composição 

das telas, observa-se que foram incluídas em compatibilidade 

com a escala e a perspectiva da fotografia produzindo 

homogeneidade na composição cênica da paisagem. 

As ilustrações reforçam o realce de processos não-

aparentes na fotografia, mas vigentes na APA, como a redução 

de recurso pesqueiro e da pesca (representada na Figura 2.1 e 

2.11); redução de hábitat natural e geração de conflito de uso e 

ocupação, dados pela inserção de cultivos em zonas de uso 

exclusivo para a preservação (na Figura 2.2); competição por 

recurso entre espécies de abelhas exóticas e nativas (na Figura 

2.6); retirada ilegal de madeira (na Figura 2.8), e incêndio em 

áreas de vegetação remanescentes  (na Figura 2.10). 

As ilustrações também buscaram ressaltar o potencial de 

resiliência ambiental (na Figura 2.3, com parte do cacto 

reconstruído), oferta de recursos naturais (na Figura 2.5, frutos 

de cajueiro), necessidade de postura ativa humana para a 

minimização de impactos ambientais negativos (na Figura 2.9, 

mão que simula a retirada de resíduo sólido em um corpo 

hídrico); da importância do uso sustentável das áreas e 

recursos da APA para viabilização dos modos de vida e 
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tradições das comunidades existentes na áreas (na Figura 2.4, 

com a inserção de animal em “arte cubista” ressaltando a 

ressignificação das zonas de coqueirais como áreas geradoras 

de renda e dignidade; na Figura 2.12, artesã tecendo peças em 

palha de ouricuri); biodiversidade (na Figura 2.7, com 

organismos nem sempre percebidos) e apreciação da 

paisagem (na Figura 2.13). 

Quando analisadas quanto às categorias de SEC nelas 

expostas, maior parte das telas enquadra-se na categoria de 

apreciação da natureza (cinco telas, Figuras 2.3 a 2.7) e da 

paisagem (quatro telas, Figuras 2.1, 2.2, 2.11 e 2.3). Apenas 

uma tela abordou como SEC as expressões culturais/artísticas 

e sua apropriação (Figura 2.12). 

Outros SECs não foram identificados. No entanto, o 

acervo dedica três telas para evidenciar ações antrópicas que 

configuram ameaças ambientais na APA, intituladas: 

desMATOU (evidenciando a retirada ilegal da vegetação, 

Figura 2.8), Tempo Residual (indicando a urgência para adoção 

de um comportamento socioambientalmente adequado, Figura 

2.9) e Vida que Arde (referenciando os recorrentes incêndios 

em fragmentos de vegetação remanescentes, Figura 2.10). 
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Figura 2. Telas da Exposição “APAreceu na Marituba”, com o 

emprego de técnica de ilustração sobre fotografia. 1- O 

Pescador; 2- No Aparecer do Beija-flor; 3- Pitôco do Magrém; 

4- Do Rural ao Natural; 5- Doce Ausência; 6- No Rastro do 

Pólen; 7- ouVINda; 8- desMATOU; 9- Tempo Residual; 10- Vida 

que Arde; 11- História de Pescador; 12- Vida Trançada; e 13- 

Do vôo à vela. 

 
Fonte: Acervo da Exposição APAreceu na Marituba -2019, sob curadoria 

dos professores Milena Dutra e Guilherme Demétrio. Ilustrações: Joseilza 
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Santo. Fotos: 1- Cláudio Sampaio; 2,4 e 7- Joseilza Santo; 3 e 6- Kim 

Barão; 5, 12 e 13- Milena Dutra; 8 e 10- Claudjane Amorim; 9- Joyce 

Santos; 12- Maria Santos. 

 

A visão é o sentido mais aguçado do ser humano e 

exerce importante papel na memorização e apreensão de 

questões ambientais (BORGES; ARANHA; SABINO, 2010). É 

necessário considerar que a representação da imagem é um 

processo que atrela o significante (o sujeito responsável pela 

interpretação), o significado (sempre aninhado em um contexto 

e a forma de compreensão do mundo) e o objeto referente (o 

real exposto pela fotografia que retoma as qualidades formais 

de seu referente). A partir daí, o signo comporta-se como 

símbolo quando possui reconhecimento coletivo (SANTAELLA; 

NOTH, 2012). Nas telas da exposição, o reconhecimento 

coletivo expressa-se na predominância de imagens com viés 

naturalista, que representam enfaticamente a biodiversidade 

em relação à sua interação com o meio social que a cerca. 

 

CONCLUSÕES  

 

A técnica  de ilustração sobre fotografia permite a 

ressignificação da fotografia para representação do real, 

abrindo espaço para a expressão crítica das situações 

percebidas na APA da Marituba do Peixe. Isso é potencializado 

pela adoção de diferentes escalas nas telas da Exposição 

APAreceu na Marituba. 

O perfil predominantemente naturalista e paisagístico 

reproduzido nas telas pode estar relacionado ao enviesamento 

de percepção ambiental dos desenvolvedores do projeto, 
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composto por pessoas vinculadas aos cursos de Lic. em 

Ciências Biológicas e Engenharia de Pesca. 

Apesar desse “enviesamento”, as telas representam 

serviços ecossistêmicos culturais da APA da Marituba do Peixe 

e um processo de Educação Ambiental crítica, associado às 

percepções artísticas de fotografia e ilustração, que podem 

contribuir para a melhor compreensão desses serviços. 
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RESUMO: Hortas domésticas são uma alternativa para a 
produção de alimentação saudável em pequena escala. Em 
muitos países esta cultura foi intensificada por crises 
econômicas e guerras, mas tem se difundido mais 
recentemente como forma de produção orgânica, livre de 
agrotóxico ou mesmo como laboratório para o ensino de 
ciências em instituições de ensino em diversos níveis. A falta de 
registro deste tipo de atividade na cidade de São Luís suscitou 
esta pesquisa. Este estudo buscou obter informações sobre a 
existência de hortas em residências localizadas nas áreas de 
entorno do Campus Centro Histórico e a partir deste diagnóstico 
subsidiar projetos que visem instalar hortas domésticas e 
comunitárias no bairro do Desterro em São Luís, Maranhão. 
Foram aplicados 21 questionários com residentes do bairro 
Desterro em São Luís, dois pesquisadores fizeram as visitas 
domiciliares com os moradores. Ao todo tivemos 33 
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abordagens, das quais 12 não concordaram em participar da 
pesquisa, por fatores diversos. A ausência de hortas 
domésticas no Bairro do Desterro está ligada a vários motivos, 
falta de tempo e falta de espaço foram as principais justificativas 
apresentadas, mas o conhecimento superficial do que seria 
uma horta e quais as vantagens de ter uma foi fortemente 
percebido nas respostas.  
Palavras-chave: Hortas Domésticas; Horta; Desterro  
 

INTRODUÇÃO 

 

Antes do processo de urbanização, ocorrido no Brasil a 

partir de 1960, a horta era uma parte fundamental das moradias 

da zona rural e da cidade. A oferta de alguns alimentos, como 

frutas e hortaliças, era irregular e sazonal, e as pessoas 

dedicavam parte de seu tempo a cultivar plantas de seu 

interesse nos quintais, aproveitando o excedente para fazer 

conservas e outras formas de processamento pós-colheita. 

Aliando tudo ao novo estilo de vida, a prática quase foi perdida, 

tendo em vista que a falta de tempo e espaço nas zonas 

urbanas ficaram mais escassas (EMBRAPA, 2009). 

Em um ponto econômico o agronegócio movimenta um 

pouco mais do que 21% do PIB brasileiro, o que faz a horta 

urbana ser algo não muito discutido (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, 2019).  

As atuais presenças de hortas no Brasil estão ligadas 

muitas vezes a atividades de ongs, tais como a “Cidade sem 

Fome” que trabalha na implantação de hortas comunitárias 

desde 2004 na cidade de São Paulo e já implantou 25 hortas na 

área urbana e 35 em escolas públicas, gerando mudança de 

comportamento alimentar de pessoas que vivem no maior 

centro urbano brasileiro, entre elas, crianças no início da 
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formação de comportamentos alimentar (Cidades sem Fome, 

2015).  

No aspecto de melhoria para a saúde humana, as hortas 

urbanas e comunitárias foram sendo aos poucos inseridas na 

sociedade. Inicialmente eram uma fonte de renda para muitas 

famílias que perderam suas terras para os grandes empresários 

e para o Estado na época da revolução industrial. Com a perda 

dessas terras esses agricultores tiveram de migrar para os 

grandes polos urbanos e como não tinham nenhuma forma de 

contribuição para o novo avanço que vinha se construindo, eles 

criaram hortas nas áreas urbanas para suprir suas despesas e 

sustentar suas famílias (GONÇALVES, 2014). 

A Alemanha é considerada o país pioneiro na agricultura 

urbana europeia, estando a origem das hortas do tipo urbanas 

associada ao nome de Daniel Gottlieb Moritz Schreber (1808-

1861) que usou as hortas como uma atividade de recreação 

para crianças com algumas doenças (GONÇALVES, 2014). 

O livro “O Estado do Mundo, Inovações que Nutrem o 

Planeta” relata um conjunto enorme de formas de utilização de 

hortas domésticas em países africanos. Nele, toda forma de 

utilização de hortas domiciliares está ligada à uma série de 

dificuldades relacionadas ao acesso à alimentação nesse 

continente, forçando as populações a produzirem alimentos ou 

passar fome (NIERENBERG; HALWEIL, 2011). 

Essa mesma intenção, foi observada o estabelecimento 

de hortas na Alemanha do pós-guerra (LIMA, 2015) cujo modelo 

é copiado em diversos outros países, e tem ganhado espaço na 

cultura de várias famílias, muitas vezes como alternativas 

saudáveis contra alimentos com alta carga de defensivos 

agrícolas.  
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A lição mais importante, nesses dois exemplos, está na 

tomada de uma atitude pós problemas sérios de escassez de 

alimentos, o que demonstra a capacidade das famílias em 

produzir alimento quando é necessário, uma prática que 

poderia está em todos os lares, mesmo que de forma simplista 

De acordo com a FAO (2017) a agricultura urbana é 

praticada por mais de 800 milhões de pessoas ao redor do 

mundo. Segundo estudo publicado, em 2011, do Worldwatch 

Institute (WWI), as hortas urbanas produzem 20% dos 

alimentos consumidos no mundo (CAMPOS, 2017), gerando 

economia, saúde e bem-estar para milhares de pessoas. 

Percebemos que no Maranhão, no entanto, 

especialmente em São Luís, é quase inexistente o registro 

científico da forma como as famílias atuam na produção de 

alimentos em hortas familiares, comunitárias e mesmo urbanas. 

O registro mais próximo trata da agricultura urbana que visou 

conhecer produção de alimentos dentro da área urbana para 

abastecimento local e utilização de espaços ociosos (GOMES, 

2016). No entanto, Gomes (2016) percebe que a agricultura 

urbana não tem uma representação expressiva no PIB da ilha, 

principalmente por causa da informalidade e da falta de 

patrocínio. Apesar do estudo não tratar especificamente de 

hortas urbanas, o autor conseguiu encontrar pelo menos 33 

produtores de hortaliças na região do Paço do Lumiar, mas sem 

registros para São Luís. 

Outros registros se fazem a partir de ações particulares 

de empresas locais (EMIR, 2017) ou instituições de ensino que 

desenvolvem projetos escolares na área da educação 

ambiental (IFMA, 2018).  

A ausência deste registro e o conhecimento prévio da 

não existência de hortas comunitárias ou urbanas na região de 
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entorno do Campus Centro Histórico (IFMA), suscitou a 

curiosidade sobre a existência dela no âmbito domiciliar e das 

motivações e empecilhos apresentados por essa comunidade 

na instalação das mesmas. Pensando nessa falta de registros, 

estudos voltados para entender como se dá existência de 

hortas nas populações de São Luís podem auxiliar gestores 

educacionais ou políticos a promoverem projetos voltados a 

implantação de hortas em residências ou comunidades 

urbanas.  

 Este estudo buscou obter informações sobre a 

existência de hortas em residências localizadas na área de 

entorno o Campus Centro Histórico e a partir deste diagnóstico 

subsidiar projetos que visem instalar hortas domésticas e 

comunitárias no bairro do Desterro em São Luís, Maranhão. 

 

METODOLOGIA 

Local da pesquisa  

         A região escolhida para o estudo foi o Bairro do Desterro 

(Figura 1) que fica localizado bem acima do nível do mar, em 

uma delimitação geográfica que foi desenhada acompanhando 

o desenvolvimento urbano de São Luís. Em 1997 recebeu o 

título de Patrimônio da Humanidade, fazendo com que o acesso 

para melhorias do bairro viessem à tona, com investimentos de 

órgãos como o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional), Prefeitura de São Luís e o Governo Estadual 

do Maranhão, melhorias como a rede de esgoto, drenagem e 

energia elétrica puderam se tornar realidade no bairro (SILVA, 

2005; ARAÚJO, 2007)  
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A delimitação deste espaço para estudo se dá pelo fato 

da região ser de entorno do IFMA Campus Centro Histórico, que 

sofre influência das ações de extensão e pesquisa da 

instituição. Como tal, é campo de interesse para o 

desenvolvimento de diversos projetos sociais e entre eles o de 

instalação de hortas comunitárias. Essa demanda também tem 

sido percebida como um desejo da própria comunidade, que 

tem buscado a instituição para aconselhamento ou mesmo 

através da produção de projetos que demonstram pouco 

conhecimento sobre o que são como se dá a construção e 

manutenção de uma horta (comunicação pessoal feita pelo 

autor).  

Figura 1: Screenshot retirado do Google Earth que localiza a 
área de alcance da pesquisa no Bairro do Desterro (linha em 
vermelho) e a localização do IFMA Campus Centro Histórico 
(ponto vermelha). 

 

Fonte: Google Earth, 2°31’55’’S 44°18’13’’W. 
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B – MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Ao escolhemos o roteiro a ser percorrido em busca de 

entrevistados priorizamos a segurança dos entrevistadores e 

por esse motivo seguiu um trajeto fixo em rua aberta, não 

entrando em becos e ruelas desertas. O trecho se iniciou na 

Rua da Palma, seguindo a Rua Maranhão Sobrinho até o ponto 

de volta a Rua da Palma retornando pela Rua Maranhão 

Sobrinho (Figura 1). Encontramos diversas dificuldades, ruelas 

com grupos de pessoas fazendo uso de drogas lícitas como o 

álcool e ilícitas, assim como diversos usuários de drogas 

vagando pelo espaço.  

Foram entrevistados 21 (vinte e um) moradores do bairro 

Desterro em São Luís, Maranhão, entre os meses de abril e 

maio de 2019 em residências localizadas na Rua da Palma. 

A entrevista se deu da seguinte forma: dois 

pesquisadores fizeram as visitas domiciliares de casa em casa 

e quem aceitasse participar da entrevista seria entrevistado. Ao 

todo tivemos 33 (trinta e três) abordagens, das quais 12 (doze) 

não concordaram em participar. Todos os entrevistados foram 

esclarecidos acerca das informações gerais da pesquisa, sendo 

informados de que poderiam retirar seu consentimento a 

qualquer momento se não se sentissem confortáveis em 

continuar a entrevista por qualquer motivo prosseguindo com a 

assinatura dos termos de consentimento.  

O questionário foi dividido em duas partes em que foi 

abordado quem possui ou quem não possui horta em sua 

residência, e a partir dessa resposta podemos aplicar as 

perguntas inerentes ao que nos interessava.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

Foram entrevistados 21 (vinte e um) moradores do bairro 

Desterro em São Luís, Maranhão, entre os meses de abril e 

maio de 2019. 

Em relação ao sexo, a maioria de entrevistados era do 

sexo feminino (76,2%, n=16) enquanto apenas cinco 

entrevistados (23,8%) são do sexo masculino (Figura 2 A). 

Dos entrevistados, 43,8% (n = 7) possuem renda entre 1 

e 2 salários mínimos (R$ 998,00), cerca de 12,5% (n = 2), 

recebem entre 2 e 3 salários mínimos, enquanto 18,8% (n = 3) 

responderam receber entre 3 a 4 salários mínimos, semelhante 

a 18,8% (n = 3) que responderam receber mais de 4 salários 

mínimos (Figura 2 B). Além disso, cinco dos entrevistados não 

quiseram responder quanto possuíam em renda mensal. A 

maioria dos entrevistados apresentam de 3 ou mais (n = 15) 

pessoas vivendo na mesmo residência (Figura 2 C). 

O número de entrevistados que ficaram abaixo de um 

salário mínimo foi 6,3% (n = 1) (Figura 2 B). Segundo o IBGE 

(2017) o salário médio mensal de trabalhadores de São Luís 

está em três salários mínimos, mostrando que a população 

entrevistada apresenta um poder aquisitivo abaixo (62%) da 

média ludovicense. Na nova estratificação socioeconômica, 

editada pela ABEP (Associação Brasileira de empresas de 

pesquisa) e vigorando partir do mês de Junho de 2019, os 

entrevistados estão entre as classes B2 e DE (ABEP, 2019), 

estando assim nos níveis mais baixos da classificação 

socioeconômica.  

Apesar do baixo poder aquisitivo demonstrado na Figura 

3 e do alto número dos moradores nas residências (Figura 2 D), 
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foi possível perceber que o nível de escolaridade da maioria dos 

entrevistados é de ensino médio (4%), técnico (28,5%) e 

superior (23%) superando o esperado para o Estado em que a 

taxa de escolarização de nível superior é de 14,2% 

(MARANHÃO, 2019).  

A discussão sobre a escolarização ou mesmo 

conhecimento sobre alimentação ser suficiente para mudar a 

relação das pessoas com os alimentos apresentam opiniões as 

vezes distintas. Moraes (2014) afirma que o conhecimento 

científico ou nutricional sobre alimentação/alimentos constitui 

um determinante de menor peso na formação ou mudança no 

comportamento alimentar, tendo influências de diversos outros 

fatores, a exemplo, culturais e sociais. Neste sentido é possível 

que as escolhas em ter ou não uma horta em suas residências 

não tenha forte influência pelo nível de escolarização. 

 

CONCEITO DE HORTA 

  

Horta é todo tipo de plantação, quer seja de pequena ou 

grande escala, que seja feito em casa ou em uma comunidade 

compartilhada e/ou urbana que produz alimentos livre de 

agrotóxicos e consequentemente sem danos a saúde humana 

(CLUBE DO JARDIM, 2008).  

Segundo Gonçalves (2014), em estudos realizados em 

Portugal, a definição de hortas urbanas está ligada a produção 

em pequena escala dentro dos limites da cidade, incluindo 

nesta definição as hortas urbanas privadas, que se entende 

como hortas domésticas por ocorrem nos quintais das 

residências, ou mesmo varandas, sem o uso de nenhuma 

substância química na sua manutenção.  
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Figura 2: A. Distribuição dos entrevistados quanto ao sexo. B. 

Faixa salarial da família dos entrevistados. C. Representação 

em números de moradores por residência. D. Nível de 

escolaridade dos entrevistados.  

 

Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

Os resultados que serão apresentados tratam-se de 

hortas do tipo doméstica que servem para alimentação diária de 

uma pequena residência e que não precisa de um espaço tão 

amplo para ser produzida e nem agrotóxicos. 

 Quando questionados sobre o que é uma horta, 13 

entrevistados responderam com conceitos diversos que 

variaram de percepções dos efeitos da horta para a vida 

pessoal como “diversão, terapêutico”, resultados da produção 

de uma horta como a resposta literal “verdura, machiche”, 

“produtos para usar em casa” a conceitos mais próximos como 

“conjunto de plantas de alimentação ou medicinal”, “produção 
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para alimentação”, “produção sem agrotóxicos”, “plantação 

para subsistência”, “plantação de alimentos saudáveis” entre 

outras respostas semelhantes. Uma pessoa se aproximou do 

que seria o conceito de horta respondendo que horta “é uma 

pequena plantação feita em residências, muitas vezes sem 

necessidade de um grande conhecimento técnico”.  

  

PRESENÇA DE HORTAS 

 

 Quando perguntados se possuíam algum tipo de canteiro 

ou horta, 61,9% (n = 13) dos entrevistados afirmaram não 

possuir, enquanto 33,3% (n = 7) afirmaram possuir algum tipo 

de horta ou canteiro medicinal em casa para uso próprio. Neste 

quesito, a ausência de hortas no bairro do Desterro prevaleceu 

(Figura 3 A). 

Ao serem questionados sobre os motivos de não 

possuírem hortas em suas residências, a falta de espaço (33%, 

n=7) foi o motivo mais frequente seguido pela falta de tempo 

(23%, n=5), preguiça (9,5, n=2) e falta de conhecimento (4,7%, 

n=1) como exemplificado na Figura 3 B. 

A condução de uma horta doméstica ou comunitária é 

uma atividade muito importante para comunidades em geral 

não só pelos benefícios que traz às pessoas que a praticam, 

como pela qualidade de vida e saúde adquirida, obtenção de 

produtos frescos e sadios para consumo próprio, economia 

gerada ao orçamento doméstico, valorização do trabalho e 

respeito ao ambiente.  

Autores têm mostrado que não é necessário o uso de 

muitas ferramentas, nem máquinas especializadas para o 

cultivo de uma horta, mas exige um acompanhamento diário e 

sistemático (SILVA-LEMOS et. al, 2016).  
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Dispondo de apenas 10m2 de espaço em local 

ensolarado já é o suficiente para se iniciar uma horta que vai 

alimentar duas pessoas (Clube do Jardim, 2008). 

É perceptível que a opinião de que a ausência de um 

horta está na falta de espaço e tempo como resposta prioritária, 

pode está associada a falta de conhecimento do processo de 

construção e manutenção de uma ou mesmo dos benefícios 

reais dessa atividade. Essa realidade poderia ser modificada 

considerando que a grande maioria (n = 20) deseja ter uma 

horta em casa, mas apenas 15 apresentam algum tipo de 

cultivo, sendo 8 de plantas medicinais. Neste sentido. A horta 

se apresenta como alternativa importante para uma melhora da 

saúde e bem estar da população que se envolve na atividade.  

Os entrevistados que afirmaram possuir uma horta ou 

canteiro medicinal em sua casa, tinham como cultivos: erva 

cidreira (13,3%, n = 2), hortelã (n = 2), boldo (26,7%, n=4), 

quiabo (6,7%, n = 1), maxixe (n = 2), alface (n = 1), tomate (n = 

1), cebolinha (n = 1), pimenta de cheiro (n = 1) como pode ser 

visto na Figura 3 C. Observamos assim, que 53% das pessoas 

entrevistadas possuem cultivares medicinais e não hortaliças 

como informaram 47% das pessoas.  

               Notando-se o maior quantitativo de entrevistados 

possuindo plantas medicinais pudemos comparar a um dado 

histórico citado por (CASSAS et al., 2016) que remonta às 

antigas civilizações, em que o aspecto humano acerca dessas 

plantas medicinais são as que mais possuem utilização por 

diversas culturas tendo em vista a sua importância para a 

sobrevivência humana. 

Em relação a opinião particular sobre como a horta 

influencia a vida dos participantes, dos 21 entrevistados, 10 

(47,6%) afirmaram que a horta iria os ajudar na melhoria da 
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alimentação, já 8 (38,1%) afirmam que o cultivo de hortaliças os 

ajudaria na economia e no custo benefício tendo em vista que 

não se deslocariam até o mercado e gastaria com a compra da 

hortaliça, e concluindo, 3 (14,3%) afirmaram que ajuda no 

tratamento de alguma doença, no caso, o cultivo de plantas 

medicinais como visto na Figura 3 D. Ou seja, existe uma noção 

básica da importância desta horta para a vida o que pode está 

ligado à escolaridade, mas a falta de conhecimento, do 

processo em si, acaba levando os entrevistados a não terem 

uma horta em casa.   

Quando perguntados sobre quem cuida com mais 

frequência das hortas, a maior porcentagem foi de mulheres (n 

= 6, Figura 4 A), estudos como o de SILVA et al. (2010), 

desenvolvido em Cáceres-MT, corroboram o fato de que 

mulheres tendem a ser mais frequentes nos cuidados com 

hortas domésticas.  

Cabe salientar que este resultado era esperado, 

considerando que nosso público entrevistado foi de prevalência 

feminina, porém existe uma ampla discussão a respeito da 

participação da mulher como protagonista em diversas frentes 

quando se se fala em agricultura urbana. Delgado (2017), 

analisou mais de 60 hortas urbanas europeias, a fim de analisar 

a participação dos gêneros nas diversas atividades e identificou 

uma forte participação da mulher ligada à horta como prática 

recreativa, como gestoras de programas e projetos sociais de 

agricultura urbana e como pequenas empresárias, atuando 

comercialmente e contribuindo ativamente para geração de 

renda. 
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Figura 3: A. Quantitativo em números de pessoas que 

possuem ou não hortas em casa. B. Motivos pelos quais não 

possuem horta. C. Número de cultivares citadas pelos 

entrevistados. D. Representação em números absolutos da 

possível influência causada pela prática de plantação na vida 

dos entrevistados. 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

Em relação a maior presença de mulheres no cuidado 

das hortas, segundo Oakley (2004), em muitas culturas, as 

mulheres são as responsáveis pela manutenção da prática do 

cultivo em seus quintais, seja pela busca de alimentos 

saudáveis, atividade terapêutica, implementação na renda 

familiar ou cuidados com a saúde de seus familiares. Ao cultivar 

as hortaliças em suas residências, as mulheres estão 

contribuindo com a segurança alimentar de sua família, pois 
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neste cultivo não está incluído o uso de agrotóxico, e é 

conhecido da origem do produto e o manuseio na produção 

(SILVA et al. 2010). 

Ao serem perguntados sobre o conhecimento inerente a 

horta doméstica ou comunitária possivelmente presentes no 

bairro, 2 dos entrevistados responderam que conheciam uma 

horta comunitária localizada no Bairro do Desterro, outros 4 

apenas disseram conhecer alguém no bairro que possuía uma 

horta doméstica (Figura 4 B).  

Após visita ao local da horta citada, percebemos o 

engano na definição do que seria a horta comunitária. A Figura 

5 mostra o erro de definição, pois se tratava de um canteiro de 

plantas ornamentais em que são cultivadas plantas medicinais 

e não hortaliças. 

 

Figura 4: A. Reepresentação em números absolutos de qual 

sexo cuida mais da horta na residência. B. Quantitativo de 

pessoas que possuem conhecimento sobre a existência de 

hortas no bairro do Desterro. 

 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 
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Figura 5: Fotografia tirada da “horta comunitária” localizada em 

frente a Igreja do Desterro. 

 

 
         Fonte: arquivo do autor, 2019. 

 

Em relação a origem de informações sobre hortas, dos 

21 entrevistados, 7 pessoas afirmaram não ter conhecimento 

ou não responderam ao questionário, o restante apresentaram 

20 respostas. A internet aparece como a principal fonte de 

informações (30%), seguido pela televisão (25%), família 

(20%), rede social (10%) e outros (10%) como visto na figura 

13. 

A produção de hortas comunitárias é uma tendência 

mundial. Gonçalves (2014) propõe que com o crescimento 

populacional, a demanda de alimentos gerará um aumento de 
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70% das hortas urbanas, o que podemos de forma simples 

estender para hortas domésticas. Mas este não seria o único 

benefício de tal expansão.  

O médico Schreber (1808-1861) utilizava do cultivo de 

hortas para atividade de recreação (GONÇALVES, 2014). Sua 

pesquisa nos remeteu a uma entrevistada idosa que possuia 

alzheimer e que afirmou utilizar do contato com a natureza e o 

cultivo de hortas para uma forma de recreação e como uma 

forma de não se sentir sozinha, pois a mesma mora em casa 

sozinha e a única companhia que afirma ter é da natureza.  

Considerando todas as discussões, a presença de hortas 

no Bairro do Desterro poderia trazer todos os benefícios já 

citados acima, além de ocupar áreas ociosas do bairro, que são 

muito presentes, revitalizar regiões tomadas por plantas 

daninha ou resíduos descartados de forma incorreta, poderiam 

ser uma opção de produção de alimentos saudáveis para 

famílias em vulnerabilidade social e nutricional, ser geração de 

renda e de interação social entre indivíduos da comunidade, 

incluindo aqueles em recuperação do uso de drogas e pessoas 

desempregadas, produzindo resultados na luta contra a fome, 

desnutrição, exclusão social e pobreza.  

Estes resultados servirão como forma de subsídio para o 

desenvolvimento de projetos com treinamentos para a 

implantação de hortas no Bairro do Desterro.  

Tendo em vista que uma parte dos entrevistados 

demonstrou ter tido contato com temas relacionados à horta e 

apresentado uma relativa consciência ambiental voltada a esse 

assunto, a participação da comunidade parece não ser um 

impecilho para o desenvolvimento dos mesmos. 
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CONCLUSÃO 

 

 Pôde-se notar a falta incidência de hortas domésticas por 

parte da comunidade entrevistada por motivos diversos, que na 

maioria deles consiste em falta de tempo ou espaço. No 

entanto, 20 entrevistados afirmaram terem o desejo de possuir 

uma, visto que poderiam alcançar benefícios tais como 

melhoras na alimentação e saúde e economia por substituir 

produtos comprados no supermercado pelo produzido na 

própria horta.  

Neste estudo, as mulheres (66,7%) representaram 

maioria no cuidado de hortas Informação corroborada por vários 

artigos já citados no texto.  

Dentre os objetivos, tínhamos o de catalogar quais 

hortaliças faziam parte do cotidiano de quem tinha as hortas, no 

entanto, percebemos que as plantas medicinais estão muito 

presentes na vida cotidiana do morador do Desterro. Elas foram 

mais citadas que os cultivos de horta. 

Percebemos que a comunidade está aberta e tem 

interesse no tema das hortas domésticas e comunitárias, 

considerando que apenas um entrevistado disse não ter 

interesse em ter uma horta em casa.  

Percebe que os entrevistados apresentam noções 

básicas sobre o que é uma horta. Apesar de confusões entre 

plantas medicinais e hortaliças, a maioria compreende que a 

horta gera saúde, alimentos naturais e produtos para a 

alimentação da casa e esse entendimento é muito importante, 

pois constitui um passo inicial de receptividade para 

implantação de hortas no Bairro do Desterro. 

Diversas dificuldades foram encontradas na realização 

deste estudo. Nesta perspectiva, é necessário um planejamento 
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não só organizacional para a realização de ações no Desterro, 

mas também de segurança e trabalho social. A participação 

governamental seria de suma importancia para que essas 

ações se tornem realidade.  
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